R.K.S.V. Onze Gezellen

Een OMNI-sportvereniging, of algemene sportvereniging, is een sportvereniging
waar verschillende sporten worden beoefend. Een OMNI-sportvereniging bestaat uit
een afdeling voor iedere tak van sport. Afhankelijk van de structuur in de vereniging
zijn de afdelingen meer of minder zelfstandig en fungeren zij individueel of als één
gezamenlijke vereniging. Sommige verenigingen zijn verbonden aan een organisatie
of bedrijf, de Federatie van Philips Sport Verenigingen (PSV) in Eindhoven is een
bekend voorbeeld, in Amsterdam zijn er sportverenigingen verbonden aan het St.
Ignatiusgymnasium (IC), maar in Nederland zijn sportverenigingen bijna altijd
zelfstandig.
(Bron: Wikipedia}

R.K.S.V. Onze Gezellen is een OMNI-sportvereniging die de volgende sporten faciliteert:
– Veldvoetbal;
– Honk- en Softbal
– Zaalvoetbal;
– Basketball;
– Badminton.
Deze sporten (afdelingen) zijn georganiseerd als 5 zelfstandige sub-verenigingen,
waardoor een samenwerking tussen totaal 6 verenigingen ontstaan is.
De OMNI-vereniging bestaat dus vanuit onze gezamenlijke verenigingen en
is van ons allemaal. Het is een gezamenlijke belang en verantwoordelijkheid
om de OMNI-vereniging in haar functioneren te steunen en in stand te
houden.
Elke vereniging kent de vereiste en gebruikelijke structuren. Zij hebben een dagelijks
bestuur van tenminste voorzitter, penningmeester en secretaris. Ingrijpende
beleidsvoorstellen, benoemingen, begroting en jaarverslag e.d. worden ter
goedkeuring voorgelegd aan een jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering
(ALV). De financiële eindverantwoording in het jaarverslag wordt gecontroleerd door
een kascontrolecommissie vanuit de leden.
Opbouw, werkwijze, doelstelling van de vereniging en eventuele beperkingen zijn
vastgelegd in de statuten van de afzonderlijke verenigingen.
Voor de sub-verenigingen betekent dat, zeer kort samengevat:
– Al datgene doen wat nodig is om de sport die zij vertegenwoordigen te promoten en
mogelijk te maken;
– Zich daarbij te conformeren aan regels en/of besluiten die in OMNI-verband
vastgesteld of besloten zijn;
– Met andere sub-verenigingen te overleggen en tot overeenstemming te komen
wanneer gemeenschappelijke belangen spelen en eventueel strijdig zijn. Wanneer
geen overeenstemming bereikt wordt, heeft het OMNI-bestuur een doorslaggevende
stem.
1

R.K.S.V. Onze Gezellen

OMNI-vereniging specifiek
De doelstelling van de OMNI-vereniging is het faciliteren in meest brede zin, van de
sporten die door haar leden beoefent worden.
– Dat wil zeggen organiseren, beheren en onderhouden van de accommodatie en
overige voorzieningen die daarvoor nodig zijn. De OMNI-vereniging onderhoudt
daartoe contacten met overheden en hun vertegenwoordigers en met collegaverenigingen. Zij sluit de benodigde overeenkomsten en contracten en ziet toe op de
inzetmogelijkheden van vrijwilligers.
– Toegezien wordt op een evenwichtige weging van belangen van de verschillende
sub-verenigingen, een balans gezocht waarbij alle sub-verenigingen optimaal kunnen
opereren en presteren
Grofweg zijn taken te onderscheiden die alle leden raken, taken die vooral de
veldsport raken en taken die vooral de zaalsport raken.
De OMNI-vereniging kent een driehoofdig dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter,
penningmeester en secretaris. Een gecombineerde bestuursfunctie met die binnen
een sub-vereniging is niet mogelijk vanwege de kans op belangenverstrengeling.
Het bestuur kan voor specifieke taken commissies dan wel personen aanwijzen die
haar adviseren en ondersteunen. Bemensing vindt plaats vanuit de leden (subverenigingen). Ook kunnen concrete uitvoeringstaken onder condities aan hen
gemandateerd worden.
Leden van de vereniging zijn de sub-verengingen. Zij brengen hun stem uit in de
eerder beschreven Algemene Ledenvergadering (ALV), welke tenminste jaarlijks plaats
vindt, bij monde van een kiesman/-vrouw. Dit na bespreking en stemming over
voorstellen in de eigen ALV.
Het dagelijks bestuur van de vereniging en haar leden wordt afgestemd in een
maandelijkse OMNI-vergadering, op de 1 e maandag van de maand. In deze
vergadering vergadert het dagelijks bestuur met de voorziters van de sub-verengingen
en vertegenwoordigers van de kantinecommissie en van de en de beheer- en
onderhoudscommissie.
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Bestuursfuncties:
Bestuurders worden gekozen in de Algemene Ledenvergadering. Zij dienen
ingeschreven te worden bij de kamer van Koophandel.
Voorzitter:
– Vertegenwoordigt de vereniging in brede zin, in rechte naar overheden en derden;
– Bereidt, in samenwerking met de andere bestuursleden, visie, beleidsstukken en
jaarstukken voor;
– Is eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers en sub-verenigingen in ht algemeen en bij
concrete vragen of knelpunten;
– Leidt als voorzitter de maandelijkse OMNI-vergaderingen en de ALV;
– Neemt namens de vereniging deel aan externe overleggen en werkgroepen, waar
dat in het belang van de vereniging zinvol/waardevol is;
Tijdbesteding: 4-6 uur per week
Penningmeester:
– Is verantwoordelijk voor het tijdig doen van alle gevalideerde betalingen en beheert
de rekeningen van de OMNI-vereniging.
– Verdiept zich in fiscaliteiten, subsidieregelingen enz. en adviseert daarover, om een
optimale financiële huishouding van de brede vereniging mogelijk te maken.
– Voert de volledige financiële administratie van de OMNI-vereniging;
– Verzorgt jaarlijks een inzichtelijke en jaarrekening en faciliteert de werkzaamheden
van de kascontrolecommissie.
Tijdbesteding: 2-3 uur per week
Secretaris:
– Voert de volledige secretariële administratie van de vereniging;
– Is “postkamer” voor alle communicatie kanalen namens de vereniging (analoog en
digitaal) en zorgt voor een juiste verspreiding;
– Bewaakt voortgang/tijdige afdoening en communcatie op ingebrachte documenten;
– Verzorgt agendering en uitnodiging voor vergaderingen;
– Verzorgt de tijdige verslaglegging van alle onder verantwoordelijkheid van de OMNIvereniging gehouden vergaderingen en waar wenselijk bij overleggen.
– Verzorgt de redactie en opmaak van het jaarverslag en overige relevante
documenten.
Tijdbesteding: 3-5 uur per week
LET OP:
De aangegeven tijdbesteding is slechts zeer indicatief.
Deze is sterk afhankelijk van omstandigheden, b.v. Covid, de onderlinge af te spreken
taakverdeling en de mate van mandatering van taken naar commissies of personen.
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