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1 Inleiding  
E.S.V.V. Pusphaira (hierna te noemen Pusphaira) is een Eindhovense studenten voetbalvereniging.  

Pusphaira wil op de eerste plaats een voetbalvereniging zijn vóór en dóór studenten. Dit betekent dat zij 
ernaar streeft om iedere student in Eindhoven op zijn of haar niveau te laten voetballen en biedt hiernaast 
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. 

Pusphaira is op het moment een vitale vereniging, wat betekent dat zij tevreden is over haar financiën, 
organisatie, sportaanbod en ledenbestand. Dit houdt in dat er op het moment geen acute problemen zijn 
met één van deze onderwerpen. Om dit te behouden zal Pusphaira moeten mee-ontwikkelen met 
omgevingsfactoren zoals het groeiend aantal studenten, terwijl een steeds kleiner percentage van de 
studenten zich actief wil inzetten voor een vereniging. Daarom is het van belang om stil te staan bij de 
stappen die gezet moeten worden om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden.  

 

2 Functie  
In eerste instantie beschrijft dit 5-jarenbeleidsplan* waar Pusphaira nu staat, hoe zij gestructureerd is en 
welke plek zij inneemt in het studenten verenigingsleven in Eindhoven. Daarnaast is het beleidsplan een 
schets van de toekomst van Pusphaira, op zowel verenigingsniveau als op voetbalgebied, en de plek die 
Pusphaira in wil nemen in het leven van studenten in Eindhoven. Deze schets is bedoeld om de vereniging 
meer identiteit te geven en daarmee motivatie en enthousiasme teweeg te brengen bij haar leden. 

Daarnaast dient het 5-jarenbeleidsplan als leidraad voor het bestuur en voor de verschillende commissies 
van Pusphaira. Het streven van Pusphaira, afgezet tegen de huidige situatie, geeft namelijk ook aan wat er 
gedaan moet worden. Zo is het voor elke partij duidelijk wat er van hem/haar verwacht wordt. Elk van de 
komende 5 besturen dient het 5-jarenbeleidsplan te lezen en hier een aantal punten uit te kiezen die zij 
willen aanpakken. Het 5-jarenbeleidsplan geeft dan gelijk leidraad in hoe ze dit zouden kunnen doen en 
welke stappen er genomen kunnen worden. Op basis hiervan dient een bestuur dit te integreren in hun 
beleidsplan voor dat jaar.  

Het doel is dat er over 4 jaar geëvalueerd wordt op dit 5-jarenbeleidsplan en dat dan zichtbaar is dat de 
doelen die hierin beschreven staan behaald zijn en dat de verbeteringen doorgevoerd zijn die hierin als 
wenselijk gezien worden. Dan is er een jaar de tijd waarin het volgende 5-jarenbeleidsplan geschreven kan 
worden. Op deze manier zal Pusphaira vooruitstrevend blijven, met haar tijd mee gaan en blijven 
verbeteren. 
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3 Opzet 
In het hoofdstuk ‘Functie’ is al beschreven wat de functie is van het 5-jarenbeleidsplan. Hierna wordt in de 
hoofdstukken ‘Missie’ en ‘Visie’ respectievelijk beschreven wat de reden van het bestaan van Pusphaira is 
en wat Pusphaira in de toekomst wil bereiken, als achtergrondinformatie worden de kernwaarden van 
Pusphaira gegeven in de appendix ‘Kernwaarden’.  In rest van de hoofdstukken wordt steeds een tak van 
Pusphaira beschreven. Elk onderwerp wordt besproken aan de hand van 3 pijlers:  

1. De huidige situatie 
2. Doel 
3. Plan van aanpak  

Eerst wordt beschreven hoe Pusphaira als vereniging in elkaar steekt in het hoofdstuk ‘Organisatiestructuur 
Pusphaira’, hier worden eerst alle organen van Pusphaira geïntroduceerd in een ‘Algemeen organogram’. 
In ‘Bestuursmodellen’ wordt de structuur van Pusphaira beschreven aan de hand van de 3 pijlers. Daarna 
worden alle organen afzonderlijk belicht: ‘De AV’, ‘Het bestuur’, ‘De RVA’, ‘De teamleiders’ en ‘De 
commissies’. Daarna worden de ‘Strategische doelstellingen’ beschreven, hierin wordt ingezoomd op de 
‘Financiën’ en de ‘PR’ van Pusphaira. In het hoofdstuk ‘Voetbaltechnische zaken’ wordt besproken hoe 
Pusphaira het op voetbalgebied doet. Hier wordt eerst weer een organogram gegeven in ‘Organogram 
voetbaltechnische zaken’, op basis hiervan wordt besproken hoe het gaat met de prestatie elftallen van 
Pusphaira in ‘Prestatie’ gevolgd door de benodigdheden voor alle teams: ‘Scheidsrechters’, ‘Trainingen’, 
‘Trainers’ en ‘Accommodatie’. De benodigde materialen worden besproken in de appendix ‘Materialen’, 
omdat dit meer beschrijft hoe er met de materialen omgegaan dient te worden, dan dat hier een beleid 
gegeven wordt. Ten slotte wordt nog ingegaan op de ‘Leden’ waaronder ‘Nieuwe leden’, ‘Bestaande leden’ 
en ‘Oud-leden’ vallen en op het ‘ Vrijwilligersbeleid’. Om dit document voor iedereen leesbaar te houden, 
wordt er in de appendix een ‘Begrippenlijst’ gegeven waar alle woorden en afkortingen worden uitgelegd 
die in de Pusphaira cultuur zijn opgenomen. Deze woorden zijn in de tekst herkenbaar door een *.  

 

4 Missie 
De missie van Pusphaira is dat elke student op zijn of haar eigen niveau voetbal kan beoefenen waarbij het 
plezier van het spel op het veld en de activiteiten naast het veld centraal staan.   

Het principe van de vereniging is dan ook dat leden actief betrokken worden bij het draaiend houden van 
de vereniging. Naast aandacht voor het voetballen, worden leden gestimuleerd om deel te nemen aan 
commissies die zelfstandig activiteiten organiseren of op andere manieren de vereniging ondersteunen. 
Alle functies binnen de vereniging (op een enkele uitzondering na) worden door vrijwilligers ingevuld. 

 

5 Visie 
De visie is een vitale en gezellige vereniging te blijven voor alle voetballende studenten in Eindhoven, die 
ruimte biedt voor het groeiend aantal studenten in Eindhoven. Bij de vereniging kan zowel op prestatief als 
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recreatief niveau gevoetbald worden. Beide zijn van essentieel belang om de doelen van de vereniging en 
de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Om deze missie te kunnen realiseren is een goede en 
duidelijke visie nodig. De visie van Pusphaira bestaat uit 6 punten:   

1. Een financieel gezonde vereniging zijn door onder andere de inzet van vrijwilligers op alle 
voorkomende functies.  

2. Het bieden van trainingen van voldoende kwaliteit en kwantiteit, waardoor spelers zich zowel 
tactisch als technisch kunnen verbeteren.   

3. Prestatief en recreatief de spelers met plezier op eigen niveau laten voetballen.   
4. Een goede samenwerking opbouwen met derden, zoals andere (sport)verenigingen en in het 

bijzonder het SSC. Dit wordt ondersteund door het organiseren van activiteiten buiten het voetbal 
om. Dit bevordert ook de goede banden en samenwerking met externe partijen wat zorgt voor een 
betere naam/imago. 

5. Een gezellige plek creëren voor studenten in Eindhoven door middel van een eigen accommodatie 
en ontmoetingsplek waar onze leden terecht kunnen.  De activiteiten buiten het voetbal om dragen 
hieraan bij.  

6. Het faciliteren van mogelijkheden voor studenten om zich naast op sportief gebied, ook op andere 
aspecten te ontwikkelen, zoals op organisatorisch en bestuurlijk vlak. 

6 Organisatiestructuur Pusphaira 
Dit hoofdstuk zal beschrijven hoe Pusphaira georganiseerd wordt, welke organen en functies er zijn en hoe 
deze zich tot elkaar verhouden. Eerst zal in ‘Algemeen organogram’ beschreven worden hoe de organisatie 
van Pusphaira in elkaar steekt. Daarna zal in ‘Bestuursmodellen’ beschreven worden hoe de taken over de 
verschillende organen verdeeld worden en welke veranderingen Pusphaira hier graag in ziet. Ten slotte 
wordt per orgaan ‘De AV’, ‘Het bestuur’, ‘De RVA’, ‘De teamleiders’ en ‘De commissies’ beschreven hoe zij 
nu functioneert, of dit wenselijk is en als hier verbetermogelijkheden zijn zal het doel hiervan besproken 
worden evenals een plan van aanpak. 

 

6.1 Algemeen organogram  
De belangrijkste organen van Pusphaira zijn de Algemene Vergadering (hierna te noemen AV*), het bestuur, 
de RVA en de commissies en functies. Onder commissies vallen alle commissies die in de Commissielijst te 
vinden zijn. Onder functies vallen bijvoorbeeld de trainers en de teamleiders*. In Figuur 6.1: Algemeen 
organogram wordt in een organogram afgebeeld hoe deze organen zich tot elkaar verhouden. 
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FIGUUR 6.1: ALGEMEEN ORGANOGRAM 

6.2 Bestuursmodellen 
In  Figuur 6.1: Algemeen organogram is beschreven welke organen Pusphaira kent. Het bestuur is een 
belangrijk orgaan wat grote invloed heeft op de volledige organisatie van Pusphaira, zij vraagt advies aan 
de RVA, legt verantwoording af aan de AV en stuurt commissies en functionarissen aan. Het bestuur staat 
als het ware in het middelpunt van de organisatie, daarom is het belangrijk om ons te verdiepen in hoe zij 
dit doet en te kijken of hier verbeterpunten mogelijk zijn. Dit zullen we doen aan de hand van de handvatten 
van de KNVB bestuursopleiding. 

Het bestuur van 18/19 heeft deelgenomen aan een bestuursopleiding van de KNVB. Hier hebben zij geleerd 
over verschillende niveaus van besturen. In de meeste voetbalverenigingen zijn de volgende 4 niveaus van 
besturen te onderscheiden, zo ook bij Pusphaira: 

- besturen (kernvraag: wie kunnen goed regelen/managen?) 
- managen (kernvraag: wie kunnen goed doen/uitvoeren?) 
- uitvoeren (kernvraag: wie kunnen mij helpen/meedoen?) 
- meedoen (kernvraag: waar kan ik nu helpen?) 

Met behulp van deze niveaus van besturen kunnen drie bestuursmodellen onderscheiden worden. In het 
eerste model houdt het bestuur zich bezig met taken op elk besturingsniveau. In het tweede model laat het 
bestuur de taken op uitvoerend niveau over aan vrijwilligers (denk aan commissieleden). In het derde model 
geeft het bestuur ook de taken op managementniveau uit handen (denk aan commissies die zelfstandig 
opereren). In Figuur 6.2 zijn de verschillende bestuursmodellen geïllustreerd.  



 

7 
5-Jarenbeleidsplan - Organisatiestructuur Pusphaira 

 

FIGUUR 6.2: BESTUURSMODELLEN 

Op de bestuursopleiding is ook geëvalueerd welk bestuursmodel Pusphaira op het moment hanteert. 
Hierbij werd de conclusie getrokken dat het bestuur erg veel tijd kwijt is aan taken op zowel uitvoerend als 
op managementniveau, dus op dit moment bestuursmodel 1 gebruikt. Hierdoor blijft er minder tijd over 
om daadwerkelijk te besturen, om strategieën te bepalen en deze na te streven. Natuurlijk heeft Pusphaira 
commissies die het bestuur ondersteunen, maar toch bestaat een groot deel van de bestuurstaken uit het 
ondersteunen van deze commissies.  

Om de werkdruk van het bestuur toch in de hand te houden en genoeg ruimte over te laten om ook aan 
een rode draad te werken binnen een bestuursjaar is het belangrijk om de taken van het bestuur te 
evalueren.  

 

6.2.1 Doel 
Om de werkdruk van het bestuur te verlagen en het bestuur de mogelijkheid te geven meer te focussen op 
de rode draad van de vereniging, de doelen en missies van de vereniging en het nastreven hiervan, moet 
er gestreefd worden om van bestuursmodel 1 over te stappen naar bestuursmodel 3. Door minder tijd te 
besteden aan de taken van vandaag, is er meer tijd om bezig te zijn met de zaken van morgen. Dus als we 
de taken in de vereniging zo kunnen verdelen dat de zaken van vandaag zoveel mogelijk onder de 
verantwoordelijkheid liggen van de commissies en leden, dan houdt het bestuur meer tijd over om bezig te 
zijn met de zaken van morgen. 

 

6.2.2 Plan van aanpak 
Zoals eerder beschreven werkt het bestuur samen (en is daarmee afhankelijk van) alle andere organen van 
de vereniging. Om het bestuur meer werk uit handen te nemen is het belangrijk dat de AV een grote 
opkomst heeft zodat hier gezamenlijk de grote beslissingen genomen kunnen worden, zullen sommige 
commissies meer zelfstandig moeten gaan werken en is het belangrijk dat de RVA het bestuur bij staat in 
situaties waar het bestuur te weinig kennis of ervaring voor heeft. Daarom zal hieronder per orgaan 
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beschreven worden of de werking van dit orgaan al past bij bestuursmodel 3 of hoe hier naartoe gewerkt 
kan worden.  

 

6.3 De AV 
Het hoogste orgaan binnen Pusphaira is de AV. Pusphaira heeft het volgende statutair vastgelegd dat op de 
AV zijn uitgenodigd: 

- Ieder gewoon lid* dat niet is geschorst (ieder 1 stem) 
- Bijzondere leden* (zij brengen gezamenlijk 1 stem uit) 
- Bestuurslid dat geen lid is van de vereniging (een adviserende stem) 
- Begunstigers* (zij mogen geen stem uitbrengen) 

Verder is statutair vastgelegd dat: 

- Een lid kan een ander stemgerechtigd lid zijn/haar stem laten uitbrengen. Elk lid mag slechts door 
2 leden gemachtigd worden.   

- Er dient tenminste één AV per jaar plaats te vinden, daarnaast kan een bestuur een AV 
bijeenroepen zo vaak als dat zij dit wenselijk acht. 

 

6.3.1 Huidige situatie 
Er wordt aangeraden om ten minste twee keer per jaar een AV te houden, zoals afgelopen jaren ook 
gebruikelijk is geweest. Dit wordt wenselijk geacht omdat de AV het hoogste orgaan binnen Pusphaira is en 
daarmee moeten dus alle grote en ingrijpende beslissingen door de AV genomen worden. Daarvoor is het 
ook van belang dat de AV goed bezocht wordt en elke subcultuur van de vereniging vertegenwoordigd 
wordt. De afgelopen jaren viel de opkomst bij de AV vaak tegen, rond de 20 man, voornamelijk oud-
bestuursleden. 

 

6.3.2 Doel 
De opkomst op de AV vergroten en verbreden. Tenminste de volgende subculturen dienen tegenwoordig 
of vertegenwoordigd te zijn: 

- Elk team 
- De trainers 
- Elke commissie 

 

6.3.3 Plan van aanpak 
Om de opkomst van de AV te vergroten en te verbreden is het van belang om de AV goed te promoten. Het 
bestuur dient dit te doen door alle leden (bijzondere en gewone) en begunstigers te mailen met de 
aankondiging van de AV, hierbij dienen ook de belangrijkste agendapunten gedeeld te worden. Bovendien 
wordt het wenselijk geacht dat het bestuur het belang van de AV ook promoot d.m.v. posters en 
Facebookposts e.d. en dat zij ook mondeling het belang van de AV bestempeld bij haar leden. Hierbij is het 
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van belang dat de belangrijkste agendapunten (per doelgroep: benoem op de damestraining bijvoorbeeld 
dat de opzet van de damestrainingen besproken gaat worden) worden benoemd.  

Afgelopen jaren is gebleken dat mondelinge promotie het beste werkt. Door de trainers op de hoogte te 
houden van de datum van de AV, kunnen zij aan het begin van de training dit benoemen, hiermee worden 
gemakkelijk veel mensen bereikt. Daarnaast is het ook van belang dat bestuursleden zelf leden contacten 
om hen te vragen bij de AV aanwezig te zijn.  

Er kan ook nog nagedacht worden om de input van de leden op een andere manier te vragen. Als blijkt dat 
weinig leden de moeite willen nemen om naar de HH* te komen om hun ideeën te delen, maar wel bereid 
zijn om hun mening over bepaalde kwesties te delen, kunnen deze meningen ook op meer laagdrempelige 
manier gevraagd worden. Zo kan van een kwestie met duidelijke mogelijke oplossingen bijvoorbeeld een 
poll op Facebook gemaakt worden of kan er een kleine enquête met de leden gedeeld worden. Er moet dan 
wel nagedacht worden over wat het risico is dat leden dit niet serieus invullen om mogelijke problemen 
hiermee vooraf af te vangen. 

 

6.4 Het bestuur 
Pusphaira heeft statutair vastgelegd dat het bestuur bestaat uit vijf personen die door de AV worden 
benoemd. Deze personen dienen een gewoon lid van Pusphaira te zijn, echter kan de AV besluiten dat één 
lid van het bestuur buiten de gewone leden wordt benoemd. 

 

6.4.1 Huidige situatie 
Het bestuur van Pusphaira dient uit 5 bestuursleden te bestaan. De gebruikelijke bestuursfuncties en de 
invulling hiervan kunnen gevonden worden in de appendix onder Bestuursfuncties.  

Echter blijkt dat het afgelopen jaren erg lastig is geweest om een 5-tallig bestuur te vinden, in het seizoen 
18/19 heeft Pusphaira slechts een bestuur van 4 personen gehad. Dit heeft zij opgelost door de taken van 
de functies (beschreven in de Appendix Bestuursfuncties) te herverdelen over 4 personen. De grootste 
verandering was dat de functie vicevoorzitter is komen te vervallen en deze taken opgepakt zijn door de 
wedstrijdsecretaris. Hoewel dit klinkt als een goede oplossing, verhoogt dit natuurlijk wel de werkdruk van 
het gehele bestuur. 

Onder andere daardoor (maar ook door het bestuursmodel dat op het moment gehanteerd wordt) blijkt 
dat het bestuur voornamelijk bezig is met de zaken van vandaag en daardoor heel weinig tijd overhoudt om 
vooruit te blijven kijken. Er is te weinig tijd om te focussen op het pad dat de vereniging aflegt, laat staan 
dit te sturen. Er wordt te weinig tijd besteed aan de rode draad van de vereniging en om de missies en visies 
centraal te laten staan. Dit staat de ambities van het bestuur in de weg, waardoor het de ontwikkeling van 
Pusphaira tegenhoudt. 

 

6.4.2 Doel 
Terwijl het bestuur de ambitie heeft om aan de rode draad van de vereniging te werken en de missies en 
visie centraal te stellen, is dit niet altijd realiseerbaar door het moeten uitvoeren van andere taken. Daarom 

20183021
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Statuten 5, toekomst 6?
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wordt het tijd om ervoor te zorgen dat het bestuur hier meer tijd voor overhoudt. Dit kan als we hier 
allemaal samen aan werken, maar het bestuur moet hier natuurlijk een leidende rol in spelen. 

6.4.3 Plan van aanpak 
Als het bestuur meer taken uit handen wil geven, is het natuurlijk wel van belang dat deze taken door 
andere leden worden opgepakt. Dit houdt in dat commissies meer zelfstandig te werk moeten gaan en dat 
er meer taken bij commissies neergelegd moeten worden. Dit gaat natuurlijk niet zomaar, leden willen zich 
enkel voor de vereniging inzetten als zij zich betrokken voelen bij de vereniging. En hier kan het bestuur bij 
helpen, het bestuur kan sturen op verenigen. Er zijn vier niveaus van verenigen te onderscheiden: 

1. Een aantal leden van de vereniging bij elkaar brengen. Dit zijn subculturen zoals een team, het 
bestuur of een commissie.  

2. Alle leden van de vereniging bij elkaar brengen. Dit gebeurt bij clubevenementen.  
3. Het betrekken van relaties en/of families van de leden. Hierbij maak je gebruik van het netwerk 

van je leden.  
4. Het verenigen van externe partijen (stakeholders).  

Al deze vier niveaus zijn belang voor het functioneren van de vereniging, maar niet in dezelfde maten. Zo 
wil Pusphaira met name focussen op niveaus 1 en 2, en in mindere mate op niveau 3. Er kan op verschillende 
manier gestuurd worden op het verenigen. Bestuurders hebben hier wel enige mate van leiderschap voor 
nodig, de volgende kenmerken zijn hierbij belangrijk: 

1. Stuur vanuit de bedoeling en vertel (herhaaldelijk) het verhaal van de vereniging. Zorg dat de leden 
zich ervan bewust zijn dat Pusphaira een vereniging vóór en dóór studenten is en dat om dit te 
laten werken iedereen zijn steentje moet bijdragen.  

2. Stuur op verenigen en wees de verbinding. Laat zien wat de normen en waarden zijn en hoe je met 
elkaar om wilt gaan. Als (oud)bestuurder heb je een voorbeeldfunctie en moet je positiviteit 
uitstralen.   

3. Sta tussen de leden en wees geïnteresseerd in hun motieven en kwaliteiten. De lijntjes tussen het 
bestuur en de leden zijn bij Pusphaira vaak redelijk kort, maar toch kan er meer gewonnen worden 
op dit gebied. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan meer (nuttige) input van de leden vergaren 
(bijvoorbeeld middels de AV wat onder ‘De AV’ beschreven is).  

4. Waardeer wat goed gaat en stimuleer initiatief: laat los. Als bestuurder kan je er niet altijd voor 
zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld is en dit zou ook niet het doel moeten zijn. Als bestuurder 
moet je ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek staan om ervoor te zorgen dat alles 
geregeld wordt (hierover wordt meer besproken onder ‘De commissies’).  

5. Stuur op samenhang in de organisatie, maak verhoudingen, processen en structuren duidelijk. Men 
gaat zich pas inzetten als hij weet hoe hij zijn steentje bij kan dragen en wat er van hem verwacht 
wordt. Dit 5-jarenbeleidsplan moet meer duidelijkheid verschaffen over wat er van elke rol binnen 
de vereniging verwacht wordt. 

Om ervoor te zorgen dat komende besturen (onder andere) deze vaardigheden bezitten, is het belangrijk 
om nieuwe besturen beter op te leiden. Het bestuurshandboek voorziet het bestuur van een jaarplanning 
en de RVA staat het bestuur bij met de kennis die het bestuur mogelijk ontbreekt, maar het is ook belangrijk 
dat een nieuw bestuur leert wat het nou eigenlijk inhoudt om te besturen en welke vaardigheden en 
eigenschappen hierin belangrijk zijn. Het is belangrijk dat in de overgangsperiode van besturen het oude 
bestuur ervoor zorgt dat het nieuwe bestuur inzicht krijgt in welke rol zij het komende jaar op moeten 
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pakken en hoe ze dit het beste kunnen doen. Er dient een kleine bestuursopleiding geschreven te worden, 
wat bij elk nieuw bestuur gebruikt kan worden, wat beschrijft welke eigenschappen belangrijk zijn voor een 
bestuurder, welke houding een bestuurder in welke situatie dient aan te nemen en welke aspecten 
belangrijk zijn voor leiderschap. Al deze punten kunnen (bijvoorbeeld) gevonden worden in de KNVB 
bestuursopleiding. 

 

6.5 De RVA 
Op de AV dat het bestuur wordt goedgekeurd wordt eveneens een door het bestuur voorgedragen RVA* 
vastgesteld. 

 

6.5.1 Huidige situatie 
De RVA bestaat volgens het HR uit ten minste vier en maximaal acht leden. Ten minste de helft van de leden 
van de RVA dient een bestuursjaar bij Pusphaira te hebben gedaan waarvan ten minste één persoon van 
het laatst afgetreden bestuur is.  Zij heeft een gevraagde en ongevraagde adviserende rol naar het bestuur. 
Zij adviseren in situaties waarvan het bestuur dit nodig acht, maar ook als het bestuur niet om advies vraagt 
kan de RVA haar kennis met het bestuur delen. Echter mag de RVA nooit zelfstandig optreden, zij kan geen 
beslissingen nemen of uitvoeren.  

Door de adviserende rol van de RVA en doordat zij (bijna) volledig bestaat uit oud-bestuursleden, wordt de 
kennis van deze oud-bestuursleden behouden. Pusphaira heeft in tegenstelling tot andere 
voetbalverenigingen een bestuur dat eens per jaar volledig vernieuwd wordt. Door deze structuur is het 
risico erg groot dat de kennis en ervaringen welke een bestuur heeft opgedaan verloren gaat en dat een 
nieuw bestuur alles weer opnieuw moet uitvinden. Elk bestuurslid heeft slechts een jaar om ervaringen op 
te doen. Na dit jaar treedt een bestuurslid af en neemt hierbij alle opgedane kennis en ervaringen mee als 
persoonlijke ontwikkeling. Omdat het volgende bestuur weer begint met allemaal onervaren bestuursleden 
is het belangrijk dat zij terug kunnen vallen op de opgedane kennis en ervaringen van voorgaande besturen.  

Daarom is het van belang om ervoor te zorgen dat oud-bestuursleden in contact blijven met het huidige 
bestuur zodat zij het huidige bestuur met hun kennis en ervaringen kunnen bijstaan. De RVA moet zoveel 
mogelijk in het verleden opgedane kennis behouden. Hiervoor is het belangrijk dat de RVA zo veelzijdig 
mogelijk is. 

Pusphaira is tevreden met de huidige situatie, er hoeft dus enkel gewaarborgd te worden dat deze situatie 
behouden wordt. 

 

6.6 De teamleiders 
Bij Pusphaira heeft elk team (ten minste) één teamleider. Deze teamleider is verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen binnen het team, voor de materialen die een team in bruikleen krijgt van Pusphaira en is 
het aanspreekpunt vanuit het bestuur. 
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6.6.1 Huidige situatie 
Op het moment worden de taken die de teamleiders binnen hun team uit dienen te voeren (over het 
algemeen) prima uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat er op zondag genoeg man op het veld staan, regelen (bij 
de lagere elftallen) het wisselbeleid en laten het bestuur weten als er een wedstrijd verplaatst moet 
worden.  

Ook zijn de teamleiders een aanspreekpunt voor het bestuur. Het bestuur geeft de teamtaken* (zoals 
fluiten en kleedkamers schoonmaken) aan bij de teamleiders, en deze zorgt ervoor dat ze uitgevoerd 
worden. Als een tegenstander contact zoekt met het bestuur, verwijst het bestuur ze door naar de 
betreffende teamleider en deze neemt het contact dan over. Hier is Pusphaira tevreden over, maar toch is 
er ruimte voor verbetering. Pusphaira kan meer gebruik maken van de teamleiders om zo meer kennis op 
te doen over wat er speelt bij haar leden (kenmerk 3 van leiderschap). 

 

6.6.2 Doel 
De communicatie tussen het bestuur en de teamleiders dient verbeterd te worden, zodat het bestuur op 
de hoogte is van wat er speelt binnen elk team. 

 

6.6.3 Plan van aanpak 
Om de communicatie tussen de teamleiders en het bestuur te verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
bestuur meer kennis vergaart over wat er speelt bij haar leden kan het bestuur teamleidersbijeenkomsten 
organiseren. De bedoeling van deze bijeenkomsten is dat het bestuur samen komt met alle teamleiders, op 
een informele manier, om elke teamleider te spreken en input vanuit elk team te krijgen. Mochten er 
problemen blijken te zijn bij een team is het bestuur hier zo vroeg mogelijk van op de hoogte. Bovendien 
kan het bestuur dan het gesprek tussen de teamleiders hierover initiëren zodat teamleiders elkaar kunnen 
helpen. Veel problemen zullen binnen meerdere teams spelen dus dan is het fijn om de kennis van alle 
teamleiders (en het bestuur) te bundelen om de problemen aan te pakken. Ook de dingen die juist wel goed 
gaan kunnen op zo’n bijeenkomst besproken worden, als een team bijvoorbeeld erg hecht is door de vele 
activiteiten die zij met elkaar ondernemen, kan dit voor andere teamleiders een duwtje in de rug zijn om 
soortgelijke activiteiten binnen hun eigen team te initiëren. Het is namelijk de taak van teamleiders om de 
hechtheid in hun team te stimuleren.  

Het is belangrijk dat de bijeenkomsten low-key zijn zodat het voor teamleiders niet als moeite ervaren 
wordt om er naartoe te gaan. De bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld gecombineerd worden met 
gezamenlijk eten of juist op zondag in de bestuurskamer* als de teamleiders toch al in de kantine zijn. Er 
kan ook voor gekozen worden om in plaats hiervan de teamleiders regelmatig aan te spreken als ze 
bijvoorbeeld in de kantine zijn om de nodige zaken te bespreken. Hierbij is het echter wel een valkuil dat 
dit er soms bij in kan schieten, of dat er dan meer input van de ene teamleider vergaard wordt dan van een 
andere teamleider. Mocht een bestuur voor deze aanpak kiezen, is het dus wel belangrijk dat er wordt 
nagedacht hoe ze deze valkuil willen vermijden.   
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6.7 De commissies 
Pusphaira is een vereniging vóór en dóór studenten, dit houdt in dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. 
Hierdoor heeft Pusphaira veel commissies wat dit een erg belangrijk orgaan maakt. Zonder commissies zou 
Pusphaira niet werken. Pusphaira wil door haar stap van bestuursmodel 1 naar bestuursmodel 3 meer 
besturen op afstand. Dit houdt in dat het bestuur het beleid in grote lijnen uitzet maar uitvoering hiervan 
overlaat aan diverse commissies. 

 

6.7.1 Huidige situatie 
Op het moment telt Pusphaira 20 commissies. Deze commissies zijn erg gevarieerd. Naast dat elke 
commissie een ander doel heeft, zijn ook de grootte van de commissies gevarieerd en is niet elke commissie 
even actief of even oud. Hierdoor zou het voor ieder lid mogelijk moeten zijn om een commissie te vinden 
die bij hem/haar past. Echter merken we dat nog veel leden niet actief* zijn, hierdoor worden de taken die 
gedaan moeten worden verdeeld over een select groepje. Daarnaast zijn er commissies die erg veel sturing 
van het bestuur nodig hebben, terwijl dit niet nodig zou moeten zijn. Een overzicht van de commissies kan 
gevonden worden in de appendix ‘Commissielijst’. 

 

6.7.2 Doel 
Commissies houden de vereniging draaiende en helpen het bestuur. Dit willen we graag uitbreiden om het 
bestuur werk uit handen te nemen en meer tijd te geven om te focussen op de rode draad van de 
vereniging. 

 

6.7.3 Plan van aanpak 
Het doel is commissies meer zelfstandig te laten werken. Om welke commissies dit gaat en hoe dit 
bewerkstelligd kan worden, staat beschreven in het bestuurshandboek. Voor de meeste commissies zijn er 
echter nog twee stappen die gezet moeten worden.  

De eerste stap is ervoor zorgen dat elke commissie een duidelijke voorzitter heeft. Het draaiend houden 
van de commissie is nu een taak van de bestuursverantwoordelijke, deze houdt in de gaten wat er gedaan 
moet worden en helpt bij het verdelen van de taken. Zodra er een duidelijke voorzitter wordt gekozen, kan 
deze echter steeds meer van deze verantwoordelijkheden overnemen. Uiteindelijk moet de voorzitter van 
de commissie verantwoordelijk zijn voor het draaiend houden van de commissie en de taak van de 
bestuursverantwoordelijke moet zijn om in vogelperspectief de commissies in de gaten te houden. 
Aangezien dit voor sommige commissies een grote stap is, zal in eerste instantie de 
bestuursverantwoordelijke de voorzitter van de commissie nog veel moeten ondersteunen en beetje bij 
beetje van een actieve houding en naar een meer passieve houding moeten gaan tijdens de vergaderingen.  

De tweede stap is langzaamaan de commissie steeds meer loslaten, door als bestuursverantwoordelijke 
steeds minder op commissievergaderingen aanwezig te zijn. Zodra een commissievoorzitter een commissie 
namelijk goed draaiende weet te houden, is de bestuursverantwoordelijke enkel nog bij de vergadering 
aanwezig om goed te blijven communiceren tussen de commissie en het bestuur. Dit kan echter efficiënter 
door de voorzitter van de commissie de taak te geven om gevraagd en ongevraagd het bestuur op de hoogte 
te houden van de stand van zaken binnen een commissie.  
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Tenslotte kan er ook nog nagedacht worden over het uitbreiden van de verzameling commissies van 
Pusphaira om nog meer taken die nu bij het bestuur liggen bij commissies onder te brengen. Zo kan er 
nagedacht worden over een activiteitencommissie om de activiteiten te organiseren die het bestuur nu al 
jaren achtereen organiseert (of deelname aan een externe activiteit coördineert). Het gaat om de 
activiteiten nieuwe leden avond, kroegentocht, Sinterkerst, nieuwjaarstoernooi, D-night en de 
stropdassenkroegentocht. 

 

7 Strategische doelstellingen 
De punten 1 en 4 van haar visie zijn: 

‘Een financieel gezonde vereniging zijn door onder andere de inzet van vrijwilligers op alle 
voorkomende functies.’ 

 
‘Een goede samenwerking opbouwen met derden, zoals andere (sport)verenigingen en in het 

bijzonder het SSC. Dit wordt ondersteund door het organiseren van activiteiten buiten het voetbal 
om. Dit bevordert ook de goede banden en samenwerking met externe partijen wat zorgt voor 

een betere naam/imago.’ 
 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Pusphaira deze visies kan bewerkstelligen.  

 

7.1 Financiën  
De financiën van Pusphaira dragen een deel van de gezondheid van de vereniging met zich mee. Het 
bestuur, met name de penningmeester, is verantwoordelijk voor het waarborgen van de financiële 
stabiliteit en continuïteit van de vereniging.  

 

7.1.1 Huidige situatie 
Momenteel is Pusphaira een financieel gezonde vereniging en wordt er voornamelijk gestreefd naar het 
behouden van een gezond eigen vermogen en een instandhouding van betaalbare contributie voor de 
leden. Elk jaar stelt de penningmeester een begroting op voor het komende seizoen. Hierin staan alle 
verwachte inkomsten en uitgaven verwerkt die zo goed mogelijk zullen worden nagestreefd zodat de 
vereniging niet voor financiële verrassingen zal komen te staan.  

De inkomsten van Pusphaira hangen voornamelijk af van de ledencontributie, de sponsorbijdragen en de 
kantineomzet. Contributie wordt bepaald door de penningmeester en dekken voornamelijk de KNVB-
contributiekosten en accommodatie-kosten. Sponsorcontracten worden gevormd en onderhouden door de 
Sponsorcommissie, in samenwerking met het bestuur, bij voorkeur met de penningmeester. Ten slotte gaat 
een percentage van de kantineomzet, die initieel voor het SSC* is, naar Pusphaira. 
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De voornaamste uitgaven van Pusphaira zijn de KNVB-kosten, huur van de sportvelden, kledingkosten en 
evenementen. Onder KNVB-kosten vallen de contributie van de KNVB, scheidsrechters en 
teaminschrijvingen. Kledingkosten dekken de kosten voor tenues, trainingspakken en tassen. 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van al het geld wat er binnenkomt en wat er 
uitgegeven wordt. Dit gebeurt via het boekhoudprogramma Sportlink, waarin de financiële stand van zaken 
eenvoudig te overzien is. Daarbij staat de Kas Controle Commissie (KCC) paraat om een extra oogje in het 
zeil te houden en de penningmeester wanneer nodig te ondersteunen.  

Momenteel is het niet verplicht voor alle commissies om een begroting te maken voor eventuele uitgaven 
en inkomsten. Dit heeft in het verleden wel eens voor problemen gezorgd voor commissies die geld willen 
declareren bij Pusphaira, omdat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt met de penningmeester en er 
meer kosten waren dan dat de penningmeester van Pusphaira vooraf had verwacht.  

 

7.1.2 Doel 
Het doel is om een betaalbare vereniging voor studenten te blijven, in combinatie met het financieel gezond 
houden van de vereniging. Momenteel is Pusphaira een betaalbare vereniging, dit blijkt uit het groeiende 
ledenaantal en de afwezigheid van behoefte aan contributieverlaging vanuit de leden. Om dit te 
onderhouden, zal contributieverhoging geen eerste optie zijn wanneer er een gat in de begroting dreigt te 
vallen. Lees hierover meer in het plan van aanpak.  

We definiëren Pusphaira als een financieel gezonde vereniging wanneer het eigen vermogen een 
totaalbedrag betreft van minstens één keer de jaarbegroting. Wanneer er winst gemaakt wordt kan dit nog 
altijd in het eigen vermogen gestopt worden tot een totaalbedrag van 1,5 keer de jaarbegroting bereikt is. 
Hierna is het verstandig om te kijken naar alternatieven om de winst te verkleinen. Dit is aan het bestuur 
dat met een te groot eigen vermogen te maken krijgt om te bedenken en voor te leggen aan de AV.  

Daarbij is het van belang dat er een duidelijk overzicht is van de financiële zaken en dat deze nauwkeurig in 
de gaten wordt gehouden door de penningmeester en de KCC. Verder is er het streven naar meer overzicht 
op commissiebegrotingen, meer consistentie in financiële documenten binnen de vereniging en blijvende 
transparantie naar de leden van alle geldstromen die de vereniging ervaart. 

 

7.1.3 Plan van aanpak 
Er zal begroot blijven worden op quitte spelen. Wanneer er een gat in de begroting ontstaat, zal er ten 
eerste gekeken moeten worden naar posten waarop mogelijk bezuinigd kan worden. Mocht hierna nog 
steeds een gat blijven bestaan, moet deze proberen opgevuld te worden met meer sponsorinkomsten. Pas 
wanneer dit niet lukt, zal pas gekeken worden naar contributieverhoging. Dit is dus pas het geval wanneer 
er echt geen andere maatregelen getroffen kunnen worden. Elke commissie die inkomsten en/of uitgaven 
heeft van €100 of meer zal een begroting moeten laten goedkeuren door de penningmeester. Wanneer dit 
nog niet gebeurd is, kan er niet gegarandeerd worden dat declaraties zullen worden voldaan. Deze 
commissiebegrotingen zullen allemaal in dezelfde lay-out opgesteld worden, welke dezelfde stijl heeft als 
de algehele begroting van de vereniging. Tijdens de AV geeft de penningmeester een update van de huidige 
financiële situatie, met een globaal overzicht van voltooide en nog verwachte transacties. 
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7.2 PR  
Naast financiële doelstellingen heeft Pusphaira ook doelstellingen op het gebied van PR, oftewel Public 
Relations. Communicatie richting onze leden, externe partijen en studenten in het algemeen is hierin een 
rode draad. De PR zorgt ervoor dat een sportieve en leuke uitstraling wordt uitgedragen door middel van 
onder andere persberichten en Facebookposts over evenementen en bijzonderheden over de vereniging. 
Hieronder zal worden besproken hoe de externe profilering plaatsvindt en hoe dit mogelijk meer kan 
worden gedaan in de toekomst. 

  

7.2.1 Huidige situatie 
Er zijn twee hoofddoelgroepen met wie wij willen communiceren, namelijk (potentiële) sponsor-
/partnerbedrijven en studenten van zowel de TU/e als de Fontys en Design Academy. Als eerste wordt de 
PR met de studenten behandeld.  

Door actief te zijn als vereniging tijdens de intro*, krijgen studenten aan het begin van hun studie al 
een voorproefje van de vereniging. Jaarlijks wordt tijdens de intro een ‘Intro-training’ georganiseerd 
door Pusphaira, worden er flyers uitgedeeld en verstrekken huidige Pusphaira leden informatie aan 
geïnteresseerde studenten.   

Tijdens het collegejaar wordt gecommuniceerd met de studenten door posters die op de TU/e en 
de Fontys hangen en het organiseren van toernooien voor deze studenten. Pusphaira organiseert jaarlijks 
twee grote open toernooien, namelijk het 5x5 toernooi en het IT.    

Daarnaast wordt de website van Pusphaira ook gebruikt om informatie te 
verstrekken aan nieuwe studenten. Dit betreft informatie over wat een lidmaatschap bij Pusphaira inhoudt 
en hoe er contact gezocht kan worden met de vereniging. De eindverantwoordelijke voor de directe 
communicatie met de studenten is de secretaris, echter wordt er veel communicatie richting de studenten 
gedaan door de PR-commissie, teamleiders en andere bestuursleden, op aansturing van ofwel de 
bestuursverantwoordelijke van de PR-commissie, of de secretaris van de vereniging.    

De website is ook van belang voor de PR met betrekking tot sponsorbedrijven. Hierbij is ook de 
professionele communicatie vanuit de sponsorcommissie van groot belang voor een positief imago binnen 
de professionele sferen in en rondom Eindhoven. Hierom is de websitecommissie bezig met het opzetten 
van een inlogsysteem waarmee de meest studentikoze karakteristieken van de vereniging (denk aan 
zuipfoto’s) niet te zien zijn voor jan en alleman, maar alleen voor leden van de vereniging, ofwel mensen 
met inloggegevens voor de website.     

Ook wordt er een positief imago gecreëerd door in grote getalen aan verschillende toernooien van andere 
verenigingen mee te doen. Denk hierbij aan de Batavierenrace, de van Lint sportweek en activiteiten bij 
andere (studenten) sportverenigingen. 

  

7.2.2 Doel 
Om de beoogde doelstellingen van de vereniging te kunnen behalen is het belangrijk dat de banden met 
verschillende externe contacten en het algehele imago van de vereniging binnen de regio positief is en 
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positief blijft. Doelstellingen als het bekender worden van de vereniging onder alle Eindhovense studenten 
en bekendheid onder potentiële sponsoren verhogen staan hierin centraal. 

De studenten van de TU/e en de Fontys zijn potentiële leden, daarom is het belangrijk dat zij weten van het 
bestaan van Pusphaira en weten waar zij voor staat.   

Nieuwe studenten die in de A-categorie hebben gespeeld, moeten ruim voor de overschrijfdeadline (half 
juni) al kennis kunnen maken met Pusphaira.  

 

7.2.3 Plan van aanpak 
Naast de promotie voor nieuwe leden op de intro, moet er eerder al bekend gemaakt worden dat Pusphaira 
nieuwe leden (van een zeker niveau) zoekt, om zo ook spelers die uit de A-categorie komen de kans te 
bieden om kennis te maken met Pusphaira en in hun eerste studiejaar al bij Pusphaira kunnen komen 
spelen. Er moet nagedacht worden over een manier om de toekomstige studenten in mei al te 
enthousiasmeren voor een lidmaatschap bij Pusphaira.  Zo kan er onderzocht worden of het een 
mogelijkheid is om onder mogelijke nieuwe studenten op opendagen te promoten. Daarnaast kan er 
mogelijk ook gewerkt worden met wijdverspreide nieuwsberichten of met websites zoals transfermarkt.nl.    

Om een positieve uitstraling in de media te behouden moeten de selectieteams van Pusphaira goed 
presteren in zowel de competitie als in toernooien als het GNSK. Hoe beter Pusphaira presteert hoe 
positiever Pusphaira in de media zal verschijnen.   

Door steeds te blijven zoeken naar manieren om Pusphaira positief op de kaart te zetten van nieuwe en 
huidige studenten, krijgt Pusphaira een steeds betere naam binnen de regio als leuke vereniging waarmee 
je je studententijd kan verrijken. Het is daarom ook belangrijk om de website, Facebook en mogelijk andere 
social media up-to-date te houden met het laatste nieuws over de vereniging. Hiernaast zal de website ook 
een update krijgen zodat externe partijen geen toegang meer hebben tot de meer studentikoze foto’s en 
de persoonlijke gegevens van verschillende voorzitters van commissies. Uiterlijk voor aanvang van het 
seizoen 2020/2021 zal binnen Pusphaira een inlogcode worden ontwikkeld waarmee mensen op de 
onderdelen van de website kunnen waar externe partijen geen toegang toe hebben. Het bestuur zal zelf 
moeten kiezen en monitoren welke onderdelen prima in het openbare onderdeel van de website kunnen 
en welke beter achter slot en grendel kunnen worden geplaatst. Op deze manier kan de website steeds 
meer gebruikt worden voor de communicatie met onze leden. Hoewel nu voornamelijk Facebook gebruikt 
wordt om evenementen te promoten, is het wenselijk om hier een ander medium voor te gaan gebruiken 
aangezien Facebook steeds meer populariteit verliest. De website is hier de perfecte plek voor, aangezien 
deze al gebruikt wordt om nieuws over evenementen maar ook over bijvoorbeeld een afgelaste training te 
delen. Hoe meer de website gebruikt wordt en hoe minder andere bronnen van communicatie er gebruikt 
worden, hoe meer leden eraan zullen wennen dat ze geregeld op de website moeten kijken om te weten 
wat er speelt. Zo wordt het ook makkelijk om de leden te bereiken, omdat er dan niet meer via zoveel 
verschillende media gecommuniceerd hoeft te worden (natuurlijk kan de website de mail nooit volledig 
vervangen).  

De PR-commissie en het bestuur van de vereniging spelen hierin de grootste rol. Het is aan hen om de ogen 
open te houden en mogelijke vormen van PR te blijven zoeken zodat de vereniging binnen de regio en 
mogelijk er buiten een positief imago houdt en zo nu en dan een extra positieve impuls krijgt. Dit kan door 
de huidige trends binnen de vereniging op een leuke manier te posten op de sociale mediakanalen, maar 
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ook door ludieke acties te bedenken zoals bij het vorige lustrum de bekende Eindhovense bowlingpins te 
verkleden als Pusphaira spelers. 

 

8 Voetbaltechnische zaken  
Onder de strategische doelstellingen vallen ook de voetbaltechnische zaken. In het hoofdstuk ‘Visie’ staan 
zes doelstellingen beschreven, waarvan de nummers ‘2’, ‘3’ en ‘5’ vallen onder voetbaltechnische zaken:   

‘Het bieden van trainingen van voldoende kwaliteit en kwantiteit, waardoor spelers zich zowel tactisch als 
technisch kunnen verbeteren.’ 

 

‘Prestatief en recreatief de spelers met plezier op eigen niveau laten voetballen.’ 

 

‘Een gezellige plek creëren voor studenten in Eindhoven door middel van een eigen accommodatie en 
ontmoetingsplek waar onze leden terecht kunnen. De activiteiten buiten het voetbal om dragen hieraan 

bij.’ 

 

Onder de kopjes ‘Trainingen’, ‘Prestatie’ en ‘Accommodatie’ kan respectievelijk gevonden worden wat de 
huidige situatie is van deze doelstellingen, wat er nog verbeterd moet worden en hoe dit aangepakt kan 
worden.  

8.1 Organogram voetbaltechnische zaken 
De belangrijkste organen omtrent de voetbaltechnische zaken bij Pusphaira zijn het bestuurslid 
wedstrijdsecretaris, de Technische Commissie (TC), de trainers en de teamleiders/spelerscommissie en de 
scheidsrechters. In het organogram gegeven in Figuur 8.1 wordt gevisualiseerd hoe deze organen zich tot 
elkaar verhouden. 

 

FIGUUR 8.1: ORGANOGRAM VOETBALTECHNISCHE ZAKEN 
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Het bestuurslid is verantwoordelijk voor alle voetbaltechnische zaken. Zij wordt hierin ondersteund door 
de TC die de directe verantwoordelijkheid heeft over de trainers en de trainingen. Dit houdt o.a. in dat zij 
het overzicht houdt over de trainingsmaterialen en direct contact houdt met de trainers, vaak bestaat deze 
commissie ook uit o.a. alle trainers. Daarnaast dient de TC een actieve rol te spelen in het behouden van de 
trainers en het aantrekken van nieuwe trainers. De trainers en de trainingen worden in dit hoofdstuk verder 
toegelicht.  

Het bestuurslid wedstrijdsecretaris draagt de directe verantwoordelijkheid over de scheidsrechters. De 
scheidsrechters worden in dit hoofdstuk verder toegelicht.  

Daarnaast houdt zij contact met de spelers/teamleiders. Hoewel Pusphaira de spelerscommissie niet als 
commissie heeft aangesteld, gebruiken sommige teams een spelerscommissie i.p.v. de teamleiders in de 
communicatie tussen teams en het bestuur over o.a. de sfeer in het team en de kwaliteit van de trainers en 
de trainingen.  

  

8.2 Prestatie 
Aangezien Pusphaira de spelers met plezier op eigen niveau wil laten voetballen, is het belangrijk dat 
Pusphaira teams in zoveel mogelijk verschillende klassen uitkomt. Dit houdt in dat de selectie van Pusphaira 
zo hoog mogelijk dient te spelen. 

Pusphaira wil dat spelers op hun eigen niveau, prestatief en recreatief, met plezier bij Pusphaira kunnen 
voetballen. Daarom wordt er naar de niveaus van de verschillende teams gekeken.  Belangrijk is dat 
selectievoetbal niet de overhand krijgt over de lagere elftallen, of andersom. 

8.2.1 Huidige situatie 
Bij Pusphaira is ruimte voor spelers van allerlei niveaus. Bij de selectie elftallen, P1*, P2* en PDA1*, staat 
prestatiegericht voetbal voorop. Deze teams komen in het seizoen 2019/2020 uit in de volgende klassen: 

- P1: 5de klasse 
- P2: reserve 4de klasse 
- PDA1: 3de klasse 

In tegenstelling tot de doelstelling destijds is P1 in het seizoen 2017/2018 gedegradeerd naar de 5de klasse, 
ter verduidelijking en als waarschuwing is er een stukje achtergrondinformatie gegeven over P1 in de 
appendix ‘Achtergrondinformatie P1’. Het streven is dat P1 zo snel mogelijk weer promoveert, om zo weer 
spelers van een hoger niveau aan te gaan trekken. Om dit te bereiken ligt de focus van de hoofdtrainer in 
het seizoen 2019/2020 voornamelijk op de mentaliteit binnen het team, spelers moet komen trainen en 
het team serieus nemen. Dit is nodig om ook in kwaliteit de nodige stappen te kunnen zetten.  

In het seizoen 2014/2015 kreeg Pusphaira haar tweede dameselftal en in het seizoen 2019/2020 haar 
derde. Het selectieteam, PDA1, speelt sinds het seizoen 2017/2018 in de 3e klasse. Deze promotie blijkt 
spelers van hoger niveau aan te trekken, want natuurlijk goed past bij de visie om elke student een plek te 
bieden bij Pusphaira om op haar eigen niveau te kunnen spelen. Echter zien we ook een veroudering van 
het team, waardoor op zeer korte termijn een groot aantal speelster zullen moeten stoppen bij Pusphaira. 
Dit is nog geen acuut probleem, maar er moet voor gewaakt worden dat er wel nieuwe aanwas blijft komen 
om te voorkomen dat er ineens een groot gedeelte van het team stopt. Dat kan namelijk tot gevolg hebben 
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dat PDA1 niet op het huidige niveau kan blijven spelen. Verder zijn de teams PDA2 en PDA4 in het seizoen 
2019/2020 geen selectie elftallen en spelen zij beide in de 5de klasse.  

 

8.2.2 Doel 
P1 moet promoveren zodat ze weer in de 4de klasse spelen en P2 moet promoveren zodat ze 3de klasse 
reserve spelen (en hun wedstrijden ook begeleid worden door een KNVB-scheidsrechter).  

PDA1 moet in de 3e klasse blijven spelen en PDA2 moet een selectie elftal worden in de 4de klasse.  

 

8.2.3 Plan van aanpak 
Om ervoor te zorgen dat P1 en P2 promoveren zal er veel aandacht besteed moeten worden aan de heren 
selectie. Met de komst van een nieuwe hoofdtrainer die er met frisse moed aan begint, wordt er weer eens 
met een nieuwe blik naar de selectie gekeken. De nieuwe hoofdtrainer gaat zich eerst richten op de sfeer 
binnen de selectie. Zo moet er een sfeer hangen van komen trainen, gemotiveerd zijn en werken voor 
elkaar. Om dit te bewerkstelligen zal de nieuwe hoofdtrainer eenieder die een andere sfeer met zich 
meebrengt (na de mogelijkheid te hebben gegeven om te verbeteren) wisselen met iemand uit de lagere 
elftallen die dan misschien van een lager niveau is maar wel gemotiveerd komt trainen. Want pas als de 
spelers gemotiveerd naar de trainingen komen kan aan het niveau van de selectie worden gewerkt.  

Bij PDA1 hangt al een dergelijke sfeer. Echter ligt het probleem daar bij het vinden van nieuwe aanwas. De 
TC zal samen met de trainers van de dameselftallen moeten onderzoeken hoe de doorstroom van PDA2 
naar PDA1 verbeterd kan worden. Daarnaast moet PDA2 vanaf het seizoen 2020/2021 op niveau 
geselecteerd worden en in de 4e klasse worden ingeschreven om zo de doorstroom te verbeteren, zij kan 
bij de KNVB gewoon ingeschreven worden in de 4e klasse en met het huidige niveau van de speelsters zal 
dit niveau geen probleem zijn.  

Daarnaast is het voor zowel de herenselectie* als voor PDA1 belangrijk dat er actief gezocht wordt naar 
nieuwe spelers (van niveau). Daarom is het erg belangrijk om ons actief in te zetten op de intro om hier 
zoveel mogelijk mensen te werven, waar dan hopelijk ook spelers van hoog niveau tussen zitten.  

Naast het aantrekken van nieuwe spelers, is het behouden van de huidige spelers natuurlijk ook belangrijk. 
Hierbij worden niet enkel de spelers van de selectie bedoeld, maar ook die van de lagere elftallen. Door het 
zoveel mogelijk behouden van spelers wordt er namelijk een doorstroom mogelijk. Spelers uit de lagere 
elftallen kunnen groeien en zo mogelijk na een tijdje klaar zijn voor de selectie, daarnaast kunnen spelers 
in de lagere selectie elftallen hier worden klaargestoomd voor de eerste elftallen. 

 

8.3 Scheidsrechters 
Om de hierboven beschreven wedstrijden mogelijk te maken, moet er natuurlijk ook bij elke wedstrijd een 
scheidsrechter zijn om de wedstrijd te leiden.  
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8.3.1 Huidige situatie 
De wedstrijden van het eerste herenteam (hierna te noemen P1) worden gefloten door een scheidsrechter 
van de KNVB met een officieel scheidsrechter diploma. Deze wordt wekelijks aangewezen door de KNVB en 
hier heeft de vereniging geen invloed op.  De wedstrijden van Dames 1 krijgen in theorie ook een 
scheidsrechter aangewezen maar door het scheidsrechters tekort bij de KNVB is dit tot nu toe nog nooit 
gebeurd. De overige wedstrijden worden gefloten door de leden van Pusphaira. Een aantal van deze leden 
hebben hierin geen training gehad en fluiten de wedstrijden op basis van hun eigen wedstrijd- en 
scheidsrechter ervaringen. Af en toe wordt bij de lagere teams een risicowedstrijd gefloten door een KNVB-
scheidsrechter. De kosten hiervan zijn voor Pusphaira.  

Echter blijkt het erg lastig om een clubscheidsrechter* te regelen voor elke wedstrijd. Als dit gebeurt moet 
het bestuur soms toch een KNVB-scheidsrechter moet regelen, voor een wedstrijd die niet als 
risicowedstrijd bestempeld is. Ook deze kosten komen bij het bestuur terecht.  

Daarnaast worden voor oefenwedstrijden van P1, P2 en PDA1 ook KNVB-scheidsrechters geregeld. Dit op 
kosten van het bestuur, hier is nu geen duidelijke regeling voor waardoor trainers en bestuur niet goed 
weten waar ze aan toe zijn of wat ze kunnen verwachten.  

 

8.3.2 Doel 
Pusphaira zou enkel een KNVB-scheidsrechter moeten regelen (en betalen) voor risicowedstrijden en de 
wedstrijden van PDA1 (als hiervoor geen ervaren clubscheidsrechter gevonden kan worden), overige 
wedstrijden moeten door een clubscheidsrechter gefloten worden. Er mogen dus geen wedstrijden meer 
zijn waarvoor zij geen clubscheidsrechter kan vinden.  

Daarnaast moet er duidelijkheid komen over een budget voor scheidsrechters voor oefenwedstrijden van 
selectieteams. Op de jaarbegroting moet hiervoor een post aangemaakt worden, zodat vanaf het begin van 
het jaar voor iedereen duidelijk is wat dit budget is.  

 

8.3.3 Plan van aanpak 
Om ervoor te zorgen dat alle thuiswedstrijden waarvoor door de KNVB geen scheidsrechter geregeld wordt, 
gefloten worden door een clubscheidsrechter, is het van belang dat de scheidsrechterscommissie actiever 
wordt en meer wedstrijden gaat fluiten. Hierover wordt meer beschreven in het bestuurshandboek. 
Daarnaast moet er budget worden vrijgemaakt om wedstrijden van PDA1 door een KNVB-scheidsrechter te 
laten fluiten, als hiervoor geen ervaren clubscheidsrechter gevonden kan worden. Bovendien kunnen de 
teamtaken worden uitgebreid, zodra er een tweede damesselectie team komt. In dit geval kan PDA2 
namelijk de taak krijgen om PDA3 te fluiten.  

Om ervoor te zorgen dat trainers van selectieteams weten waar ze aan toe zijn omtrent KNVB-
scheidsrechters voor oefenwedstrijden is het van belang dat hier vooraf afspraken over gemaakt worden. 
Op de jaarlijkse begroting van Pusphaira moet hier een post voor worden aangemaakt en budget voor 
worden gereserveerd. Het bestuur moet vervolgens dit budget communiceren met de trainers van de 
selectieteams. Het budget dat de trainers ter beschikking krijgen kunnen ze naar eigen inzicht besteden, zij 
dienen er ook zelf op toe te zien dat dit budget niet overschreden wordt. Mocht een trainer dit bedrag wel 
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overschrijden kan het bestuur ervoor kiezen om het team (of de trainer) zelf voor de kosten op te laten 
draaien.  

  

8.4 Trainingen 
Pusphaira heeft als doelstelling het bieden van goede trainingen van voldoende kwaliteit en kwantiteit, 
waardoor spelers zich zowel tactisch als technisch kunnen verbeteren.  

 

8.4.1 Huidige situatie 
Op het moment trainen alle Pusphaira teams op het kunstgrasveld van het SSC en maken zij gebruik van 
materialen die (grotendeels) van het SSC zijn, hierover is meer informatie te vinden in de appendix 
‘Materialen’.  

De herenselectie trainen op dinsdag-/ en donderdagavond. Ook de dames trainen op dinsdag-/ en 
donderdagavond, dames PDA1 traint op 1 helft van het veld en PDA2 en PDA4 gebruiken gezamenlijk de 
andere helft van het veld. De lagere elftallen trainen op woensdag-/ en vrijdagavond, deze training is op 
woensdagavond ook gelijk de open training. Op het moment is er enkel keeperstraining voor de keepers 
van de herenselectie, deze vindt plaats op dinsdag-/ en donderdagavond. OSVV* traint ook op 
woensdagavond, maar gebruikt hiervoor een ander veld. Het trainingsschema is dus samen te vatten in 
Tabel 8.1. 

 

 

  
Tijd Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
19.00-
20.30uur 

Dames Lagere heren elftallen 
en trainingsleden 

Dames Lagere 
heren 
elftallen 

20.30-
22.00uur 

Herenselectie (P1+P2) 
en keeperstraining 

Lagere heren 
elftallen 

OSVV Herenselectie (P1+P2) 
en keeperstraining 

 

TABEL 8.1: TRAININGEN 

Over het algemeen is Pusphaira tevreden over bovenbeschreven schema. Echter blijkt dat er nog ruimte 
voor verbetering is bij de training van de lagere elftallen. Spelers uit de lagere elftallen geven aan het niveau 
van de trainingen te wisselend te vinden en dat dit te veel afhangt van degene die trainen. Zo blijkt dat er 
een niveauverschil is tussen (met name) de wedstrijdleden* en de trainingsleden*. Veel van de 
trainingsleden komen slechts voor een korte periode (bijvoorbeeld een buitenlands semester), hebben niet 
eerder gevoetbald of kennen een andere stijl van voetballen (minder teamgericht) dan dat bij Pusphaira 
gebruikelijk is. Daarnaast geven de spelers uit de lagere elftallen aan dat de opkomst van hun team op de 
trainingen te laag is, wat betekent dat wat geleerd wordt op de trainingen, zondag niet tot uiting komt 
omdat te weinig spelers uit hun team dit geleerd hebben. Er is dus behoefte aan meer team-tactisch trainen 
(met het eigen team).  
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8.4.2 Doel 
Het niveau van de trainingen van de dames en de herenselectie behouden, keeperstraining verzorgen voor 
alle keepers van Pusphaira en de training van de lagere elftallen verbeteren. Hierbij moet er meer gesplitst 
worden op niveau en meer ruimte gemaakt worden om team-tactisch te trainen.  

 

8.4.3 Plan van aanpak 
Er wordt al hard gewerkt om de training van de lagere elftallen te verbeteren. Zo wordt seizoen 2019/2020 
een ander trainingsschema gebruikt voor de lagere elftallen. Enkel de training op de woensdagavond wordt 
anders ingevuld. Hierbij zal het schema gebruikt worden dat gegeven is in Tabel 8.2. 

Tijd Trainingsvorm 
19:00-20:00 Trainingsleden 
20:00-20:30 Techniek training 
20:30-22:00 Wedstrijdleden 

TABEL 8.2: NIEUWE TRAININGSOPZET LAGERE ELFTALLEN 

 
De belangrijkste punten van deze verandering zijn de splitsing van wedstrijdleden en trainingsleden.  
Hiermee worden hopelijk twee dingen bereik. Ten eerste wordt het niveau van de training van de 
wedstrijdleden hoger. De trainingsleden zullen niet meer samen met de wedstrijdleden trainen en de 
wedstrijdleden van minder niveau kunnen extra trainen op techniek aangezien zowel wedstrijdleden als 
trainingsleden welkom zijn op de techniektraining (waardoor zij ook beter gaan presteren op de training 
van de wedstrijdleden). Hierdoor moet het niveau van de training voor de wedstrijdleden omhooggaan.  

Daarnaast zal de training van de wedstrijdleden hopelijk serieuzer worden en meer kunnen focussen op 
team-tactisch trainen. Het staat wedstrijdleden, die de nadruk op plezier willen leggen en niet op tactische 
of technische progressie, namelijk vrij om met de trainingsleden te trainen, maar de meeste kiezen ervoor 
om serieus met hun team te trainen. Als alle wedstrijdleden van de lagere elftallen met elkaar gaan trainen, 
in plaats van gesplitst over 2 blokken, zal de opkomst groter worden. Doordat er dan meer leden op de 
training zijn, is er meer ruimte om team-tactisch te trainen (doordat genoeg spelers aanwezig zijn van elke 
positie bijvoorbeeld). Nog steeds niet per se met je eigen team, maar de trainer zal op de trainingen een 
standaard speelstijl aanleren die bij elk team is toe te passen, en deze veel blijven herhalen. Hierdoor zal 
hopelijk op termijn elk team steeds beter deze speelstijl kunnen gaan toepassen.  

Er zit wel een risico verbonden aan deze splitsing. Doordat de trainingsleden minder in contact komen met 
de wedstrijdleden zullen zij mogelijk minder affiniteit met de vereniging opbouwen en hierdoor minder snel 
wedstrijdlid worden. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de hoofdtrainer, die trainingsleden moet 
proberen te motiveren om wedstrijdlid te worden. Verder wordt dit probleem geminimaliseerd doordat de 
wedstrijd-/ en trainingsleden op vrijdag wel gezamenlijk zullen blijven trainen.  

Er wordt hier dus een risicovolle keuze gemaakt, door te focussen op wedstrijdleden worden trainingsleden 
mogelijk minder actief. Echter is in het vorige 5-jarenbeleidsplan al beschreven dat zodra de wedstrijdleden 
en trainingsleden in conflict raken, de voorkeur gegeven moet worden aan de wedstrijdleden. Vandaar dat 
de keuze is gemaakt om de trainingen in het seizoen 2019/2020 op deze manier aan te pakken. Het is van 
belang dat dit goed geëvalueerd wordt en waar nodig aangepast.  
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In het geval dat er een nieuwe trainer komt voor de lagere elftallen, moet er opnieuw gekeken worden of 
deze trainer ook in staat is om de trainingsleden te motiveren om wedstrijdlid te worden, of dat deze 
verdeling van de blokken herzien moet worden.  

Om de trainingen van de dames op niveau te houden, is het van belang om vroegtijdig voorruit te blikken 
naar het seizoen 2020/2021. In dit seizoen zal PDA2 namelijk ook een selectie elftal worden. Gezien de 
opkomst bij de trainingen in het seizoen 2019/2020 al dermate groot is dat gezamenlijk trainen op 1 veld 
een grote uitdaging is, zullen vanaf seizoen 2020/2021 de damestrainingen gesplitst moeten worden. Het 
is van belang om vroegtijdig na te denken hoe dit het beste gedaan kan worden (mogelijk door een extra 
veld te gebruiken op hetzelfde tijdstip) zodat de dames wel allen op hetzelfde moment spelen.  

Ten slotte moet er gezocht gaan worden naar een dameskeeperstrainer. Ook hier worden al stappen in 
ondernomen. De TC is samen met de trainer van PDA1 bezig om via alle mogelijke kanalen een 
keepertrainer te vinden. Het is zaak dat de TC in samenwerking met de trainer van PDA1 hiermee door blijft 
gaan totdat een dergelijke trainer is gevonden. 

 

8.5 Trainers 
Om bovenstaande trainingen mogelijk te maken is het natuurlijk van belang dat Pusphaira beschikt over 
voldoende trainers van voldoende kwaliteit, de eisen die Pusphaira aan haar trainers stelt zijn te vinden in 
de appendix ‘Eisenlijst trainers’.  

 

8.5.1 Huidige situatie 
De herenselectie traint gezamenlijk op hetzelfde veld. Hoewel deze trainingen soms samengevoegd worden 
is in principe de hoofdtrainer verantwoordelijk voor de training van P1 en is de trainer van het tweede elftal 
verantwoordelijk voor de training van P2. Beide trainers krijgen betaald vanuit het SSC.  

Voor de herenselectie heeft Pusphaira ook een keeperstrainer. Deze keeperstrainer krijgt een 
vrijwilligersvergoeding, Pusphaira schiet deze vergoeding voor, maar krijgt dit bedrag terug van het SSC.  

Voor de dames geldt een soortgelijke structuur als voor de herenselectie. PDA1, PDA2 en PDA4 trainen op 
hetzelfde moment op hetzelfde veld. De trainer van PDA1 is verantwoordelijk voor de training van PDA1 en 
PDA2 en PDA4 trainen in het seizoen 2019/2020 als één team, geleid door een trainer en een tweede 
trainer. Enkel de trainer van PDA1 krijgt betaald vanuit het SSC, de trainer van PDA2 krijgt enkel zijn 
sportkaart* vergoed vanuit het SSC.  

De trainingen voor de lagere elftallen worden op woensdag verzorgd door de hoofdtrainer. Op vrijdag 
wordt de training verzorgd door leden van de trainerspoule. De hoofdtrainer wordt ook vergoed voor de 
uren die hij spendeert aan het trainen van de lagere elftallen (doordat hij de uren mag schrijven binnen het 
contract dat hij al bij het SSC had voordat hij bij ons kwam trainen, dit is dus een uitzonderlijke situatie), de 
trainerspoule krijgt geen vergoeding (als een lid van de trainerspoule structureel training geeft is het wel 
mogelijk dat het SSC zijn/haar sportkaart vergoed).  
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8.5.2 Doel  
Het doel van Pusphaira is om een financieel gezonde vereniging zijn door de inzet van vrijwilligers op alle 
voorkomende functies, zoals trainers. Zij wil hier uitzonderingen op maken voor de trainers van P1 en PDA1 
en een keeperstrainer (die enkel een vrijwilligersvergoeding mag krijgen).  

 

8.5.3 Plan van aanpak 
Om het doel te bereiken is het van belang dat op termijn de trainer van P2 geen vergoeding meer krijgt. 
Voordat bedacht kan worden hoe dit te bereiken is, is het belangrijk om te reflecteren waarom de keuze is 
gemaakt om voor het seizoen 2019/2020 wel een betaalde trainer voor P2 aan te stellen. In het vorige 5-
jarenbeleidsplan is al uitgelegd dat de hoofdtrainer ondersteuning moet krijgen van een trainer die de 
trainingsleden en de leden van P2 onder zijn hoede neemt. Dit zorgt er namelijk voor dat de hoofdtrainer 
zich beter kan focussen op wedstrijdgericht trainen met P1 en zijn visie kan overbrengen op de spelers en 
daarmee het niveau omhoog kan tillen. De trainer van de trainingsleden en P2 kan dan ook als (assistent) 
coach fungeren en eventueel op de lange termijn de hoofdtrainer vervangen. Het is belangrijk om de 
ambities van de trainers bespreekbaar te maken, in de hoop dat een trainer van P2 kan doorstromen tot 
trainer van P1. Een dergelijke doorstroom verbetert de continuïteit van de trainingen en tactieken voor de 
mannen van de selectie en hiermee de prestaties.   

Het is echter zeer lastig gebleken om een trainer voor P2 te vinden zonder vergoeding. In het seizoen van 
2018/2019 heeft P2 dan ook geen trainer gehad. Echter is dit natuurlijk niet wenselijk zeker omdat (zoals 
hierboven uitgelegd) het van belang is dat P2 promoveert. Daarom heeft het bestuur van het seizoen 
2018/2019 ervoor gekozen toen zij in gesprek raakten met een mogelijke trainer, deze een vergoeding aan 
te bieden.  

Op termijn dient er echter door de TC en het bestuur gezocht te worden naar een trainer voor P2 die dit 
zonder vergoeding doet. Zij moeten d.m.v. advertenties aan externen duidelijk maken dat Pusphaira op 
zoek is naar een trainer. Maar daarnaast moet er ook intern gezocht worden naar iemand die dit op zich 
kan nemen. Oud-leden moeten ook benaderd worden om te vragen of zij kunnen bijspringen. Bij deze 
zoektocht moet er niet enkel gefocust worden op mensen die in het voetbalvakgebied zitten (aangezien zij 
vaak een vergoeding verwachten), maar juist op studenten en oud-leden. Hierbij kan het helpen als de 
nadruk niet gelegd wordt op de mogelijkheden om te groeien als trainer, maar op de mogelijkheden tot 
zelfontwikkeling op o.a. het gebied leidinggeven wat bij vele carrières belangrijk is.  

Tenslotte is het van belang om de trainers van de lagere elftallen (zowel bij de mannen als bij de vrouwen) 
te behouden. Aangezien in het seizoen 2020/2021 er een tweede dames selectieteam bij komt, PDA2, zullen 
vanaf dan PDA2 en PDA4 mogelijk niet meer gezamenlijk trainen. Het is zaak om vroegtijdig met de huidige 
trainer en assistent-trainer van PDA2 en PDA4 te overleggen of zij dit kunnen oppakken. Een mogelijke 
oplossing zou zijn dat de huidige trainer PDA2 onder zijn hoede zal nemen en de huidige assistent-trainer 
PDA3 onder zijn hoede zal nemen.  

  

8.6 Accommodatie 
Pusphaira heeft als punt 5 van de visie:  
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‘Een gezellige plek creëren voor studenten in Eindhoven door middel van een eigen accommodatie en 
ontmoetingsplek waar onze leden terecht kunnen.  De activiteiten buiten het voetbal om dragen hieraan 

bij.’ 

 

8.6.1 Huidige situatie 
Met ingang van het seizoen 2014/2015 heeft Pusphaira de beschikking over een kunstgrasveld op de HH. 
Pusphaira is ‘hoofdbespeler’ wat betekent dat Pusphaira bovenaan staat als het gaat om het indelen van 
trainingsuren en wedstrijden op veld 2. Aangezien ook andere verenigingen de HH als huisbasis hebben, 
wordt vanuit het SSC voor wedstrijden op zondag een veld-/wedstrijdprogramma gemaakt waar alle 
verenigingen zich aan dienen te houden. Daarnaast behoudt het SSC zich uiteraard het recht voor om op 
(nogal) incourante uren het kunstgrasveld te verhuren. Het onderhoud van de velden op ‘Terrein Noord’ is 
in handen van sportbedrijf ‘De Karpen’. 

Verder staan aan Pusphaira kleedlokalen, een bergruimte en een kantine ter beschikking op de HH.  

De kantine valt onder het beheer van het SSC. Pusphaira ontvangt een percentage van de omzet die 
gemaakt wordt in de kantine en heeft hierbij geen kosten. Deze vergoeding is een percentage van de omzet 
als tegemoetkoming voor het feit dat Pusphaira haar eigen barpersoneel regelt. De inrichting van de kantine 
op ‘Terrein Noord’ is netjes en van alle gemakken voorzien zoals een bar, ‘hang hoek’, televisiescherm, 
digitaal kassasysteem met pin, dartbord en geluidsinstallatie. Er worden activiteiten georganiseerd in de 
kantine om de gezelligheid te behouden of te vergroten. Na wedstrijden vormt de bar het middelpunt van 
de kantine. Dit is een middel om de inkomsten te vergroten. Zowel het SSC als Pusphaira zijn gebaat bij een 
goede baromzet. 

De bergruimte en de kleedlokalen zijn aan de krappe kant. Met de huidige bergruimte is te werken zolang 
alles maar goed opgeruimd blijft en er regelmatig gekeken wordt of er spullen weggegooid kunnen worden.  

Op de zondagen dat de dames thuis spelen zijn er echter niet genoeg kleedkamers. Daarom maakt sinds 
het seizoen 2018/2019 het SSC niet alleen een wedstrijdschema, maar ook (waar nodig) 
kleedkamerschema’s. Hiermee, en met de mogelijkheid de kleedkamers van EA te gebruiken voor de 
dames, is het probleem voorlopig opgelost. Doordat Pusphaira in het seizoen 2019/2020 een derde 
dameselftal erbij heeft gekregen, zit zij echter momenteel aan de maximale capaciteit van 12 teams 
(inclusief OSVV). Hoewel OSVV Pusphaira nooit in de weg mag gaan zitten, is het voor beide partijen 
wenselijk als OSVV en Pusphaira gewoon op hetzelfde sportpark en op dezelfde dagen hun wedstrijden 
spelen.  

 

8.6.2 Doel 
De huidige accommodatie behouden en de mogelijkheden onderzoeken om de capaciteit van Pusphaira te 
verhogen om zo klaar te zijn voor een mogelijke groei van de vereniging. Hiervoor moeten er meer 
wedstrijden op de zondag gespeeld kunnen worden en moeten er meer trainingsblokken komen.  
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8.6.3 Plan van aanpak 
Het kunstgrasveld is in 2023 al 10 jaar in gebruik, dit is de gemiddelde levensduur van een intensief 
bespeelden kunstgrasmat. Het is dus zaak dat er tijdig met het SSC contact wordt opgenomen om 
vervanging van het veld te bespreken. Het huidige kunstgrasveld is betaald door het SSC op voorwaarden 
dat Pusphaira d.m.v. een goed beleidsplan en 5-jarenbeleidsplan kon laten zien dat de vereniging financieel 
gezond zou blijven en zou groeien. Dit houdt in dat het in de lijn der verwachting ligt dat er weer 
voorwaarden aan Pusphaira gesteld worden waardoor het van belang is om dit tijdig bespreekbaar te 
maken bij het SSC, daarnaast staat het natuurlijk nooit goed als Pusphaira hier een afwachtende houding 
in aanneemt.  

Het bestuur moet in eerste instantie in gesprek gaan met het SSC om te kijken wat op korte termijn (de rest 
van dit seizoen) en op langere termijn (vanaf volgend seizoen) de mogelijkheden zijn om het aantal 
trainingsblokken uit te breiden. Op basis van deze mogelijkheden moet er gekeken worden hoe de 
trainingsblokken opnieuw ingedeeld kunnen worden.  

Daarnaast moeten de mogelijkheden onderzocht worden om meer wedstrijden op de zondag te kunnen 
spelen. Hiervoor moet zowel naar de velden als naar de kleedkamers gekeken worden. 

 

9 Leden  
In dit hoofdstuk wordt de betrokkenheid van en de omgang met nieuwe leden, huidige leden en de oud-
leden van Pusphaira besproken. 

  

9.1 Nieuwe leden 
Met nieuwe leden worden leden bedoelt die minder dan één jaar lid zijn bij Pusphaira.  

 

9.1.1 Huidige situatie 
Pusphaira beschikt over twee wedstrijdvelden, op elk veld kunnen per wedstrijddag drie wedstrijden 
gespeeld worden. Dit houdt in dat er in de praktijk per wedstrijddag zes thuiswedstrijden en zes 
uitwedstrijden gespeeld kunnen worden. Dit komt neer op een huidige maximale capaciteit van twaalf 
teams.  

 

9.1.2 Doel 
Met het groeiend aantal studenten in Eindhoven zullen er ook meer studenten zijn die geïnteresseerd zijn 
in voetballen bij Pusphaira. De verwachting voor de komende jaren is dat de TU/e blijft groeien qua 
studentenaantal. Ledenwerving heeft daarom momenteel geen hoogste prioriteit, de focus ligt op het actief 
maken van nieuwe leden. Als het ledenplafond bereikt is, is het gewenst om zo veel mogelijk actieve leden 
een plek te bieden. 
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9.1.3 Plan van aanpak 
Nieuwe leden moeten zich direct welkom voelen bij de vereniging, waardoor de kans groter is dat ze langer 
blijven en ze wellicht actief lid worden. Dit kan bereikt worden door middel van de volgende punten:  

- Persoonlijke benadering: Nieuwe leden moeten bij inschrijving persoonlijk benaderd worden door 
het bestuur, in bijzonder door de secretaris. Ook is het belangrijk dat nieuwe leden uitgenodigd 
worden in de kantine of voor evenementen. Dit kan door ze aan te spreken tijdens trainingen of na 
wedstrijden. 

- Bestuur kenbaar maken: Het is van belang dat nieuwe leden het bestuur kennen en weten bij wie 
ze moeten zijn als ze vragen hebben. Het nieuwe bestuur kan dit aan het begin van het seizoen 
doen door een keer mee te trainen met alle teams en zo hun gezicht te laten zien. 

- Zorgen voor een duidelijke structuur: Nieuwe teams moeten duidelijke uitleg krijgen over hoe het 
werkt binnen Pusphaira, aan wie ze vragen kunnen stellen en wat er van ze verwacht wordt. 
Bestaande teams moeten een duidelijke teamleider hebben, die zorgt dat nieuwe leden betrokken 
worden. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat Pusphaira een vereniging is voor en door 
studenten. 

- Nieuwe leden integreren in bestaande teams: Het is niet wenselijk om een nieuw team op te 
richten met enkel nieuwe leden, aangezien dit vaak voor problemen zorgt omtrent de 
teamorganisatie en nieuwe leden hierdoor afgeschrikt kunnen worden. Bestaande teams moeten 
daarom ieder seizoen een aantal nieuwe leden opnemen. Zij kunnen deze zelf binnenhalen, of ze 
worden ingedeeld door het bestuur. 

- Nieuwe leden avond: Aan het begin van ieder seizoen moet een avond georganiseerd worden, om 
zo de leden direct te betrekken bij de vereniging. Hier kunnen ze op een laagdrempelige manier 
kennis maken met de vereniging en de andere leden. Je kunt ook overwegen (nieuwe) leden te 
belonen door naar bepaalde activiteiten te komen. 

Bij het bereiken van de maximale capaciteit, kunnen nieuwe leden op een wachtlijst komen te staan. Deze 
leden dienen toch zo veel mogelijk bij de vereniging betrokken te worden door ze bijvoorbeeld samen met 
wedstrijdleden te laten trainen en ze eventueel iets extra’s aan te bieden op de zondag indien hier genoeg 
animo voor is. Mochten er spookleden* ingeschreven staan die een plek bezet houden van een potentieel 
nieuw lid uit de wachtlijst, dan kan ervoor worden gekozen om het betreffende spooklid te benaderen. 
Indien dit spooklid geen behoefte meer heeft om bij de vereniging te zitten of door andere redenen lang 
niet aanwezig kan zijn, kan deze in overleg uitgeschreven worden om plaats te maken voor een nieuw lid. 
Het spooklid heeft geen recht op teruggave van de contributie, maar komt wel bovenaan de wachtlijst te 
staan indien hij of zij terug wil komen bij de vereniging. Pas als een team structureel mensen kwijt kan, kan 
er een nieuw lid ingeschreven worden. 

 

9.2 Bestaande leden 
Bestaande leden zijn leden van Pusphaira die al langer dan één jaar lid zijn bij Pusphaira.  
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9.2.1 Huidige situatie 
In seizoen 2017/2018 en 2018/2019 heeft Pusphaira een totaal ledenaantal tussen de 200 en 250, waarvan 
ongeveer een kwart trainingslid is. Activiteiten en feesten worden over het algemeen door de meeste teams 
drukbezocht, echter zijn er altijd meer en minder betrokken teams. 

 

9.2.2 Doel 
Het is natuurlijk van belang dat huidige leden tevreden zijn en graag bij de vereniging willen blijven. 
Tevreden leden zullen meer betrokken zijn en vaker naar activiteiten komen of in de kantine blijven hangen. 
Een bijkomend voordeel hiervan is dan ook dat ze zich vaker inzetten binnen commissies e.d.  

 

9.2.3 Plan van aanpak 
Om betrokkenheid en teamgevoel te stimuleren onder leden kunnen de volgende punten aangehouden 
worden: 

- Stimuleren teamactiviteiten: Ieder team moet de gelegenheid krijgen om een teamfeest te 
organiseren, al dan niet in samenwerking met andere teams. De teamfeesten moeten aan het 
begin van het jaar gepland worden, om zo conflicten met andere feesten te voorkomen. 
Teamfeesten mogen ook op zondagen plaatsvinden. Andere interne teamactiviteiten moeten ook 
gestimuleerd en eventueel ondersteund worden.  

- Kantine regelmatig open: Door de kantine (langer) te openen na trainingen of wedstrijden, geef je 
de leden een laagdrempelige manier om samen te eten of een drankje te doen. Dit kan door 
regelmatig clubavonden* te organiseren op de woensdag, donderdag of vrijdag. Ook zou er 
overwogen kunnen worden om op zondag zo nu en dan avondeten te verzorgen (als teamtaak) en 
de kantine langer open te houden. Dit zal wel overlegd moeten worden door het SSC. 

- Gemengde trainingen: Trainingen voor de hele vereniging, zoals de OSVV-training of de Shulti-
training aan het einde van het jaar, stimuleren de binding tussen verschillende teams. Deze 
trainingen kunnen ook vaker in het jaar plaatsvinden, bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen 
of net voor de winterstop. 

 

9.3 Oud-leden 
Onder oud-leden valt iedereen die in het verleden lid is geweest bij Pusphaira, maar nu niet meer.  

 

9.3.1 Huidige situatie 
Net als bij andere studentenverenigingen is het normale gang van zaken dat leden stoppen wanneer zij het 
studentenleven achter zich laten. Leden kunnen hun afstudeerjaar bij Pusphaira afmaken en mogen hierna 
nog één jaar lid blijven. 

Om actieve leden te behouden, en hiermee de tijd te hebben om kennis en vaardigheden van oud-
studenten over te dragen naar jongere leden, kan er gebruik worden gemaakt van de bestaande 5-
jarenregeling*, mogelijk gevolgd door een jaar waarop beroep kan worden gedaan op een ‘Bijzondere 
Sportkaart’, op basis van bijzondere omstandigheden. Dit is echter enkel mogelijk na onderlinge 
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afstemming tussen bestuur, TC en het SSC. Er zullen dus mensen zijn die na hun afstuderen lid blijven. 
Mensen die gebruik maken van de 5-jarenregeling zullen wel hun steentje moeten bijdragen door 
commissiewerk of bestuurswerk. Wanneer deze leden zich niet actief inzetten voor de vereniging, kan het 
bestuur deze leden op elk moment het lidmaatschap ontzeggen of intrekken. Voor de leden die daarna nog 
langer willen blijven voetballen is er de mogelijkheid om te voetballen bij sub-vereniging OSVV. Dit geeft de 
mogelijkheid om een band te houden met de studentensport en in het bijzonder met Pusphaira.  

 

9.3.2 Doel 
De huidige situatie met OSVV is op dit moment prima, dus het is vooral van belang dat de goede band 
tussen Pusphaira en OSVV behouden blijft. Mocht Pusphaira in de komende jaren groeien en OSVV deze 
groei beperken moet er echter wel een nieuwe oplossing gezocht worden. 

 

9.3.3 Plan van aanpak 
Mocht Pusphaira het ledenplafond naderen zal er overlegd worden of de wedstrijden van OSVV naar de 
zaterdag verplaatst kunnen worden, zodat er op de zondag een extra team van Pusphaira kan spelen. In de 
afspraken die gemaakt zijn tussen OSVV en Pusphaira staat vermeld dat OSVV de groei en ontwikkeling van 
Pusphaira op geen enkele manier in de weg mag zitten. Dit is opgenomen in de statuten van Pusphaira. 

 

10  Vrijwilligersbeleid 
Als studentenvereniging wordt Pusphaira gedragen vóór en dóór studenten. Aangezien alle leden dus een 
druk leven hebben naast het voetballen, heeft Pusphaira behoefte aan iedereens hulp. Zo wordt van 
iedereen verwacht een steentje bij te dragen aan het staande houden van de vereniging. Op deze manier 
worden de lasten goed verdeeld en kan iedereen met plezier blijven voetballen naast het studeren.  

 

10.1 Huidige situatie 
Als punt 6 van de visie, stel Pusphaira:  

‘Het faciliteren van mogelijkheden voor studenten om zich naast op sportief gebied, ook op andere 
aspecten te ontwikkelen, zoals op organisatorisch en bestuurlijk vlak.’ 

Dit is mogelijk door actief te worden bij één of meerdere commissies die onder de vereniging vallen. 
Pusphaira stelt op haar beurt de actieve leden in waardering centraal om het belang van hun inzet te 
benadrukken. 

 

Onze huidige uitgangspunten: 
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- Als lid van Pusphaira wordt eigenlijk altijd van je verwacht dat je actief bent binnen de vereniging. 
Via het inschrijfformulier kan aangegeven worden in welke commissie het betreffende lid interesse 
zou hebben. 

- Pusphaira biedt commissiewerk aan om leden te stimuleren zichzelf naast het studeren ook te 
ontwikkelen op organisatorisch gebied. 

- Actieve leden krijgen niet betaald door Pusphaira. Een enkele uitzondering kan gemaakt worden 
met goedkeuring vanuit het SSC. Zij krijgen dan vrijwilligersvergoeding vanuit het SSC. Dit zal alleen 
mogelijk voorkomen bij trainers. 

- Actieve leden worden jaarlijks bedankt met een actieve ledenavond. Dit wordt georganiseerd door 
het bestuur en bekostigd vanuit Pusphaira. Het streven is om ieder actief lid op deze avond ook 
een presentje aan te bieden. Waardering tonen aan haar actieve leden is een belangrijk 
uitgangspunt van Pusphaira en kan zeker nog meer gedaan worden in de toekomst. Denk hierbij 
aan het ophangen van een commissiebord in de kantine, het begroten van tegoedbonnetjes voor 
de actieve leden, etc. 

- Van een actief lid wordt verwacht verantwoordelijkheid te dragen voor zijn/haar taak. Vrijwillig 
betekent niet vrijblijvend. Hij/zij zal altijd handelen in het belang van de vereniging.  

- Het moet leuk en uitdagend zijn om een commissiefunctie binnen Pusphaira uit te voeren.  
- Het bestuur ondersteunt haar actieve leden door betrokkenheid bij alle commissievergaderingen. 

Wat Pusphaira biedt: 

- Stimulans voor zelfontwikkeling naast het studeren. 
- Een leuk sociaal netwerk om je studentenleven mee te verrijken. 
- Een actieve ledenavond waarbij de actieve leden centraal staan en de kosten voor Pusphaira zijn. 
- Mogelijkheid tot vrijwilligersvergoeding vanuit het SSC. Dit is momenteel alleen van toepassing op 

de keeperstrainer van de selectie. Overige vrijwilligers krijgen geen vergoeding. 
- Verzekeringen: Als niet-spelend actief lid is het van belang om je alsnog in te schrijven bij Pusphaira. 

Hierdoor kan Pusphaira voor het niet-spelende lid alsnog een lidmaatschap afsluiten bij de KNVB. 
Daarmee wordt voor het lid automatisch een collectieve ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Mocht er een ongeval/incident voorkomen bij de 
vereniging, dient eerst de persoonlijke verzekering ingeschakeld te worden. Mocht dit niet baten, 
dan kan de collectieve verzekering van de KNVB ingeschakeld worden om alsnog (gedeeltelijk) 
uitgekeerd te krijgen. 

 

10.2 Doel 
Meer actieve leden is een uitzichtpunt waar Pusphaira altijd naar zal blijven streven. Niet alle leden zijn 
actief, terwijl dat wel van ze verwacht wordt. Vaak leidt dit ertoe dat steeds dezelfde personen zich ergens 
voor inzetten. Daarom moeten andere leden ook meer gestimuleerd worden om hun steentje bij te dragen. 
Daarnaast moeten de huidige uitgangspunten worden blijven nageleefd.  
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10.3 Plan van aanpak 
Om deze stimulatie te realiseren, moeten leden allereerst persoonlijker benaderd worden met de vraag om 
actief te worden. In de huidige situatie wordt het inschrijfformulier gevraagd welke commissie (nieuwe) 
leden willen doen, maar hier wordt nog vrij weinig mee gedaan. Op het moment dat een commissie leden 
te kort komt wordt hier soms nog wel naar gekeken, maar hier kan meer gebruik van gemaakt worden door 
leden actief te benaderen op basis van hun aangegeven interesses en ze direct in contact te laten komen 
met de betreffende commissie(s). Op deze manier worden nieuwe leden niet enkel benadert als het slecht 
gaat met een commissie, maar krijgen ze de kans om aan te sluiten bij een goed lopende, gezellige 
commissie. Dit zal de doorstroom binnen de commissies ook kunnen verbeteren omdat nieuwe leden meer 
ervaring op zullen doen voordat oude leden de commissie verlaten.  Daarbij is het handig om binnen de 
commissies duidelijke functies te verdelen, zodat iedereen weet wat zijn/haar taak is. Hierbij kan er ook 
gekeken worden naar de studieachtergrond van de leden, en hoe hun vaardigheden het beste uit de verf 
kunnen komen. Dit zal het commissiewerk bevorderen en daarbij ook de samenwerking binnen de 
commissie. Als gevolg wordt commissiewerk aantrekkelijker en zullen leden eerder geneigd zijn om ergens 
een handje te helpen. Ook zal dit ervoor zorgen dat actieve leden eerder geneigd zijn om het 
voorzitterschap van een commissie op zich te nemen. Het belang van deze functie is benoemd in het 
hoofdstuk ‘De commissies’. 

Bovendien moet er gekeken worden hoe Pusphaira haar leden meer kan bieden op gebieden zoals 
persoonlijke ontwikkeling. Daarom moet er onderzocht worden of het ESSF een financiële bijdragen kan 
bieden om onze leden een KNVB scheidsrechters-/trainerscursus aan te bieden i.p.v. de interne cursussen 
die nu gegeven worden.    

Daarnaast moet er meer waardering getoond worden aan de actieve leden. Zij zijn immers de steunpilaren 
van de vereniging. Voorbeelden hiervan zijn een commissiebord in de kantine en speciale activiteiten voor 
de actieve leden. 

Ten slotte is het van belang dat er elk jaar een nieuw bestuur opstaat. In samenhang met het stimuleren 
van commissiewerk, zal ook het doen van een bestuursjaar positief belicht moeten blijven worden. Het 
huidige bestuur zal door het jaar heen informeel met haar leden communiceren over het belang van het 
bestuur en delen welke persoonlijke positieve aspecten aan het bestuursjaar zij ervaren. Het liefst is een 
kandidaatsbestuur al voor de zomer samengesteld. Tegen die tijd moet er dus voldoende promotie gemaakt 
worden door het huidige bestuur, om het stokje over te nemen. Dit zal voornamelijk via persoonlijke, 
mondelinge benaderingen gedaan moeten worden, aangezien de leden zich dan het meest aangesproken 
voelen. Verder kunnen er posters, folders en social media posts gemaakt worden waarbij het huidige 
bestuur haar ervaringen deelt. 
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Appendices 
 

A. Begrippenlijst 
1. Actief lid: een actief lid is een lid of een bijzonder lid dat zich inzet voor een commissie van 

Pusphaira.  
2. Algemene vergadering (AV): Pusphaira houdt (ten minste) één keer per jaar een vergadering waar 

alle leden (en begunstigers) welkom zijn, waar het bestuur zich verantwoordt tegenover de leden.  
3. Begunstigers: zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een 

door de Algemene Vergadering vast te stellen minimum bijdrage.  
4. Bestuurskamer: op de HH is een bestuurskamer aanwezig die Pusphaira kan reserveren, deze 

wordt gebruikt voor wedstrijdbesprekingen en commissievergaderingen e.d. 
5. Bijzonder lid: een lid van Pusphaira dat geen sportkaart in bezit heeft. Hieronder vallen ereleden 

en leden van verdienste.  
6. Clubavond: een kruising tussen een borrel en een feestje die Pusphaira geregeld in de kantine 

houdt om na de training met alle leden nog een drankje te doen.  
7. Clubscheidsrechter: een lid van Pusphaira dat zonder betaling een wedstrijd van Pusphaira fluit, zij 

worden over het algemeen ingezet bij thuiswedstrijden van de lagere elftallen van Pusphaira.  
8. Gewoon lid: een lid van Pusphaira dat wel sportkaart in bezit heeft.  
9. Herenselectie: hieronder vallen de teams P1 en P2.  
10. HH: afkorting voor Sportpark de Hondsheuvels, de thuisbasis van Pusphaira.  
11. Intro: de introductieweek van de TU/e voor de nieuwe lichting bachelor studenten.  
12. 5-jarenbeleidsplan: een beleidsplan wat beschrijft wat Pusphaira gedurende deze periode wil 

bereiken en een plan om dit te doen.  
13. 5-jarenregeling: om kennis en vaardigheden van oud-studenten te behouden, wordt er soms een 

uitzondering gemaakt waardoor een oud-student nog (maximaal) 5 jaar lid mag blijven. Iedere oud-
student heeft recht op het eerste jaar van deze 5-jarenregeling (ook als ze weinig tot geen 
toegevoegde waarde voor de vereniging hebben).  

14. O.S.V.V.040: de oud-studenten vereniging die juridisch gezien en vanuit de KNVB gezien een 
onderdeel is van Pusphaira, maar dat een eigen bestuur heeft en (zo goed als) geen samenwerking 
met het SSC heeft. OSVV bestaat sinds 2013 en bestaat uit twee herenelftallen en één dameselftal. 

15. P1, P2, P3, P4, P5, P6: zijn respectievelijk het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde 
mannenteam van Pusphaira.  

16. P7, P8: zijn het eerste en het tweede mannenteam van O.S.V.V. 
17. PDA1, PDA2, PDA4: zijn respectievelijk het eerste, tweede en vierde damesteam van Pusphaira.  
18. PDA3: het damesteam van O.S.V.V. 
19. Spookleden: leden die zelden of nooit aanwezig zijn bij een training of wedstrijd, maar nog wel 

ingeschreven staan. 
20. Sportkaart: hiermee wordt een sportkaart van het SSC bedoeld. De meeste leden van Pusphaira 

hebben een studentensportkaart.  
21. SSC: het studenten sportcentrum Eindhoven,  
22. Teamleiders: bij Pusphaira heeft elk team (ten minste 1) teamleiders, hij/zij houdt het team 

draaiende (zorgt ervoor dat er vervoer geregeld wordt, dat de teamtaken verdeeld worden e.d.) 
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en is de brug tussen het team en het bestuur, de communicatie tussen het team en het bestuur 
verloopt voornamelijk via de teamleider.  

23. Teamtaken: taken die het bestuur aan een team geeft (zoals fluiten, kleedkamers schoonmaken 
na gebruik en cornervlaggen neerzetten of opruimen) en waar de betreffende teamleider op 
toeziet dat leden van het team uitvoert.  

24. Trainingsleden: leden van Pusphaira die geen KNVB-wedstrijden spelen maar enkel trainen bij 
Pusphaira.  

25. Wedstrijdleden: leden van Pusphaira die KNVB-wedstrijden spelen.  

 

B. Kernwaarden  
Om de kernwaarden goed in beeld te brengen wordt de Pusphaira-driehoek geïntroduceerd. Deze is 
hieronder visueel gerepresenteerd. De driehoek heeft drie zijden: voetbal, ontwikkeling en 
studentencultuur.  

  

 

Voetbal 
De zijde voetbal belichaamt het sportieve aspect van de vereniging. Uiteindelijk is iedereen binnen de 
vereniging verbonden door voetbal. Voetbal kan binnen de vereniging beoefend worden op meerdere 
verschillende niveaus. In de hoge herenelftallen (op dit moment het eerste en tweede team) wordt getracht 
een zo hoog mogelijk niveau te behalen. Hier worden spelers geselecteerd op hun kwaliteiten. In de lagere 
herenelftallen zijn de kwaliteiten van spelers iets minder belangrijk en kan voetbal puur voor het plezier op 
ieders eigen niveau worden gespeeld. De trainingen van de lagere mannenelftallen zijn van dusdanige 
kwaliteit dat ontwikkeling op voetballend gebied voor iedereen mogelijk is. Binnen de dameselftallen wordt 
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op het moment van schrijven geselecteerd op kwaliteit voor een verdeling van speelsters in PDA1. PDA2 en 
PDA4 worden niet geselecteerd op niveau. In de toekomst zullen ook PDA2 en PDA4 (na dit seizoen PDA3) 
ook geselecteerd worden op niveau zodat drie teams ontstaan met een oplopend niveau tot PDA1. Echter 
blijft ook hier het principe van voetbal op alle niveaus behouden. Het is dan ook mogelijk om bij Pusphaira 
in te stappen voor dames en heren die nog nooit bij een vereniging hebben gevoetbald.   

Studentencultuur 
De zijde studentencultuur belichaamt het sociale aspect van de vereniging. Door onderdeel te zijn van 
Pusphaira komen leden in contact met studenten van verschillende opleidingen en verschillende 
onderwijsinstellingen. Hierdoor ligt er voor eenieder de kans om zijn of haar netwerk uit te breiden. Ook 
worden leden, doordat de wedstrijden op zondag zijn, gebonden aan de stad Eindhoven. Waar studenten 
misschien geneigd zijn in het weekend naar hun ouderlijk huis te gaan, blijven zij als lid van Pusphaira in 
Eindhoven voor de wedstrijden op zondag. De vele evenementen die georganiseerd worden, zoals 
Sinterkerst en de kroegentocht, dragen bij aan zowel het contact tussen studenten en de verbintenis met 
de stad Eindhoven. Verder zijn de evenementen op zichzelf een goede bron voor plezier en ontspanning en 
om deze redenen aantrekkelijk voor studenten.  

Ontwikkeling 
De zijde ontwikkeling belichaamt de kansen tot persoonlijke groei die liggen binnen Pusphaira. Het opdoen 
van professionele en organisatorische vaardigheden is belangrijk voor studenten. Binnen de studie worden 
deze vaardigheden niet altijd even goed ontwikkeld. Bij Pusphaira kan ervaring in deze gebieden opgedaan 
worden door bijdragen te leveren aan commissies of door een bestuursjaar te doen. Twee voorbeelden zijn 
het verbeteren van organisatorische vaardigheden door het organiseren van een toernooi en het 
verbeteren van leiderschapskwaliteiten door het geven van trainingen. Van leden wordt verwacht dat zij 
hun steentje bijdragen binnen de vereniging, bijvoorbeeld door een commissie te doen.  

Omdat er van leden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de vereniging en dat ze komen 
voetballen, en dus in aanraking komen met andere studenten, krijgen alle leden een beetje mee van alle 
zijden van de Pusphaira-driehoek. Het is aan eenieder zelf om de balans tussen de zijden van de Pusphaira-
driehoek te bepalen. Als een lid zich volledig wil focussen op serieus voetballen en minder op de andere 
aspecten, dan is dat mogelijk. Als een lid zich wil ontwikkelen door het organiseren van evenementen en 
het voetbal meer voor het plezier ziet, dan is dat ook mogelijk  

Een belangrijke eigenschap van Pusphaira is de mate van internationalisering binnen de vereniging. Doordat 
trainingen en overige communicatie hoofdzakelijk in het Engels gaan, is het makkelijk voor buitenlandse 
studenten om hun plek binnen Pusphaira te vinden. Door deze soepele integratie van internationale 
studenten, zijn de zijden van de Pusphaira-driehoek voor binnen- en buitenlandse studenten evenveel van 
toepassing.  

  

C. Bestuursfuncties 
  

Voorzitter • Aansturen en mede ontwikkelen toegewezen commissies (zie onder) 
• Mede organiseren van verschillende activiteiten 
• Extern boegbeeld en aanspreekpunt 
• Algemeen leiding van de vereniging 

Vicevoorzitter  • Aansturen en mede ontwikkelen toegewezen commissies (zie onder) 

Yanelle Stolwijk
Dit klopt niet meer met de huidige situatie
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• Mede organiseren van verschillende activiteiten 
• Intern boegbeeld en aanspreekpunt 
• Vervangen voorzitter 

Secretaris • Aansturen en mede ontwikkelen toegewezen commissies (zie onder) 
• Mede organiseren van verschillende activiteiten 
• Het maken van notulen tijdens alle vergaderingen  
• Actueel houden relevante documenten zoals ledenbestand 
• Eerste contactpersoon van de KNVB omtrent ledenbestand 
• Eerste contactpersoon voor nieuwe leden 
• Beheer van de bestuursmail 

Penningmeester • Aansturen en mede ontwikkelen toegewezen commissies (zie onder) 
• Mede organiseren van verschillende activiteiten 
• Algemeen financieel beleid ontwikkelen en bewaken 
• Begroting opstellen en zo goed mogelijk handhaven 
• Bewaken en boekhouden uitgaven en inkomsten 
• Goedkeuren commissiebegrotingen 
• Contributie inning 

Wedstrijdsecretaris • Aansturen en mede ontwikkelen toegewezen commissies (zie onder) 
• Mede organiseren van verschillende activiteiten 
• Alle voetbal gerelateerde zaken (denk aan het maken van wedstrijdschema’s, 

scheidsrechters regelen en contact met tegenstanders) 
• Contact met het SSC over de bevoorrading van de kantine 

 

Bij Pusphaira wordt vaak de functie Zondagsman gebruikt, deze term wordt gebruikt om aan te duiden dat 
deze persoon naast wedstrijdsecretaris ook verantwoordelijk is voor alle taken die op de zondag uitgevoerd 
moeten worden (denk hierbij aan opvangen van scheidsrechters e.d.). Een bestuur kan zelf kiezen of het 
een functie wedstrijdsecretaris of zondagsman kiest. De term zondagsman wordt door andere 
voetbalverenigingen in Eindhoven niet begrepen, wat een argument kan zijn om de term 
wedstrijdsecretaris te gebruiken. Daarnaast kan een bestuur ervoor kiezen om gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de taken die op de zondag uitgevoerd moeten worden (merk 
op dat dit in praktijk niet significant anders is, ook een zondagsman kan niet de volledige zondag aanwezig 
zijn, dus overige bestuursleden zullen altijd waar nodig moeten bijspringen), in dit geval beschrijft de term 
wedstrijdsecretaris beter de inhoud van de functie. Echter wordt er traditioneel bij Pusphaira gekozen om, 
de verantwoordelijk over de zondag wel bij de wedstrijdsecretaris neer te leggen, en de term zondagsman 
te gebruiken.  

Elke commissie dient een bestuursverantwoordelijke aangewezen te krijgen. Elk bestuur kan zelf bepalen 
hoe deze verdeling gemaakt wordt. Echter zijn er wel een paar logische keuzes zoals de volgende: 

- Secretaris: technische commissie 
- Penningmeester: KCC, sponsorcommissie 
- Wedstrijdsecretaris: scheidsrechterscommissie, BaCo, trainerscommissie, technische commissie 

Aangezien de TC op verschillende punten actief is (rondom teamindeling maar ook rondom 
voetbaltechnische zaken) is het handig als in elk geval de secretaris en de wedstrijdsecretaris contact 
houden met de TC. Verder heeft over het algemeen de vicevoorzitter het meeste ruimte om naast zijn 
functie gerelateerde taken commissies aan te sturen. Daarom kan het een overweging zijn om de 
vicevoorzitter de meeste of de grootste commissies onder zijn hoede te laten nemen. 
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D. Materialen 
Elk team heeft materialen nodig bij de wedstrijdvoorbereiding. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
herenselectie en dames en de lagere mannen elftallen, dit onderscheid wordt gemaakt doordat bij de 
herenselectie en de dames een trainer aanwezig is bij de wedstrijdvoorbereiding en bij de lagere mannen 
elftallen niet. Bij de herenselectie en de dames beschikt elk team over hesjes en pionnen om de 
voorbereiding op de wedstrijd te optimaliseren. Daarnaast heeft elk team beschikking over intrapballen, 
bidons en een waterzak. Elk team moet jaarlijks voorzien worden van een nieuwe intrapbal. De 
verantwoordelijkheid van de intrapballen ligt bij de teamleiders. Wanneer een bal kwijtraakt dient de 
teamleider te zorgen dat er een nieuwe bal aangeschaft wordt. Op deze manier zullen teams op den duur 
in principe voldoende intrapballen moeten hebben.  

Om ervoor te zorgen dat elk team komend jaar en in de toekomst voldoende materialen heeft, heeft 
Pusphaira in de zomer van 2018/2019 alle materialen aangevuld. Hierna zal weer teruggegaan worden naar 
het oude schema waarin elk team elk jaar 1 nieuwe intrapbal krijgt. Dus het bestuur moet elk jaar geld 
reserveren voor deze materialen en nieuwe tenues. 

Op de trainingen zijn ook materialen nodig. De (grote en middelgrote) goals en de ballen zijn van het SSC, 
de kleine goaltjes van Rust Roest en Pusphaira zorgt zelf voor hesjes, pionnen en overige materialen. Voor 
de trainingen moeten er minstens 35 ballen aanwezig zijn. Verder moeten er twee grote (losse) doelen en 
acht kleine doeltjes beschikbaar zijn. Daarnaast moeten er een set kleine en een set grote pionnen aanwezig 
zijn. Er zijn drie sets hesjes, één voor de dames, één voor de herenselectie en één voor de heren lagere 
elftallen. 

 

E. Achtergrondinformatie P1 
Het team P1 was in het seizoen 2013/2014 gepromoveerd naar de 4e klasse. Het was gewenst dat P1 in de 
4e klasse blijft spelen, zodat Pusphaira ook interessant werd voor spelers die op hoog niveau hebben 
gevoetbald en graag op niveau willen blijven spelen. In het seizoen 2014/2015 is gebleken dat de promotie 
die P1 heeft afgedwongen interesse heeft gewekt bij spelers die in hogere klassen voetballen. Het 
vermoeden was dat als deze spelers zich aansluiten bij Pusphaira het niveau van de vereniging zou stijgen 
en handhaving in de 4e klasse mogelijk zou zijn. In tegenstelling tot de doelstelling destijds is P1 in het 
seizoen 2017/2018 gedegradeerd naar de 5e klasse, nadat het team voor het 5e jaar op rij in de 
nacompetitie terecht is gekomen (waarvan ook 1 keer voor promotie), is het in dit seizoen niet gelukt om 
deze te overleven. Doordat destijds de focus meer op de korte termijn lag dan op de lange termijn, werd er 
vaak een vast groepje spelers opgesteld die de hoofdtrainer het beste achtte. Dit waren helaas spelers 
waarvan de trainingsopkomst ondermaats was en die het team niet serieus genoeg namen. De sfeer in het 
team had hieronder te leiden, waardoor de trainingsopkomst van het gehele team daalde (waarom zou je 
immers komen trainen als je toch al weet dat er altijd dezelfde worden opgesteld, ongeacht hun 
trainingsopkomst) en men het team minder serieus nam. Onder andere doordat dit groepje spelers 
ongeveer dezelfde leeftijd hadden, zijn zij ook in korte tijd allemaal gestopt bij Pusphaira, waardoor een 
team van minder niveau overbleef waarvan de sfeer ook niet al te best was. Het heeft een tijdje nodig 
voordat de sfeer in een team weer dusdanig wordt omgegooid dat er weer op het niveau van het team 
gefocust kan worden. Laat dit als een waarschuwing gelden. In het vervolg moet het belang van zowel de 
sfeer in een team als de langetermijnvisie duidelijk gemaakt worden aan nieuwe trainers. Mocht dit toch 
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uit het oog verloren worden dienen de TC en het bestuur tijdig aan de bel te trekken, het kan namelijk lang 
duren voordat een team dit weer te boven is. 

 

F. Commissielijst 
Om een beeld te geven van de commissies die binnen Pusphaira bestaan, is hieronder een kort overzicht 
opgesteld van alle commissies met de zelfstandigheid/afhankelijkheid van het bestuur, 
moeilijkheidsgraad/intensiteit voor de commissie, voorkeurssamenstelling (met geschiktheid voor 
eerstejaars waar relevant) en geschatte duur van de commissie. Waar nodig is er extra toelichting gegeven.  

Commissie Zelfstandigheid Intensiteit Samenstelling Duur 
commissie 

5x5 
Organisatie van het 5x5 
toernooi (in Mei) 

Gemiddeld Hoog 6-8, waarvan 1 á 
2 met 5x5 
ervaring 

4 Maanden 

BaCo 
Barcommissie, verzorgt in 
tweetallen anderhalf uur de 
bediening van de bar in de 
kantine 

Sterk 
onafhankelijk 

Gemiddeld 15+ (2-4 per 
team) 

Gehele seizoen 

Bata  
Organisatie van de twee 
teams voor de Batavierenrace 

Gemiddeld Laag 4 3 Maanden 

BUS 
Organisatie van uitje naar het 
buitenland meestal i.c.m. een 
voetbaltoernooi daar 

Gemiddeld Laag 5 4 Maanden 

CAC 
Organisatie en barpersoneel 
van de clubavonden in de 
kantine 

Sterk 
onafhankelijk 

Laag 8 (meer kan ook) Gehele seizoen 

Fixcie 
Gaat er een keer iets kapot, 
maken zij het (met hamers) 

Gemiddeld Laag 3 Gehele seizoen 

Fotocie 
Maakt foto’s van wedstrijden, 
evenementen en maakt de 
teamfoto’s 

Gemiddeld Laag 4 Gehele seizoen 

Introcommissie 
Organisatie en voorbereiding 
van de TU/e en Fontys intro 

Gemiddeld Laag 4 (meer is beter) 2 Maanden 

IT 
Organisatie van het 
internationale toernooi 

Gemiddeld Hoog 6-8, waarvan in 
elk geval 2 met 
IT-ervaring 

Half seizoen 

Klachtencommissie 
Onafhankelijk orgaan dat 
klachten club breed behandeld 

Sterk 
onafhankelijk 

Laag 4 Gehele seizoen 

Naaico 
Gaat er een keer iets kapot, 
maken zij het (met een 
naaimachine) 

Gemiddeld Laag 4 Gehele seizoen 
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PR-commissie 
Verzorgt o.a. voor promo voor 
evenementen  

Sterk 
onafhankelijk 

Laag 6 Gehele seizoen 

Puspass 
Redactie van het clubblad dat 
3 of 4 keer per jaar uitkomt 

Sterk 
onafhankelijk 

Laag 6 Gehele seizoen 

Scheidscie 
Spelers die het leuk vinden een 
wedstrijd te fluiten kunnen 
zichzelf inschrijven voor een 
wedstrijd. 

Sterk afhankelijk 
(nu wordt het 
schema nog door 
bestuur 
gemaakt) 

Gemiddeld 6, hoe meer hoe 
beter 

Gehele seizoen 

Skicie 
Organisatie van de jaarlijkse 
skireis (meestal in 
Februari/maart) 

Gemiddeld Gemiddeld 5 5 Maanden 

Sponsorcommissie 
Verzorgt contact met nieuwe 
en bestaande sponsoren 

Gemiddeld Laag 5 Gehele seizoen 

Trainerspoule 
Rouleren om de open training 
op vrijdagavond te geven 
(meestal in tweetallen) 

Bijna volledig 
onafhankelijk 
van bestuur 

Laag (gemiddeld 
1 a 2 vrijdagen in 
de maand, per 
vrijdag 2 uur 
kwijt, max half 
uur 
voorbereiding) 

Minstens 8 
personen, hoe 
meer hoe beter 

Gehele seizoen 

Webcie 
Onderhoudt de website 

Sterk afhankelijk Gemiddeld 4 Gehele seizoen 

 

G. Eisenlijst trainers 
 

Hoofdtrainer: 

- In het bezit van minstens een TC3 trainersdiploma; 
- Goede communicatieve vaardigheden hebben die gepaard gaan met respect en overwicht in de 

groep, hierbij moet hij/zij zowel met Nederlandse als buitenlandse leden goed kunnen 
communiceren; 

- Bereid zijn twee keer in de week training te geven en op zondagen aanwezig te zijn bij de wedstrijd 
voor de coaching; 

- Leergierig zijn en willen groeien met de groep; 
- Betrokken zijn bij de vereniging zodat hij/zij ook weet wat voor leden er in de andere teams spelen 

en actief betrokken zijn bij de technische commissie; 
- Selectieprocedure van het eerste elftal op zich nemen. 
- Positief ingesteld zijn en weten hoe hij/zij een groep moet motiveren; 
- Om kunnen gaan met de studenten cultuur die heerst binnen de vereniging (acceptatie dat de 

activiteiten naast voetbal ook belangrijk zijn); 

 

Trainer tweede elftal: 
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- Hoeft niet in het bezit te zijn van een trainersdiploma, maar moet wel de ambitie hebben deze de 
komende jaren te halen; 

- Goede communicatieve vaardigheden hebben die gepaard gaan met respect en overwicht in de 
groep, hierbij moet hij/zij zowel met Nederlandse als buitenlandse leden goed kunnen 
communiceren; 

- In staat zijn de hoofdtrainer te assisteren en te helpen met trainingen, maar moet ook in staat zijn 
zelfstandig een training te kunnen geven. De communicatie met de hoofdtrainer is ook belangrijk 
om te overleggen welke spelers eventueel de stap kunnen maken naar het eerste elftal; 

- Bereid zijn twee keer in de week training te geven en op zondagen aanwezig te zijn bij de wedstrijd 
voor de coaching van P2; 

- Leergierig zijn en willen groeien met de groep; 
- Betrokken zijn bij de vereniging zodat hij/zij ook weet wat voor leden er in de andere teams spelen 

indien spelers uitvallen of er met het eerste elftal gerouleerd moet worden. En actief betrokken 
zijn bij de technische commissie; 

- Positief ingesteld zijn en weten hoe hij/zij een groep moet motiveren; 
- Om kunnen gaan met de studenten cultuur die heerst binnen de vereniging (acceptatie dat de 

activiteiten naast voetbal ook belangrijk zijn); 

  

Trainer lagere elftallen: 

- Hoeft niet in het bezit te zijn van een trainersdiploma; 
- Goede communicatieve vaardigheden hebben die gepaard gaan met respect en overwicht in de 

groep, hierbij moet hij/zij zowel met Nederlandse als buitenlandse leden goed kunnen 
communiceren; 

- Bereid zijn twee keer in de week training te geven; 
- Leergierig zijn en willen groeien met de groep; 
- Actief betrokken zijn bij technische commissie en op de hoogte zijn van de stand van zaken van de 

lagere elftallen (stand in de competitie, sterktes, zwaktes etc.); 
- Positief ingesteld zijn en weten hoe hij/zij een groep moet motiveren; 
- In staat zijn sturing te geven aan een grote groep leden, eventueel met hulp van assistent-trainers 

(ondersteunende selectie spelers); 
- Om kunnen gaan met de studenten cultuur die heerst binnen de vereniging (acceptatie dat de 

activiteiten naast voetbal ook belangrijk zijn); 

  

Trainer dames elftallen: 

- Hoeft niet in het bezit te zijn van een trainersdiploma, maar moet wel de ambitie hebben deze te 
de komende jaren te halen; 

- Goede communicatieve vaardigheden hebben die gepaard gaan met respect en overwicht in de 
groep, hierbij moet hij/zij zowel met Nederlandse als buitenlandse leden goed kunnen 
communiceren; 

- Selectieprocedure van de dames elftallen op zich nemen; 
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- Bereid zijn twee keer in de week training te geven en op zondagen aanwezig te zijn bij de wedstrijd 
voor de coaching van minstens één dames elftal (dames selectie); 

- Leergierig zijn en willen groeien met de groep; 
- Betrokken zijn bij de vereniging zodat hij/zij ook weet wat voor leden er in de andere teams spelen 

en actief betrokken zijn bij de technische commissie; 
- Positief ingesteld zijn en weten hoe hij/zij een groep moet motiveren; 
- Om kunnen gaan met de studenten cultuur die heerst binnen de vereniging (acceptatie dat de 

activiteiten naast voetbal ook belangrijk zijn); 

  

Assistent-trainer lagere elftallen: 

- Hoeft niet in het bezit te zijn van een trainersdiploma; 
- Goede communicatieve vaardigheden hebben die gepaard gaan met respect en overwicht in de 

groep, hierbij moet hij/zij zowel met Nederlandse als buitenlandse leden goed kunnen 
communiceren; 

- Bereid zijn twee keer in de week training te geven; 
- Leergierig zijn en willen groeien met de groep; 
- Positief ingesteld zijn en weten hoe hij/zij een groep moet motiveren; 
- Om kunnen gaan met de studenten cultuur die heerst binnen de vereniging (acceptatie dat de 

activiteiten naast voetbal ook belangrijk zijn); 

  

Assistent-trainer dames elftallen: 

- Hoeft niet in het bezit te zijn van een trainersdiploma; 
- Goede communicatieve vaardigheden hebben die gepaard gaan met respect en overwicht in de 

groep, hierbij moet hij/zij zowel met Nederlandse als buitenlandse leden goed kunnen 
communiceren; 

- De hoofdtrainer van de dames ondersteunen in de selectieprocedure van de dames elftallen; 
- Bereid zijn twee keer in de week training te geven en zoveel mogelijk op zondagen aanwezig te zijn 

bij de wedstrijd voor de coaching van minstens één dames elftal (dames selectie); 
- Leergierig zijn en willen groeien met de groep; 
- Positief ingesteld zijn en weten hoe hij/zij een groep moet motiveren; 
- Om kunnen gaan met de studenten cultuur die heerst binnen de vereniging (acceptatie dat de 

activiteiten naast voetbal ook belangrijk zijn); 

  

Trainerspoule lagere elftallen: 

- Hoeft niet in het bezit te zijn van een trainersdiploma; 
- Goede communicatieve vaardigheden hebben die gepaard gaan met respect en overwicht in de 

groep, hierbij moet hij/zij zowel met Nederlandse als buitenlandse leden goed kunnen 
communiceren; 

- Bereid zijn 1 keer per twee weken training te geven; 
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- Leergierig zijn en willen groeien met de groep; 
- Positief ingesteld zijn en weten hoe hij/zij een groep moet motiveren; 
- Om kunnen gaan met de studenten cultuur die heerst binnen de vereniging (acceptatie dat de 

activiteiten naast voetbal ook belangrijk zijn); 
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