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1. Waarom dit beleidsplan?
De afgelopen jaren is de maatschappij enorm veranderd. Nieuwe wetten en regels zijn door de 
overheid ingevoerd en er zullen er nog vele volgen ondanks alle fraaie woorden van de 
regering over vermindering ervan. Steeds meer wordt er van de verenigingen geëist op het 
gebied van financiën en kantinebeheer ( sociale hygiëne etc). Ook de fiscus is nadrukkelijk 
gaan kijken naar de sportverenigingen en heeft al vele verenigingen boetes en naheffingen 
opgelegd.

Daarnaast hebben we te maken met een terugtrekkende gemeentelijke overheid. 

Gezien de zwakke financiële positie van de Gemeente Aalten zal naar verwachting in de 
toekomst in toenemende mate een beroep gedaan worden op de zelfwerkzaamheid van de 
verenigingen.

Verenigingen ontkomen er niet aan zich aan te passen aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Daardoor is er behoefte aan steeds meer specifieke kennis op meerdere 
gebieden, waardoor eveneens andere eisen worden gesteld aan bestuursleden van 
verenigingen.

Middels dit beleidsplan wil de Voetbalvereniging AD’69 zich een goede uitgangspositie 
verwerven voor de komende jaren.
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2. Visie
Doelen bereiken en ideeën realiseren betekent altijd dat er een goede organisatorische basis 
moet zijn. Voor een vereniging is dat net zo belangrijk als voor een bedrijf. Maar tegelijk 
luistert het organiseren van een vereniging naar andere waarden en normen; zij is immers 
veel meer dan een bedrijf gebaseerd op de inbreng van een ieder, leden, vrijwilligers en 
sponsors. Transparantie en open communicatie zijn daarbij de sleutelwoorden.
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3. Doel
Voetbalvereniging AD’69 heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de 
voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van:

● het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond ( KNVB )   

● deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en 
seriewedstrijden

● wedstrijden te doen houden

● evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren

● de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

Bovenstaand is de letterlijke tekst uit de statuten van 2 juli 1979 welke nog steeds van kracht 
zijn.

Wij willen daar het volgende aan toevoegen.

Het bestuur stelt zich ten doel AD’69 een sociale vereniging te laten zijn, waar een ieder 
welkom is en zich thuis voelt, hierbij zijn vrijwilligers onmisbaar. Naast voetbal, de eerste 
prioriteit, kunnen andere activiteiten ontplooid worden om de gemeenschapszin en de sfeer in 
positieve zin te beïnvloeden.

Leden, vrijwilligers, supporters en sponsors vormen samen de voetbalvereniging AD’69, een 
vereniging van en voor mensen, die beseffen dat alleen door er sámen  de schouders onder te 
zetten het fantastische spelletje, dat voetbal heet, ook door iedereen met plezier beleefd kan 
worden.
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4. Hoe
Op welke wijze willen we bovengenoemd doel bereiken?

We willen beginnen met een vijftal kerntaken te beschrijven die als uitgangspunt voor dit 
beleidsplan dienen.

Na acceptatie van deze kerntaken zal het bestuur met behulp van de diverse commissies het 
beleidsplan verder uitwerken en invoeren.

De kerntaken zijn:

● bestuur- en verenigingsstructuur

● communicatie

● administratie en financieel beleid

● voetbalzaken

● accommodatie

In het vervolg op dit plan gaan we nader in op elk van de vijf kerntaken.

Daarna willen we afsluiten met het punt: “hoe verder” alsmede een samenvatting van de 
voorzitter.
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5. Bestuur- en verenigingsstructuur
Uitgangspunten:

● de Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging waarbij het 
gezag van de leden is geborgd.

● klein, daadkrachtig bestuur van 5 leden met een goede mix qua leeftijd, ervaring, 
kennis en kunde

● bestuursleden die hun verantwoordelijkheden nemen waar het gaat om ontwikkelen 
van nieuw beleid en de vinger aan de pols houden waar het gaat om het nakomen van 
de met elkaar gemaakte afspraken

● zo plat mogelijke organisatievorm, zodat besluiten en actie zo dicht mogelijk bij de 
actieve leden plaatsvinden ( derhalve geen apart jeugdbestuur meer, maar een 
jeugdcommissie die direct contact heeft met het bestuurslid voetbalzaken alsmede 
geen apart secretariaat, hier wordt de postbehandeling verschoven naar de  financiële 
administratie en zal één der bestuursleden per vergadering een besluiten- en actielijst 
maken in plaats van uitvoerige notulen ).

● voorzitter en vice-voorzitter vervangen elkaar

● de overige drie leden vervangen elkaar

● instellen van een onafhankelijke vertrouwenscommissie

● horizontale vergadering= bestuursvergadering in nader vast te leggen frequentie

● verticale vergadering=bestuurslid met onderliggende commissies in nader vast te 
stellen frequentie
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6. Bestuursorganigram

                                               Algemene Ledenvergadering

                                                                 

Vertrouwenscommissie                                                                       Kascontrolecommissie

Voorzitter            Bestuurslid              Bestuurslid              Bestuurslid               Bestuurslid

                            Communicatie &     Administratie &      Voetbalzaken            Facilitaire 

                            Sponsoring               Financiën                                                  zaken

                            Vice-voorzitter

beleidsplan groep: adviseert/ondersteunt het bestuur bij het verder uitwerken van het 
beleidsplan en de invoering ervan

Op de volgende pagina’s worden de verantwoordelijkheidsgebieden van de bestuursleden 
nader weergegeven, waardoor de verenigingsstructuur ontstaat.
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6.1. Voorzitter
geeft leiding aan het bestuur en coördineert het beleidsplan

● ambassadeur AD’69

● evenementencommissie   ( familiedag, bingo, vrijwilligersfeest, verloting etc )

● club van honderd

● nieuwe club van honderd 

● vrijwilligersbeleid

● damesclub ( woensdagavond )

● jubileumcommissie 
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6.2. Bestuurslid communicatie & sponsoring (vice-voorzitter)
● uitvoering communicatie en sponsorbeleid

● sponsorcommissie

● clubblad

● multimedia ( internet site en beeldscherm kantine )

● externe publiciteit/PR ( wedstrijdverslagen Aalten Vooruit, de Gelderlander etc )
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6.3. Bestuurslid administratie & financiën 
Toevoeging bij KvK “penningmeester” .

● uitvoering financieel beleid

● financiële administratie ( dient tevens als postadres )

● ledenadministratie
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6.4. Bestuurslid voetbalzaken
● uitvoering technisch beleid

● technische commissie

● jeugdcommissie

● damescommissie

● toernooicommissie

● wedstrijdsecretariaat

○ pupillen

○ junioren

○ senioren

○ scheidsrechters

● consul
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6.5. Bestuurslid facilitaire zaken
● uitvoering van het accommodatiebeleid

● accommodatiebeheer

● kantinebeheer 

○ kantinebeheerder

○ kantinevrijwilligers

● onderhoudscommissie

● materialen 

○ kleding

○ ballen

○ veldmateriaal

● schoonmaak 

○ kantine

○ kleedkamers/overig

○ buiten

○ wassen kleding

● tentencommissie
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7. Communicatie
7.1. Visie
Een open, transparante en eenduidige communicatie zowel intern als extern is van wezenlijk 
belang voor de voetbalvereniging AD’69.

7.2. Doel
Een ieder voorzien van de juiste informatie op het juiste moment middels de voor handen 
zijnde communicatiemiddelen.

7.3. Uitgangspunten
optimaliseren van de huidige communicatiemiddelen zowel intern als extern, te denken valt 
hierbij aan : 

● Mikpunt

● website

● info scherm in kantine

● media contacten

● algemene ledenvergaderingen

Betere uitstraling van voetbalvereniging AD’69 naar leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren, 
KNVB, Gemeente en overige externen.   
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8. Financieel beleid
8.1. Visie
De vereniging kan alleen gezond functioneren en doorontwikkelen, wanneer er een strak 
financieel beleid wordt gevoerd.

8.2. Doel 
Tijdens de algemene ledenvergadering, jaarlijks te houden in september, worden de jaarcijfers 
gepresenteerd over het afgelopen seizoen en de begroting voor het komende seizoen.

8.3. Uitgangspunten
● de begroting moet sluitend zijn

● alle geldstromen lopen via het bestuurslid administratie en financiën ( de 
“penningmeester” )

● geen bankrekeningen en “kassen” in beheer van diverse commissies

● alle commissies komen met een eigen, onderbouwde jaarbegroting en krijgen een 
budget   voor standaard werkzaamheden, denk hierbij onder meer aan het uitbrengen 
van mikpunt, jaarlijks onderhoud volgens onderhoudsplan, familiedag, 
vrijwilligersfeest, medische hulpmiddelen, voetbalmiddelen, trainerskosten, 
opleidingskosten in de meest brede zin

● uitgaven die buiten de begroting vallen of gelden anders gaan besteden dan begroot 
kan uitsluitend worden gedaan ná persoonlijke goedkeuring van het bestuurslid 
administratie en financiën, uiteraard voorafgaand aan de uitgave dan wel wijziging van 
het budget

● voor bijzondere evenementen worden ruim van te voren begrotingen ingediend, 
minimaal 2 jaar voor het betreffende evenement plaatsvindt; te denken valt hier aan 
jubileumkampen, 40-50 jarig bestaan van AD’69 etc

● we zullen “spek op de botten” moeten krijgen voor toekomstige investeringen in de 
accommodatie en eventuele privatisering op middellange termijn, rekening houdende 
met de visie van de Gemeente

● prijsverhogingen door leveranciers gedurende het seizoen zullen direct doorberekend 
worden in de kantineprijzen, indien gewenst/nodig geacht door het bestuur
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9. Voetbalzaken
9.1. Visie
Een goede sfeer bevordert de prestaties en goede prestaties bevorderen de sfeer. Vandaar dat

AD’69 ervoor kiest om maximaal te presteren binnen de mogelijkheden van elk elftal. De 
selectieteams moeten op een zo hoog mogelijk niveau voetballen. Daarnaast willen wij een 
ieder een platform bieden om op recreatief niveau van de voetbalsport te genieten. Samen 
vormen wij dan AD’69.

9.2. Doelstelling
Het eerste team van AD’69 moet structureel minimaal in de 4e klasse KNVB spelen.

De opleiding van de jeugd en de doorstroming naar de senioren en het eerste elftal 
verbeteren.

9.3. Uitgangspunten
● het technisch beleidsplan, dat onlosmakelijk met dit beleidsplan is verbonden en ter 

inzage ligt in de kantine, vormt het startpunt van het beleid op het gebied van 
voetbalzaken voor de komende 5 jaar. Een aantal punten willen we hier alvast noemen:

● voetbal is een teamsport, waarin spelers met een individuele inbreng samen werken 
aan een zo goed mogelijke teamprestatie

● prestaties en een goede sfeer gaan hand in hand

● elke speler is uniek. Via een zo goed mogelijke begeleiding willen we het voor iedere 
speler mogelijk maken het beste uit zichzelf te halen

● hiertoe moeten leiders, trainers, grensrechters en clubscheidsrechters in de 
gelegenheid worden gesteld opleidingen te volgen om het niveau te verbeteren

● winnen is belangrijk, maar wel binnen de gestelde spelregels; sportiviteit is een groot 
goed
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10. Accommodatie
10.1. Visie
Een goede accommodatie is voor een vereniging als AD’69 van eminent belang. Onder een 
“goede accommodatie” verstaan we een sportcomplex waar het plezierig samen sportbeleven 
niet wordt belemmerd door randvoorwaardelijke zaken als te weinig of slechte kleedkamers, te 
weinig of slechte velden, te geringe parkeergelegenheid, slechte groenbeheersing of  een 
slecht functionerende kantine.

10.2. Doel 
Wij hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan het realiseren van een “goede 
accommodatie”. Middels het oplossen van de laatste knelpunten, zijnde herbestrating, 
vervanging afrastering en een betere groenbeheersing  hebben wij onze accommodatie pico 
bello voor elkaar. Vervolgens willen wij deze “goede accommodatie” in stand houden. 

10.3. Uitgangspunten
● gebruik maken van een onderhoudsprogramma middels KNVB software

● planmatig onderhoud

● meerjaren onderhoudsplanning voor de korte en lange termijn

● kosten jaarlijks opnemen in financiële begroting

● jaarlijks reserveren voor groot onderhoud

● een helder en duidelijk kantinebeleid

 

Voetbalvereniging AD'69 Beleidsplan 2007-2012 Pagina 15



11. Hoe verder?
Na goedkeuring van de leden, treedt het huidige bestuur collectief terug om zodoende de weg 
vrij te maken voor het nieuwe bestuur van vijf personen. Er zijn vijf personen bereid gevonden 
in het nieuwe bestuur zitting te nemen. Wij willen u gaarne voorstellen aan deze vijf personen:

Kandidaat Voorzitter: Ruud Kranenbarg

Kandidaat Bestuurslid Communicatie en Sponsoring: Bram Koelman

Kandidaat Bestuurslid Administratie en Financiën: Erik-Jan Etten

Kandidaat Bestuurslid Voetbalzaken: Raimond Smit

Kandidaat Bestuurslid Facilitaire Zaken: Sjaak Mengerink

Op 8 oktober a.s. vindt de bestuursverkiezing plaats, waarvoor u allen bij deze nogmaals 
uitgenodigd wordt, inmiddels bent u al schriftelijk uitgenodigd.

Nadrukkelijk moet vermeld worden dat tegenkandidaten welkom zijn, voetbalvereniging AD’69 
is een democratische vereniging en uiteindelijk hebben de leden de keus. Leden die zich ook 
kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie moeten worden voorgedragen door 
tenminste drie leden. In verband met het maken van stembiljetten is de sluitingstijd voor 
aanmelding  1 oktober a.s. om 18.00 uur. Briefjes in te leveren bij de heer Wim Albers, 
Admiraal de Ruijterstraat 115, 7122 WH  Aalten.

Na de bestuursverkiezing zal het nieuwe bestuur het beleidsplan verder uitwerken, hierbij 
ondersteund door de beleidsplan groep.

Gedurende het komende jaar zal dan de nieuwe organisatiestructuur worden ingevoerd en 
zullen de commissies ( enzovoort ) worden bemand en in werking treden.  Het ligt daarbij in 
de bedoeling dat uiteindelijk voor een ieder die een functie bekleedt bij AD’69 een 
functiebeschrijving wordt gemaakt waarin staat wat van hem of haar verwacht wordt en wat 
haar of zijn rechten en plichten zijn. Dit alles in het kader van transparantie en open 
communicatie. Wij gaan ervan uit dat dit in het lopende seizoen geleidelijk gerealiseerd wordt. 
Dit lopende seizoen wordt derhalve een overgangsjaar naar de nieuwe structuur. Met ingang 
van het seizoen 2008-2009 moet dan geheel volgens de nieuwe structuur gewerkt worden.
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12. Afsluiting
Het beleidsplan 2007 – 2012 van AD’69 is klaar.

Maar nu gaat de titel van het beleidsplan spelen, namelijk samen de schouders eronder.

De rode draad is: samen staan we sterk.  Hierbij zijn de vrijwilligers bij AD’69 zeer belangrijk.

In dit beleidsplan is er gekozen voor een klein, daadkrachtig bestuur, met mensen die voldoen 
aan de in deze maatschappij gestelde eisen en allerlei functies waar een ieder AD’69 lid zich in 
thuis kan voelen.

Het seizoen 2007-2008 zal een overgangsjaar worden om alles keurig op de rails te zetten.

Als voorzitter ben ik ervan overtuigd dat de beleidsplangroep met dit plan een erg goede basis 
voor de komende jaren van AD’69 heeft neergezet.

Met dank aan: Peter Prins, Wim Albers, Raimond Smit, Erik-Jan Etten, Koos Leber en Devlin 
Scholten.

Met vriendelijke groeten,

Ruud Kranenbarg
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