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Voorwoord
o Voor u ligt het Beleidsplan 2017-2020 van sportvereniging sv ARC. Het bestuur heeft gekozen voor 

deze termijn omdat een lange (5 jaren) termijn niet meer past bij de huidige, beweeglijke wereld 
waarin de club zich bevindt. Tegelijkertijd geeft het eindjaar 2020 het bestuur de kans om met een 
aanloop vanaf medio 2017 doelstellingen te formuleren voor de komende drie seizoenen 2017-2018, 
2018-2019 en 2019-2020.

o Sportvereniging Alphense Racing Club is momenteel één van de grootste en wellicht ook een van de 
meest actieve voetbalverenigingen van onze regio. Met een ledenaantal van bijna 1700, met 
aansprekende evenementen als het jaarlijkse Heitinga-toernooi, sfeerteamavonden en de wekelijkse 
grote drukte op en rond de velden aan de Olympiaweg mag onze vereniging zich verheugen in de 
continue belangstelling van vele duizenden voetbalminnende Alphenaren. 

o Tegelijkertijd kent onze vereniging ook haar uitdagingen. De combinatie van kostbare sportieve 
ambities en economische crises heeft zijn wissel getrokken op de verenigingsfinanciën. Het bestuur 
zal dan ook de komende jaren zeer gedisciplineerd blijven begroten om ARC het perspectief te 
kunnen bieden om vanaf 2020 (of hopelijk eerder) wat meer financiële armslag te hebben om haar 
ambities te kunnen blijven waar maken. Het terugbrengen van de A-selectie naar de landelijke 
zaterdag hoofdklasse,  mag onder deze moeilijke omstandigheden gerust een uitdagende 
doelstelling genoemd worden.

o Een andere uitdaging is er één waar vele sportverenigingen voor staan: door, onder andere, 
toenemende individualisering staat de sociale verenigingscultuur onder druk en wordt het steeds 
moeilijker om vrijwilligers te vinden die de club helpen reilen en zeilen. En hoewel onze club zich kan 
verheugen in een relatief groot aantal fantastische medewerkers en vrijwilligers, ziet ook ARC door 
genoemde tendensen haar belangrijkste “kapitaal” vergrijzen. Ook op dit onderwerp heeft het 
bestuur doelstellingen geformuleerd.



Voorwoord – vervolg

o Het	bestuur	wil	op	korte	termijn	een	bestuurlijke	reorganisatie	doorvoeren.	Het	uitganspunt	daarbij	is,	dat	het	
bestuur	meer	op	hoofdlijnen	wil	gaan	sturen	en	dat	de	activiteiten	op	de	verschillende	werkgebieden	moeten	
worden	uitgevoerd	door	zogenaamde	projectgroepen.
Deze	projectgroepen	vallen	uiteraard	onder	de	eindverantwoordelijkheid	van	het	bestuur,	maar	hebben	bij	de	
uitvoering	van	het	werk	een	relatief	grote	mate	van	zelfstandigheid	en	eigen	verantwoordelijkheid.	

o Het	bewaken	van	het	evenwicht	tussen	het	doorvoeren	van	vernieuwingen	en	het	bewaken	van	de	aloude	
clubcultuur	is	een	belangrijke	uitdaging	voor	het	bestuur.	Ons	antwoord	op	die	uitdaging	vindt	u	terug	in	dit	
plan.	

o Als	motto	voor	de	komende	jaren	hebben	wij	gekozen	voor	de	volgende	slogan:	‘Samen	sportief	vooruit’.	
Op	respectvolle	wijze,	verbonden	met	elkaar,	prestatief	en	recreatief	de	toekomst	in.

o De	opzet	van	ons	beleidsplan	is	helder	en	simpel.	We	hebben	een	missie	(onze	identiteit,	ons	”leitmotiv”)	en	
onze	visie	(de	blik	op	onze	nabije	toekomst)	geformuleerd.	Hieruit	volgen	onze	hoofddoelstellingen,	de	bakens	
waarop	het	bestuur	de	komende	jaren	zal	koersen	en	waarop	de	leden	het	bestuur	ook	kunnen	controleren.	De	
uitwerking	van	de	hoofddoelstellingen	worden	met	de	verantwoordelijke	bestuursleden	en	commissies	verder	
besproken	en	op	papier	gezet.



Missie ARC

“Een leven lang ARC”

ARC	betekent voor Alphenaren meer dan alleen voetbal.	ARC	is	een deel van	je	
bestaan,	waar je	vrienden voor het	leven krijgt en waar je	op	je	eigen niveau kan

voetballen,	van	recreatief tot	zeer prestatief.	
En als het	voetballen niet meer gaat,	dan ben	je	nog	steeds	graag op	de	vereniging.	
Om	te kijken naar het	voetbal van	je	(klein)kinderen en vrienden en/of	om	actief te
zijn in	de	organisatie van	de	club.	ARC	heeft een positieve uitstraling en men	gaat

er op	en buiten het	veld	met	respect	met	elkaar om. Een leven lang ARC!



Visie ARC
o sv ARC	is	de	grootste voetbalvereniging van	het	Groene Hart	waar Alphenaren liefst een leven lang lid	van	zijn.	

ARC	wil een sociale voetbalgemeenschap zijn voor haar leden,	waar er naast het	actieve voetbal ook veel ruimte is	
voor evenementen,	festiviteiten en andere activiteiten voor alle leeftijden.	
Om	dit te bereiken is	een actieve en voldoende grote vrijwilligersorganisatie een cruciale vereiste.	Gezien de	
maatschappelijke trends	zal het	verwezelijken van	deze visie een aanzienlijke inspanning vereisen van	de	club	en
haar leden.

o ARC	wil met	haar selectieteams tot	de	subtop van	het	Nederlandse amateurvoetbal behoren.	Als stabiele
hoofdklasser met	ARC1	en op	divisie niveau met	de	selectie-jeugd.		En als stabiele 1ste	klasser voor	vrouwen	1.	Om	
dit	bereiken	zijn	een	gezonde	financiële	basis	van	de	club,	een	sterk	technisch	kader	en	eigentijdse,	professionele	
faciliteiten	een	vereiste.	

o ARC	heeft	tot	doel	om	haar	leden	met	respect	en	positieve	attitude	met	elkaar	en	anderen	te	laten	omgaan,	in	een	
warme,	open	sfeer.	Om	dit	te	bereiken	zullen	alle	medewerkers,	vrijwilligers	en	ouders	het	goede	voorbeeld	
moeten	geven.	Het	bestuur	zal	hierin	voorop	moeten	gaan.

o ARC	voelt	zich	maatschappelijk	betrokken	bij	de	stad	Alphen	en	haar	bewoners	en	wil	hier	meer	invulling	aan	
geven!



Hoofddoelstellingen ARC	‘17-’20

Uit	de	geschetste	(toekomst)visie	van	ARC	volgen	de	volgende	hoofddoelstellingen.	De	uitwerking	van	deze	
hoofddoelstellingen	vindt	verder	plaats	in	de	jaarplannen	van	de	afzonderlijke	bestuursgebieden.
De	hoofddoelstellingen	zijn	onder	te	verdelen	in	de	volgende	speerpunten:
o Financiën
o Leden,	organisatie	en	vrijwilligers
o Selectievoetbal
o Accommodatie	en	faciliteiten
o Maatschappelijke	rol	ARC

Het	is	belangrijk	te	onderstrepen	dat	bovengenoemde	hoofddoelstellingen	de	speerpunten	van	het	
bestuursbeleid	vormen	en	niet	bedoeld	zijn	om	alle aspecten	van	de	vereniging	te	benoemen.	Die	aspecten	
kennen	wel	degelijk	beleid	en	doelstellingen,	maar	deze	zijn	terug	te	vinden	in	de	afzonderlijke	jaar- en	
beleidsplannen	van	de	diverse	verenigingsonderdelen.



Hoofddoelstellingen ARC	‘17-’20

Financiën
o ARC	streeft	naar	het	aflossen	van	haar	langlopende	schulden	in	de	komende	drie	jaren.	Dit	streven	strekt	tot	

een	sober	uitgavenpatroon.	Tevens	zal	er	gekeken	moeten	worden	naar	de	belangrijkste	bronnen	van	
inkomsten:	contributie,	kantine-inkomsten	en	diversen	vormen	van	sponsorinkomsten.

o ARC	wil	de	kosten	voor	het	recreatieve	voetbal	en	het	jeugdselectievoetbal	uit	eigen	middelen	(in	hoofdzaak	
contributie	en	kantine-inkomsten)	kunnen	dragen.	Hiervoor	is	vanwege	het	meer	variabele	karakter	van	de	
kantine-inkomsten	wel	een	volle	evenementenkalender	nodig.	

o Voor	het	kunnen	bekostigen	van	haar	doelstellingen	voor	het	selectievoetbal,	jeugd	en	senioren,	zijn	(extra)	
inkomsten	uit	sponsoring	nodig.	ARC	plant	om	de	sponsorinkomsten	van	de	businessclub	in	de	komende	
jaren	als	volgt	te	doen	groeien:
2018	=	(t.o.v.	2017)	+	€	10.000,
2019	=	(t.o.v.	2018)	+	€	6.000,	
2020	=	(t.o.v.	2019)	+	€	6.000.	

o De	penningmeester	zal	met	ingang	van	het	seizoen	’18-’19	voor	deelbegrotingen	van	een	aantal	belangrijke	
onderdelen	van	de	vereniging	zorgdragen.

o De	(coördinatie	van	de)	werving	van	sponsors	en	adverteerders	komt	centraal	bij	de	commerciële	commissie	
te	liggen.	Deze	commissie	krijgt	de	belangrijke	taak	om	de	algemene	sponsorinkomsten	van	ARC	in	de	
komende	jaren	sterk	te	laten	groeien.	Ondanks	de	concurrentie	van	andere	(sport-)	verenigingen	kan	deze	
doelstelling	met	behulp	van	de	gunstige	economische	conjunctuur	en	een	aansprekend	sponsorplan	behaald	
worden.



Hoofddoelstellingen ARC	‘17-’20

Leden,	organisatie	en	vrijwilligers
o Gezien	de	vergrijzing	die	de	club	in	de	voorbije	jaren	heeft	gekenmerkt	(in	navolging	van	maatschappelijke	

ontwikkeling),	stelt	de	club	zich	ten	doel	om	het	ledenaantal	stabiel	te	houden.	Dit	vraagt	wel	om	een	
grotere	instroom	van	jeugdleden	dan	recent	het	geval	is.	Hiertoe	werkt	de	jeugdcommissie	in	samenwerking	
met	commissie	Communicatie	en	PR	een	plan	uit.	

o Voor	het	organiseren	en	begeleiden	van	de	vrijwilligersorganisatie	binnen	ARC	is	al	een	
vrijwilligerscommissie	actief.	Het	is	de	komende	jaren	zaak	om	de	aanbevelingen	van	deze	commissie	in	
praktijk	te	brengen.	

Deze	commissie	zal	o.a.	als	taak	hebben:
o Waar	binnen	de	vereniging	is	behoefte	aan	vrijwilligers,	zijn	(meer)	vrijwilligers	noodzakelijk.
o Hoe	enthousiasmeren	/mobiliseren	we	binnen	de	vereniging	meer	vrijwilligers.
o Hoe	moet	de	organisatie	worden	aangepast	om	meer	vrijwilligers	te	vinden.
o Wat	kunnen	we	van	de	leden	vragen	om	de	vereniging	draaiende	te	houden?



Hoofddoelstellingen ARC	‘17-’20
- vervolg -

Selectievoetbal
o Voor	de	periode	van	dit	beleidsplan	is	de	doelstelling	om	met	ARC	1	bovenin	de	eerste	klasse	te	spelen	met	

herkenbaar	(gerelateerd	aan	de	jeugd)	en	aanvallend	voetbal.	ARC1	moet	echter	op	langere	termijn	
terugkeren	naar	de	hoofdklasse	en	een	stabiele	hoofdklasser	zijn.

o Minimaal	de	helft	van	de	A	selectie	bestaat	uit	doorstroming	vanuit	de	eigen	jeugd.	Een	belangrijke	
voorwaarde	voor	succesvolle	doorstroming	is:
o JO19	en	JO17	spelen	op	minimaal	3e divisieniveau
o Veel	aandacht	voor	de	B	en	C	selecties	van	de	senioren	en	de	instroom	en	begeleiding	van	de	2e jaars

A-junioren
o Aparte	coaching	en	begeleiding	van	JO	23	

o vrouwenvoetbal:	Vr1	wil	op	termijn	spelen	in	de	eerste	klasse,	spelend	met	eigen	opgeleide	jeugd	aangevuld	
met	regionale	talenten.	Hiervoor	is	het	van	belang	dat	de	MO19-1,	MO17-1	en	MO15-1	minimaal	op	
hoofdklasseniveau	spelen.

o Jeugd:	ARC	heeft	tot	doel	om	structureel	in	de	sub-top van	de	jeugd-amateuropleidingen	te	staan	(rond	
plaats	25	in	de	landelijke	top	100).	De	JO-1	teams	dienen	hiervoor	minimaal	op	divisieniveau	te	voetballen,	
de	JO-2	teams	op	1e of	hoofdklasse	niveau.	Deze	ambitie	is	uitgewerkt	in	het	Jeugdbeleidsplan	van	2016-
2021.



Hoofddoelstellingen ARC	‘17-’20
- vervolg -

Accommodatie	en	faciliteiten
o Voldoende	professionele	faciliteiten:

• Het	bestuur	plant	uiterlijk	einde	seizoen	‘17-’18	3	extra	kunstgrasvelden	te	hebben.
• Opknappen	infrastructuur	rond	hoofdveld	en	tribune.
• ARC	streeft	naar	het	nemen	van	duurzame	maatregelen	ten	aanzien	van	haar	accommodatie.

Maatschappelijke	rol	van	ARC
o Eigen	leden:	Respect	en	positieve	omgang	op	en	rond	het	veld.
o Maatschappelijk	betrokken	in	Alphen	en	omgeving.
o ARC	werkt	samen	met	scholen,	buitenschoolse	opvang	en	sportorganisaties	teneinde	sport	(faciliteiten)	

meer	en	beter	toegankelijk	te	maken	voor	jong	en	oud.	
o ARC	gaat	bewust	en	verantwoord	om	met	milieu	en	energie.
o ARC	neemt	haar	verantwoordelijkheid	als	sportvereniging	voor	de	gezondheid	van	haar	leden	en	bereid	

maatregelen	voor	ten	aanzien	van	een	“gezonde	kantine”	en	een	”rookvrije	sport-accomodatie”.



Bestuur

Samenstelling;	8	leden
• Voorzitter	(algemene	zaken	en	sturend)	
• Secretaris	(secretariaat	&	ledenadministratie)	
• Penningmeester	(financiële	commissie)	
• Bestuurslid	Algemene	zaken	(Kantine	en	gebouwen)	
• Bestuurslid	Commerciele zaken	(vacature)
• Bestuurslid	PR	&	Communicatie
• Bestuurslid	Technische	zaken	(prestatievoetbal	senioren	en	jeugd))	
• Jeugdvoorzitter	en	Vrouwen	voetbal	(jeugdafdeling-vrouwen/meisjes	voetbal)	

Kenmerken	van	het	Bestuur:	
• Bestuur	bestuurt	op	hoofdlijnen	en	bewaakt	de	uitvoering	van	het	beleid	
• Ieder	bestuurslid	heeft	eigen	jaarplan
• Ieder	bestuurslid	heeft	één	of	meer	Bestuurscommissies	en/of	projectgroepen	in	zijn	of	haar	portefeuille	



Bestuurscommissies en projectgroepen

Bestuurscommissies
Kenmerken: Thematische	advisering	en	ondersteuning	van	Bestuur	en	projectgroepen	

Projectgroepen:
Kenmerken:
• Relatief	grote	zelfstandigheid	en	eigen	verantwoordelijkheid	bij	de	uitvoering	van	het	werk	
• Opereren	binnen	de	kaders	die	op	bestuurlijk	niveau	zijn	vastgesteld	
• Verantwoording	verschuldigd	aan	de	betreffende	portefeuillehouder	in	het	Bestuur	
• Onderlinge	samenwerking	tussen	de	projectgroepen	bij	“grensoverschrijdende”	kwesties	



Bestuurscommissies &	Projectgroepen

Voorzitter
Juridische	commissie
Commissie	Respect	en	Sportiviteit
Kledingcommissie
Vrijwilligerscommissie
Sponsorcommissie
Veiligheid

Secretaris
Wedstrijdsecretariaten
Scheidsrechtercommissie
Historische	commissie

Penningmeester
Financiële	commissie
Kascommissie

Communicatie	&	PR	
Redactiecommissie
Fotocommissie
Website	commissie



Vervolg bestuurscommissies

Technische	zaken
Technische	commissie	Selectie	Senioren
Technische	commissie	Selectie	junioren/pupillen	jeugd

Jeugdvoorzitter
Jeugdcommissie
Technische	commissie	Vrouwen	/		Meisjes
Toernooicommissie
Activiteiten	commissie	(ACJ)
Grote	Club	Actie	commissie	(GCA)
Voetbaldagen	commissie	(VBD)

Algemene	zaken
Kantinecommissie
Accommodatie	beheer	commissie	(ABC)
Sfeerteam
Onderhoudscommissie	Gebouwen	en	Terreinen




