
Actieplan Vitaliteit Seizoen 2021/2022

Vereniging v.v. B.Z.S. Sportpark Sportpark B.Z.S. 

Contactadres De Wielstraat 8, 4112JT Beusichem Adres sportpark De Wielstraat 8, 4112JT Beusichem

Voorzitter Luc Frantzen (interim) Bestuurslid vitaliteit Otto van Stijn

Contactpersoon vitaliteit Renee Kranenburg Aantal bestuursleden 3

Aantal leden 441 Aantal vrijwilligers 80

Aantal 'norm' velden (gras/kunstgras) 3 Aantal 'niet-norm' velden 0

Aantal seniorenteams 8 (incl. 35+ M en 30+ V) Aantal jeugdteams 19

Walking football (JA/NEE) ja G-voetbal (JA/NEE) nee

SEGMENT     

1. Vitale vereniging Omschrijving actieplan Beoordelingscriterium Beoordeling Score

a. Verankering vitaliteitsbeleid BSC Vitaliteit vast agendapunt 

bestuursvergadering en algemene 

ledenvergadering

Wijze en mate waarop aan deze 

doelstelling vorm is gegeven

Aan de hand van door de vereniging 

overlegde stukken, al dan niet 

aangevuld met interview bestuur

 

b. Vitaliteitsbeleid vereniging Beleidsnotitie bestuurlijk vaststellen, 

behandelen op ledenvergadering en 

vastgesteld beleid intern binnen 

vereniging communiceren

Wijze en mate waarop aan deze 

doelstelling vorm is gegeven

Aan de hand van door de vereniging 

overlegde stukken, al dan niet 

aangevuld met interview bestuur

 

c. Bestuur, kader, vrijwilligers Structuur verder verbreden door 

uitbreiding commissies en inzet meer 

vrijwilligers op projectmatige basis

Wijze en mate waarop aan deze 

doelstelling vorm is gegeven, en 

beoordeling van de seizoen 2021/'22 

bereikte resultaten

Aan de hand van door de vereniging 

overlegde stukken waaruit gedane 

inspanningen en bereikte resultaten 

naar voren komen, al dan niet 

aangevuld met interview bestuur

 

d. Financiën Extra sponsors(gelden) werven 25% meer sponsorgelden genereren in 

seizoen 2021/2022

 Aan de hand van door de vereniging 

overlegde stukken, al dan niet 

aangevuld met interview bestuur
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e. Sport/voetbalaanbod nijntje Beweegdiploma voor 

peuters/kleuters

Uitvoeren van min. 1 lesreeks nijntje 

Beweegdiploma voor groep 

allerkleinsten, ongeacht verbonden 

aan club of niet

Aan de hand van door de vereniging 

overlegde rapportage en resultaten van 

de op dit gebied gedane inspanningen

 

f. Veilig sportklimaat, Fair Play  
(verplicht 5 onderdelen in actieplan opnemen; score tussen 0 en 10 met 1 cijfer achter komma) Totaal 0,0

(max. totaal score mogelijk van 150) Totaal score (totaal x 3) 0,0

Eindscore (totaal score gedeeld door 15) 0,0

Correctiefactor van toepassing JA/NEE

2. Vitaal accommodatiebeleid Omschrijving actieplan Beoordelingscriterium Beoordeling Score

a. Multifunctioneel gebruik Buitenschoolse opvang, Gebruik velden 

fysiotherapie, integratie Zoetzand 

activiteiten

Gedurende seizoen 2021/'22 min. één 

nieuwe partij die structureel periodiek 

c.q. frequent gebruik maakt van de 

accommodatie of voorzieningen op 

het sportpark

Resultaten te beoordelen aan de hand 

van een interview met bestuur club en 

van door de club te overleggen 

bewijslast c.q. documentatie

 

b. Rookbeleid Rookverbod tijdens activiteiten jeugd Tijdens jeugdactiviteiten verboden te 

roken op sportpark incl. de 

communicatie hiervan en het toezicht 

hierop

Door club te overleggen rapportage en 

informatie waaruit blijkt dat dit beleid 

uitgerold is en gehandhaafd wordt

 

c. Gezonde kantine Aanpassing kantineaanbod ter 

bevordering suikervrije, light producten

Vergelijking samenstelling assortiment 

ten opzichte van begin seizoen en 

wijze waarop dit geïntroduceerd en 

gepromoot wordt

Door B.Z.S. te overleggen rapportage 

en informatie waaruit blijkt welke 

inspanningen gedaan zijn en tot welke 

resultaten dit geleid heeft

 

d. Beheer & onderhoud    

e. Verduurzaming Aanbrengen zonnepanelen en 

verkennen mogelijkheden infrarood 

verwarmingspanelen

Wijze waarop dit aangepakt is en hoe 

dit vorm is gegeven en tot welke 

resultaten dit heeft geleid

Door B.Z.S. te overleggen rapportage 

en informatie waaruit blijkt welke 

inspanningen gedaan zijn en tot welke 

resultaten dit geleid heeft
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f. Veilige sportomgeving Gebruikstraining AED Technisch kader en verdere 

belangstellenden een AED training 

laten volgen

Wijze en mate waarop dit initiatief 

vorm is gegeven en beoordeling van 

het uiteindelijke resultaat

(verplicht 5 onderdelen in actieplan opnemen; score tussen 0 en 10 met 1 cijfer achter komma) Totaal 0,0

(max. totaal score mogelijk van 100) Totaal score (totaal x 2) 0,0

Eindscore (totaal score gedeeld door 10) 0,0

Correctiefactor van toepassing JA/NEE

3. Maatschappelijke vitaliteit Omschrijving actieplan Beoordelingscriterium Beoordeling Score

a. Eigen initiatieven, creativiteit Samenwerking Zoetzand Ontwikkeling, voortgang en eigen rol 

club

Resultaten en stand van zaken te 

beoordelen aan de hand van een 

interview met bestuur club en van door 

de club te overleggen bewijslast c.q. 

documentatie

 

b. Sociaal, maatschappelijke rol Kinderopvang Wijze waarop op structurele wijze 

hieraan invulling wordt gegeven

Rapportage club welke inspanningen 

gedaan zijn, hoe dit vorm is gegeven en 

welke resultaten bereikt zijn

 

c. Samenwerking onderwijs Breed motorisch bewegingsonderwijs 

Prins Willem-Alexanderschool in 

samenwerking met HAN 

Wijze waarop dit aangepakt is en hoe 

dit vorm wordt gegeven en tot welke 

resultaten dit heeft geleid

Door overlegging rapportage en 

informatie waaruit blijkt welke 

inspanningen gedaan zijn en tot welke 

resultaten, conclusies of acties dit 

geleid heeft

 

d. Samenwerking externe partijen Fysiotherapie Vitas Wijze waarop op structurele wijze 

hieraan invulling wordt gegeven

Rapportage club welke inspanningen 

gedaan zijn, hoe dit vorm is gegeven en 

welke resultaten bereikt zijn

 

e. Betrokkenheid gemeentelijk beleid   

(verplicht 4 onderdelen in actieplan opnemen; score tussen 0 en 10 met 1 cijfer achter komma; onderdeel a. telt dubbel) Totaal #######

Eindscore (totaal gedeeld door 5) #######
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Correctiefactor van toepassing JA/NEE   

Overall eindscore Vitaliteit Weging Eindscore

a. Vitale vereniging  Eindscore x 30% 0,0 0,0

b. Vitaal accommodatiebeleid  Eindscore x 35% 0,0 0,0

c. Maatschappelijke vitaliteit Eindscore x 35% #WAARDE! #######

TOTAAL EINDSCORE #######

Percentage huurcompensatie 100%

Huurcompensatie: 100% bij 6 en hoger; 90% bij 5 tot 6; 75% bij 4 tot 5; 50% bij 3 tot 4; 25% bij 2 tot 3; 0% bij minder dan 2.

Regulier tijdspad Vitaliteitsinspanningen:

Maart Overleg BSC en Gemeente Bespreken speerpunten, vraagstukken Initiatief: BSC

April Overleg BSC en Verenigingen Bespreken actieplannen Initiatief: BSC

Juni Overleg BSC en Gemeente Vaststellen, accorderen actieplannen Initiatief: BSC

Juli Vastleggen (bevestigen) actieplannen Afschrift Jaarplan aan Gemeente Actie: BSC

Kwartaal na einde seizoen (3e kwart.) Toetsen vitaliteitsinspanningen Uitvoering: BSC Actie: BSC

Rapportage (inzage) Gemeente Uitkomsten toetsing Actie: BSC
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