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Visie op Beekbergens voetbal 

VV Beekbergen staat voor een dorpse voetbalvereniging waarbij alle leden en vrijwilligers zich 

thuisvoelen en samenkomen. Leden kunnen op een sociale, sportieve en plezierige manier en op een 

voor ieder lid passend niveau voetballen. Kernwoorden binnen onze voetbalvereniging zijn respect, 

beleving, sportief gedrag, spelplezier, saamhorigheid en gemoedelijkheid. 

VV Beekbergen zet zich in voor verschillende typen voetbal: 

 Veld- en zaalvoetbal 

 Heren, dames en jeugd 

 Zaterdag en zondagvoetbal 

 Prestatief en recreatief  

Daarbij zet de verenging zich in dat een ieder op zijn eigen hoogste niveau kan voetballen en elk team 

op bijpassend niveau. 

De vereniging is er voor inwoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen en mensen daarbuiten die 

de vereniging een warm hart toedragen. 

De vereniging functioneert door taken te verdelen: we doen het samen, samen met leden, vrijwilligers, 

sponsoren en een ieder die zich voor de club in wil zetten. Uitgangspunt daarbij is een gezond en 

transparant financieel beleid. 

  



 

 Inhoud 

4 

Speerpunten 

In de periode 2018 – 2021 zet de verenging in op de volgende speerpunten: 

Verbreding voetbaldoelgroep 

Over vier jaar heeft de vereniging een bredere voetbaldoelgroep zoals een damesteam, 

walkingvoetbalteam, vriendenteam en 45+-team. Tenminste twee themateams zijn minimaal twee van 

deze vier jaar volledig actief in competitieverband. 

Situatie mei 2017: driekwartseizoen een damesteam, een heel seizoen een meisjes team 

Spelplezier jeugd 

De jeugd ervaart spelplezier in het voetballen. Dit leidt tot een grotere binding met de club. 

Voor de JO15, JO17 en JO19-jeugd is de doelstelling minimaal 6 jeugdteams te hebben. Doelstelling 

voor het aantal jeugdleden voor leden onder 13 jaar is 40% van het totaal aantal basisschoolleerlingen 

van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 

Situatie mei 2017: JO15, JO17 en JO19-teams, en 41% van de basisschoolleerlingen is lid 

Verbreding kader 

Het aantal leden en niet-leden dat zich inzet voor het reilen en zeilen van de vereniging bedraagt 35% 

van het voetballende ledenaantal. 

Huidige situatie: 451 voetballende leden en ca. 110 verschillende vrijwilligers (exclusief jeugdhonk, 

scheidsrechters jeugd en senioren, de leden van de activiteitencommissie en financiële commissie ). 

Dat komt overeen met meer ongeveer 24% 

Gezonde en transparante financiering  

Vanaf 2020 heeft VV Beekbergen een sluitende begroting en een structureel een positief saldo op de 

rekening. Er is een kostendekkend plan voor jaarlijkse kosten. 

Situatie mei 2017:  

-Inzicht in gerealiseerde baten en lasten per voetbaljaar vanaf 2011 

-Een kostendekkende begroting 

-Inzicht in begroting 2016/2017 en 2017/2018. 
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Deze speerpunten is hetgeen waar de verenging de komende vier jaar haar accent legt. Natuurlijk blijft 

de verenging haar bestaande activiteiten ook doorzetten. Dit is toegelicht op het gebied van:  

 Voetbaltechnische zaken (p 10) 

 Accommodatie (p.14) 

Voor de overige activiteiten worden in de komende planperiode per commissie een overzicht 

opgesteld. Aspecten die worden beschreven zijn o.a.  

 Relatie beleidsplan: de relatie van de commissie met dit beleidsplan 

 Doel commissie 

 Aantal leden commissie 

 Taken commissie 

 Relatie: met welke andere commissies afstemming handig is 

 Draaiboek: of er een draaiboek aanwezig is 

 E-mailadres van de commissie 

 Specifieke aandachtspunten van de commissie 

 Overleg: aandachtpunten voor overleg binnen commissie, met bestuur e.d. 

 Administratie: wat de administratieve werkzaamheden betreffen 

 Contactpersoon bestuur 

 Bestanden die relevant zijn voor het functioneren van de commissie 

 Archief: waar het archief van de commissie huist 

Voor een overzicht van de aanwezige commissie zie p.9. 
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Aanpak 

Om de speerpunten te kunnen realiseren zet de vereniging in op de volgende aanpak 

Verbreding voetbaldoelgroep 

 Enthousiastelingen persoonlijk vragen zich hiervoor in te zetten 

 Vereniging faciliteert net als in de huidige situatie bij de andere teams 

Spelplezier jeugd 

Belangrijk voor VBB is dat jeugdspelers 

 Plezier beleven aan het voetbal 

 De mogelijkheid krijgen om hun eigen voetbaltop te halen 

 Zich door het voetballen zowel sociaal/mentaal en fysiek verder kunnen ontwikkelen 

Om dit te realiseren probeert VVB de jeugd zo goed mogelijke alle onderdelen van het voetbalspel 

eigen te maken. Presteren is belangrijk maar mag nooit een doel op zich zijn.  

Om het spelplezier bij de jeugd vast te houden zetten we in op: 

 Trainingen 

Elk team op vaste dagen twee trainingen per week aanbieden met een trainer in welke vorm dan 

ook 

 Trainers 

o Trainers die zich committeren aan trainersverwachtingen  

o VVB die trainers faciliteert met opleiding, jas en eventueel een onkostenvergoeding 

o VVB die zorgt voor coördinatie van de trainers 

 Huisregels 

Normen en waarden van VVB die staan in de huisregels voor (jeugd) leden, ouders, trainers, 

leiders, enzovoort 

De uitwerking hiervan ligt bij de jeugdcommissie 

 

http://vvbeekbergen.nl/huisregels/
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Verbreding kader 

Belangrijk voor de continuïteit van de vereniging is dat er te allen tijde genoeg mensen betrokken zijn 

bij het reilen en zeilen van de vereniging. Hiervoor wordt gestart met het instellen van een 

vrijwilligerscommissie die het hoe gaat uitwerken en gaat realiseren met ondersteuning vanuit de club. 

Eerste ideeën hierbij zijn: 

 Jaarlijks opleidingen bieden en/of verzorgen voor zowel het technisch als niet-technisch kader 

 Actief waarderingsbeleid, doorlopend en formeel. Vrijwilligers moeten gezien worden. 

 Actief vrijwilligers werven via website, e-mails, persoonlijk aanspreken, via 

lidmaatschapformulieren etc. 

 Alle vrijwilligers(deel)taken staan helder beschreven 

 Alle commissietaken staan helder beschreven 

Financieel gezond en transparant 

Financieel gezond en transparant door 

 Sturen op kostendekkende begroting en realisatie als basis voor continuïteit van de vereniging 

 Halfjaarlijkse rapportage stand van zaken en koppeling met begroting. Eventuele bijsturing 

wanneer noodzakelijk 

 Vijf pijlers: contributie, sponsors, activiteiten, horeca en entreegelden 

 Onderbouwd budgetverzoek voor aantal commissies  

 Meerjarenplan opzetten voor sterk wisselende kosten en baten zoals accommodatie-, kleding-, 

sportveldenkosten, kantine, activiteiten etc. 

 Jaarlijkse kascontrole met rapportage aan de ledenvergadering 

 Doorgevoerde functiescheiding voor de contante geldverkeerstroom 

 Subsidies ophalen waar mogelijk 

 Inzicht in activastaat 
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Bijlagen 

  

Bijlagen 
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Organisatie van VVB 
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Voetbaltechnische zaken 

In dit technische plan staat de wijze waarop VV Beekbergen het voetballen voor de leden vorm geeft. 

Voor de komende vier jaar (2018 – 2021) ligt hierbij het accent op het verbreden van de 

voetbaldoelgroep bij de senioren en het spelplezier van de jeugd. De technische commissie en de 

jeugdcommissie geven uitvoering aan dit plan. 

Algemeen 

Alle teams nemen deel aan de competitie in een bij hun niveau passende klasse. Gestreefd wordt 

naar integratie tussen de teams. Dit bevordert de doorstroming, uitwisseling, flexibiliteit van spelers, 

en daarmee ook het niveau en spelplezier van de teams en spelers. Belangrijk hierbij is dat ook 

randzaken goed zijn geregeld zijn en er goed wordt gefaciliteerd. 

Selectie en recreatief voetbal 

VVB heeft selectieteams en recreatieve teams. De selectieteams van de vereniging zijn de eerste 2 

teams bij de zondag senioren en de hoogste teams van de jeugd. Bij selectievoetbal staat de 

maximale prestatie (van het team) voorop en door oefening, wedstrijden en analyse verbetert het 

voetbal steeds verder. Bij recreatief voetbal staat het recreatief beleven van de sport centraal: naast 

het voetballen is de gezelligheid belangrijk. Bij alle voetbalvormen is het plezier in het spel leidend. 

Voor een overzicht van alle voetbalteams zie de website. 

Voor alle teams en spelers geldt: 

 Elk trainingsgroep heeft een trainer 

 Elke speler heeft de mogelijkheid minimaal één keer per week te kunnen trainen; het streven is 

twee keer 

 Elk team heeft een leider 

 De trainingsstof is afgestemd op het niveau van het team 

 Er wordt plezier beleefd aan de trainingen 

 Er is een aparte keeperstrainer voor zowel jeugd als senioren 

 De trainingen worden twee keer per seizoen geëvalueerd.  

http://vvbeekbergen.nl/
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Senioren voetbal 

De senioren hebben diverse type voetbal / teams: 

 45+ Voetbal 

 Zaalvoetbal 

 Damesvoetbal 

 Zaterdagvoetbal 

 Zondagvoetbal 

 Walking voetbal 

 Vriendenteam(s). 

VVB wil de diversiteit aan type voetbal structureel vergroten. Met 45+ voetbal, damesvoetbal, walking 

voetbal en vriendenvoetbal is hier al mee gestart. De club wil deze voetbalvormen zo goed mogelijk 

vormgeven door: 

 Faciliteren van de diverse voetbalvormen door te luisteren naar wensen en ideeën; 

 Zorg te besteden aan spelers die op zaterdag en zondag samen een balletje trappen en na 

afloop in de kantine de "derde helft" afwerken 

 …. 

Selectievoetbal senioren 

VVB start de voorbereiding van het seizoen met de gezamenlijke selectieteams. Daarbij krijgen 

spelers de kans om zich in de kijker te spelen van het eerste elftal van VVB.  

VVB geeft uitvoering aan selectievoetbal door: 

 Aanstellen en opleiden van trainers op hoog niveau  

 Niet geselecteerde selectiespelers in een persoonlijk gesprek op de hoogte stellen 

Voor selectiespelers geldt dat zaalvoetbal kan maar dit mag geen nadelig effect hebben op het 

veldvoetbal. Deelname aan trainingen en wedstrijden hebben altijd prioriteit 
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Voor het aantrekken van een nieuwe hoofdtrainer overlegt de technische commissie met de 

spelersraad. Zij stellen een profiel op waaraan de nieuwe trainer moet voldoen. De technische 

commissie start vervolgens de sollicitatieprocedure. Na een half jaar vindt evaluatie plaats met de 

spelersraad als voorbereiding op een eventuele contractverlening. 

Teamindeling zaterdag en zondagvoetbal 

Talentvolle spelers kunnen volledig of gedeeltelijk worden doorgeschoven. Volledig betekent dat ze in 

het geheel doorschuiven naar een hoger team. Gedeeltelijk betekent af en toe, na de winterstop, 

meetrainen en soms een wedstrijd meespelen. Uitgangspunt bij het doorschuiven is de ontwikkeling 

van de speler. Goede spelers kunnen zich op een hoger niveau sneller ontwikkelen. De persoonlijke 

voorkeur van de speler is mede bepalend. Spelvreugde is en blijft het uiteindelijke doel. 

Niveau teams 

Het streven is de teams op de volgende niveaus competitie te laten spelen: 

Teams Hoofdklasse 1e Klasse 2e Klasse 3e Klasse 4e Klasse 5e Klasse 6e Klasse 

Zondag 1         

Zondag 2         

Zondag 3         

Zaterdag 2         

Zaterdag 3         

Zaterdag 4         

Dames        

Jeugdvoetbal 

De jeugd is onderverdeeld in junioren en pupillen: 

 Junioren: JO19, JO17, JO15 

 Pupillen: JO13, JO11, JO9, JO8 en mini-pups. 
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VVB wil het spelplezier bij de jeugd vergroten. Daarbij zet de voetbalclub in op het creëren van meer 

sfeer binnen en tussen de teams en een gestructureerde organisatie van de jeugdtrainingen als volgt: 

 Inzetten op behoud van en samenwerken met een trainersstaf over meerdere jaren 

 Het opleiden van trainers vanuit de oudere jeugd voor de jongere jeugd 

 Opgeleide ex-jeugdspelers, die bij de senioren spelen, inzetten bij de trainingen van de junioren 

 Senioren betrekken bij de jeugdtrainingen  

 Inzetten van MAS/CIOS stagiaires die onder begeleiding van de stagebegeleider ingezet wordt 

om de trainingen te assisteren en te begeleiden.  

 De aanwezigheid van een technisch coördinator die de opleidingen voor de trainers regelt, 

stimuleert en de trainers begeleidt.  

 Dat trainers bij voorkeur ook de coaching van hun team laten verzorgen tijdens de wedstrijden. 

Indien dit niet mogelijk is stemmen de trainer en de leider dit onderling af.  

 Het laten trainen van alle jeugdteams op het grasveld en het kunstgrasveld 

 Het vanzelfsprekend zijn van trainen in trainingsgroepen (bij afwezigheid van een trainer). Een 

trainingsgroep bestaat uit leden van meerdere teams 

 Het streven naar de nieuwe teamindelingen aan het eind van het seizoen, inclusief de 

begeleiding, trainingsschema, oefenprogramma én dit gecommuniceerd te hebben naar de leden 

en alle betrokkenen. 

Teamindeling 

VVB zet in op een goede doorstroming binnen de jeugd. Uitgangspunt bij de doorstroming is de 

ontwikkeling van de speler. Goede spelers kunnen zich op een hoger niveau sneller ontwikkelen. 

Spelers die zich spontaan melden bij de vereniging worden eveneens op hun kwaliteiten beoordeeld. 

De persoonlijke voorkeur van de speler is mede bepalend. Spelvreugde is en blijft het uiteindelijke 

doel. 

Niet-selectieteams worden zoveel mogelijk ingedeeld op basis van ‘doorschuiven van bestaande 

teams’ en het zoveel mogelijk rekening houden met individuele wensen die kenbaar zijn gemaakt aan 

het betrokken kader. 
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Bij selectieteams vindt vanaf de JO11 selectie op voetbalkwaliteit plaats. Bij voetbalontwikkeling valt te 

denken aan: techniek, inzicht, persoonlijkheid, snelheid, balvaardigheid, lichaamsvaardigheid, 

mentaliteit, looptechniek, fysieke kwaliteit e.d.  

Overgang junior senior 

Het streven is om eigen spelers zodanig op te leiden dat elk jaar vanuit de eigen jeugd doorstroming 

plaatsvindt naar de senioren. VVB wil bij voorkeur zo veel mogelijk van selectiespelers van de 

senioren uit de eigen jeugd laten komen. Het moet voor jeugdspelers een uitdaging zijn om ooit in het 

eerste team van VVB te mogen spelen. Junioren die overgaan naar de senioren krijgen een kans te 

spelen voor een van de selectieteams. Veelal is het zo dat na de overgang van junioren naar de 

senioren de spelers, die niet in een selectieteam zijn geplaatst, samen in een lager elftal gaan 

voetballen. VVB stimuleert dit en zal jaarlijks trachten de junioren op deze wijze aan de club te binden. 

Niveau jeugdteams 

Het streven is de jeugdteams op minimaal de volgende niveaus competitie te laten spelen: 

Teams Hoofdklasse 1e Klasse 2e Klasse 3e Klasse 4e Klasse 5e Klasse 6e Klasse 

JO19   
 

  JO19-1       

JO17   
 

JO17-1 JO17-2       

JO15    JO15-1 JO15-2 JO15-3     

JO13    JO13-1 JO13-2 JO13-3     

JO11    JO11-1 JO11-2 JO11-3     

JO9    JO9-1  JO9-2 
 

    

JO8    JO8-1       

Accommodatie 

In dit deel staat de wijze waarop VV Beekbergen haar accommodatie beheert en onderhoudt. Voor de 

komende vier jaar (2018 – 2021) gaat VVB door op dezelfde wijze als de afgelopen jaren. 

Aandachtspunt is het aantal vrijwilligers dat voor dit werk beschikbaar is en de meer-jaren-begroting 

voor het beheer en onderhoud. 
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Trainingsvelden 

VVB beschikt over: 

 Een tweetal hoogwaardige speelvelden die eventueel bespeeld kunnen worden door prof clubs. 

 Een veld dat moet zijn goedgekeurd door de KNVB als officieel wedstrijdveld 

 Minimaal twee trainingsvelden waardoor alle elftallen voldoende ruimte hebben om te kunnen 

trainen 

 Adequate verlichting op de trainingsvelden 

 Het kunstgrasveld dat nagenoeg het gehele jaar bespeelbaar is. Voor zowel het bespelen als 

onderhoud van het kunstgrasveld zijn specifieke richtlijnen opgesteld.  

Kleedruimtes 

VVB beschikt over: 

 Goede kleedkamers voor teams 

 Voldoende douchecapaciteit  

 Voldoende faciliteiten voor dames 

Kantinefaciliteiten 

VVB beschikt over: 

 Ruime, gezellige kantine, die plaats biedt aan zowel spelers van de teams als supporters 

 Goed functionerende organisatie in de kantine qua barbezetting en inkoop  

 Goede keuken berekent op voldoende capaciteit 

 Voldoende capaciteit voor de verkoopuitgifte  

 Voldoende voorraadruimte 

Ontvangst/vergaderruimtes 

VVB beschikt over : 

 Op wedstrijddagen over afzonderlijk representatief ingerichte vergader/ontvangstruimtes 

noodzakelijk voor voetballers en bestuur/sponsoren (TC-kamer) 
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 Een administratieve ruimte voorzien van moderne faciliteiten (o.a. internet) (TC-kamer en 

bestuurskamer) 

 Een ruimte voor elftalbesprekingen voor minimaal 20 personen. Deze ruimte moet ook beschikbaar 

zijn voor vergaderingen van commissies, bestuur en gasten (Jeugdhonk) 

 Twee ruimten die parallel beschikbaar zijn.  

Veiligheid en beheer accommodatie 

VVB zorgt voor  

 Een goed georganiseerd beheer van de accommodatie 

 Goed georganiseerd en structureel onderhoud aan de wedstrijd- en trainingsvelden 

 Veilig en goed onderhouden trainingsmaterialen 

 Een clubhuis en kleedruimtes die voldoen aan veiligheidseisen en overheidswetgeving  

 Een up to date calamiteitenplan 

 Beheer dat rekening houdt met energiebesparing en milieuvriendelijkheid  

 Een adequaat meer-jaren-onderhoudsplan  

 Ruime, adequate en veilige parkeerfaciliteit voor vervoermiddelen van zowel spelers als bezoekers 

Vergunningen 

VVB zorgt voor  

 Benodigde vergunningen voor verkoop van drank en etenswaren 

 Vergunning in verband met gebruik panden, (kunst)grasvelden en bijbehorende veiligheid 

 Horeca en hygiëne vergunning  

 Milieuvergunning 

 Vergunning voor toegestane parkeerplaatsen 

 Vergunning om buiten muziek te maken 
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