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VOORWOORD

Het beleidsplan ‘Meer dan Voetbal’ is de resultante van een bijeenkomst waar circa vijftig aanwezigen 
hun visie op de toekomst konden geven en delen: verbeterpunten, kansen en problemen werden bedis-
cussieerd en vastgelegd, om in de daaropvolgende maanden uit te groeien tot het beleidsplan dat nu 
voor u ligt. 

Het stuk getuigt van een visie die oog heeft voor meer dan voetbal, want qua leden-aantal en indirect 
betrokkenen, bijvoorbeeld ouders, supporters en sponsoren, staat de voetbalvereniging Beilen, ver-
eniging met ongeveer 650 leden en meer dan 100 vrijwilligers, midden in het maatschappelijke leven 
van Beilen. Met recht kan sportpark Noord-West sportief gezien het kloppend hart van de gemeente 
worden genoemd.

De rol van de vereniging binnen het maatschappelijk werkveld is aan verandering onderhevig, onder 
meer als gevolg van een terugtrekkende gemeente en het feit dat vrijwilligers steeds minder uren 
beschikbaar zijn. ‘Herpositionering’ is dan noodzakelijk, en VV Beilen kiest er nadrukkelijk voor om 
een actieve(re) rol te gaan spelen door maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Want sport is zoveel 
meer. Denk aan de mogelijkheden van een accommodatie waar elk weekend rond de 2500 mensen 
vertoeven. Denk aan de invloed op onze leden, en meer specifiek op het kind, gezien het aantal con-
tacturen per week. 

Het besef is er niet altijd bij iedereen, maar VV Beilen is een club met potentie. Het is de grootste 
sportvereniging van de gemeente, heeft een ijzersterke jeugdopleiding, leden die het verenigingsleven 
een warm hart toedragen en een geweldige accommodatie. De grootste zijn is niet vanzelfsprekend. 
Mensen willen er graag bij horen, en wij willen onze mensen graag blijven binden en boeien. Het is dan 
ook tijd om de volgende stap te zetten, om te laten zien waarom wij de grootste vereniging van de regio 
zijn. Een project van en voor ons allemaal; een project van en voor Beilen.

Erjen Derks
Voorzitter VV Beilen
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INLEIDING 

Doel van dit beleidsplan is het geven van richting aan de toekomst van VV Beilen en het aangaan van 
uitdagingen gedurende de komende jaren. Met de missie, visie en kernwaarden van de vereniging als 
uitgangspunt, moet de identiteit van de VV Beilen  uiteindelijk de leidraad vormen voor het te bewande-
len pad richting de toekomst. 
Al lange tijd leeft onder leden het besef dat de vereniging meer in zijn mars heeft. De grote belang-
stelling voor de beleidsavond, een avond waar leden in willekeurig samengestelde groepen hun licht 
konden laten schijnen op de toekomst, was en is daarvan het levende bewijs. 

In een periode van vijf maanden heeft een werkgroep bestaande uit Leon Vries, Sybrand Dijk, Gerrie 
Breider, Jantje Zijlstra, Mario Wiersema en Erjen Derks zich beziggehouden met het verwerken van de 
aangedragen informatie, gevoelens en wensen, met het beleidsplan ‘Meer dan Voetbal’ als resultaat. 
Het plan geeft antwoord op de vraag wat de identiteit van VV Beilen is. De kernwaarden zijn niet alleen 
de basis van een route voor de lange termijn, maar bieden ook handvatten voor beslissingen over de 
dagelijkse gang van zaken. Ze moeten uiteindelijk leidend zijn bij toekomstige beslissingen of het nu 
gaat om de gezonde leefomgeving, maatschappelijke betrokkenheid of om beslissingen in het kader 
van binden en boeien.

Het beleidsplan van een sportvereniging moet meer zijn dan een document alleen. Er moet ook daad-
werkelijk naar gehandeld worden: het beleidsplan moet steeds het uitgangspunt en de leidraad zijn. 
Om dit in de komende vijf jaren te concretiseren, is ervoor gekozen een tijdslijn bij te voegen (zie bijlage 
1), zodat plannen projectmatig verdeeld kunnen worden onder de leden en deze niet slechts ‘gedoemd’ 
zijn om in schoonheid sterven.

De kern en betekenis van de sportvereniging lijken mettertijd naar de achtergrond te zijn gedrongen. 
Steeds meer mensen maken aanspraak op rechten zonder dat men van mening is zelf een steentje te 
hoeven bijdragen, met andere woorden: wel de lusten, niet de lasten.
Om een gezonde sportvereniging te zijn  -  en te blijven  -  en om recht te doen aan dit beleidsplan, is 
het van belang dat men weet waar het binnen een sportvereniging in essentie om draait. Vandaar dat 
de inleiding eindigt met een definitie: een sportvereniging is een samenwerkingsvorm tussen leden die 
een gemeenschappelijk doel nastreven en elkaar in staat stellen de sport te beoefenen. 
Concreet betekent dit dat dit beleidsplan alleen kan worden uitgevoerd met instemming én inspanning 
van de leden. 
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2.  MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

Het beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in de breedste zin van het woord is het natuurlijke 
uitgangspunt van de VV Beilen. Eén en ander is neergelegd in de missie en de visie van de vereniging.

2.1 Missie
De VV Beilen ziet het als zijn missie inwoners van alle leeftijden uit Beilen en omgeving de gelegenheid 
te bieden de voetbalsport in de breedste zin van het woord te beoefenen en te ervaren. De combinatie 
plezier, prestatie en sportiviteit is daarbij een belangrijke factor. Bovendien erkent VV Beilen de groei-
ende rol van de vereniging in de Beiler samenleving, vandaar ook de titel waarvoor is gekozen: ‘Meer 
dan voetbal’.

2.2 Visie
In de visie van VV Beilen heeft de vereniging een steeds belangrijk wordend aandeel in het maatschap-
pelijke leven van Beilen oftewel ‘meer’ dan voetbal. 

2.3 Kernwaarden
De drie kernwaarden waarmee de vereniging zich identificeert en profileert zijn: een gezonde leefom-
geving, maatschappelijke betrokkenheid en binden en boeien

2.3.1 Gezonde leefomgeving
Sportaccommodaties zijn bij uitstek de voorzieningen die stimuleren tot bewegen, ontmoeten en mee-
doen. VV Beilen streeft ernaar om inwoners van alle leeftijden het voetbal te kunnen laten ervaren, en 
kan daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de volksgezondheidsdoelstel-
lingen. Bovendien is VV Beilen van mening dat de decentralisaties in de zorg hand in hand kunnen gaan 
met de mogelijkheden die de sportverenigingen kunnen bieden.

2.3.2 Maatschappelijke betrokkenheid
De VV Beilen is ‘meer dan voetbal’. Gezien de omvang van de vereniging en het feit dat deze midden in 
de samenleving staat, wil VV Beilen dat het haar maatschappelijke betrokkenheid toont.VV Beilen heeft 
normen en waarden, omgangsvormen, respect en sportiviteit hoog in het vaandel staan. Voor onze 
gedragsregels, en het toezicht hierop, verwijzen we naar het protocol Normen en Waarden. Ook op het 
gebied van duurzaamheid toont VV Beilen haar maatschappelijke betrokkenheid. De voetbalvereniging 
zal dit vooral nastreven door het verkleinen van haar ecologische voetafdruk in de komende jaren.

2.3.3 Binden en boeien
Het binden en boeien is binnen de vereniging een belangrijke factor. Door meer te bieden dan voetbal 
alleen, willen we jeugd, senioren, supporters, ouderen, vrijwilligers en sponsoren binden aan onze ver-
eniging en willen we ze daarnaast blijven boeien. Het is belangrijk dat VV Beilen ervoor zorgt dat alle 
betrokkenen zich thuis voelen bij de vereniging, zowel binnen als buiten het voetbal. Laagdrempelig-
heid van de organisatie en het bestuur is daarbij een belangrijk uitgangspunt.



9

3.  BESTUUR EN ORGANISATIE

De basis voor een goed functionerende voetbalvereniging is een goede organisatie. Door duidelijkheid 
te verschaffen ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden van zowel het bestuur, de commis-
sies als alle overige functionarissen, wordt de vereniging beter bestuurbaar. Korte, heldere en trans-
parante beslislijnen zijn daarbij een randvoorwaarde. Zowel de bestuursleden als de commissieleden 
stellen zich dan ook ten doel in de toekomst zichtbaar(der) en laagdrempelig(er) aanwezig te zijn. 

3.1 Bestuur 
Het Bestuur dient ervoor te zorgen dat de vereniging op de korte en lange termijn en in alle opzichten 
goed functioneert. Het handelt vanuit de visie, waarborgt de uitvoering van het beleidsplan en neemt 
op een slagvaardige en efficiënte manier besluiten die aansluiten op de visie.  
Het Algemeen Bestuur (AB) is eindverantwoordelijk voor de reguliere gang van zaken binnen de ver-
eniging en de besluiten die hieraan ten grondslag liggen, en rapporteert jaarlijks aan de ALV. De dage-
lijkse aansturing en de uitvoering ligt bij de voorzitters van de diverse commissies. 
Het Dagelijks Bestuur (DB) geeft binnen de gestelde kaders leiding aan de gehele vereniging. 

3.2 Commissies
Het bestuur heeft de eindverantwoording voor de gehele vereniging. In de commissies vindt de verta-
ling plaats van het beleidsplan en door het AB genomen besluiten. De bestuurlijke verantwoordelijk-
heid van de verschillende commissies wordt gedragen door een lid van het AB; de dagelijkse aanstu-
ring en uitvoering van de commissie ligt in handen van de voorzitters van de diverse commissies.
Voor de bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling van de leden van het AB en de diverse com-
missies verwijzen we naar het document ‘Taak- en functieomschrijving’. 
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4.  FINANCIEEL BELEID

De VV Beilen is een financieel gezonde organisatie, en wil dat ook graag blijven. Het financieel beleid 
van de vereniging is er dan ook op gericht de financiële stabiliteit en continuïteit van de vereniging 
te waarborgen. Doelstelling is de ambities van de vereniging te vertalen naar een sluitend financieel 
concept waarin ruimte is voor en rekening wordt gehouden met toekomstige investeringen. 

4.1 Inkomsten
De vereniging steunt op drie belangrijke bronnen van inkomsten: de contributies, de sponsorinkom-
sten en de kantine-exploitatie. Het financieel beleid kenmerkt zich door een strakke budgetdiscipline, 
waarbij de penningmeester periodiek  -  tenminste vier keer per jaar  -  rapporteert over de financiële 
stand van zaken aan het DB en het AB. Deze rapportage stelt beide besturen in staat waar nodig en 
tijdig bij te sturen. Jaarlijks dient door het bestuur verantwoording afgelegd te worden aan de ALV.

4.1.1 Contributie
De VV Beilen wil een breed toegankelijke vereniging zijn. Dit vertaalt zich onder meer in het contribu-
tiebeleid. De contributie die de vereniging vraagt, behoort tot de laagste van de middelgrote en grote 
voetbalverenigingen in de regio. Dit is mogelijk door de twee andere inkomstenpijlers en ook door de 
grote inzet van vrijwilligers. 
Het niveau van de contributie wordt mede bepaald door de mate van bereidheid van de leden vrijwil-
ligerswerkzaamheden te verrichten en ook door het niveau van dienstverlening dat de vereniging haar 
leden vraagt; structurele wijzigingen hierin kunnen consequenties hebben voor de hoogte van de con-
tributie. Het streven van de vereniging is en blijft het voeren van een gematigd contributie-beleid.

4.1.2 Sponsoring
De VV Beilen verkeert in de gelukkige omstandigheid de beschikking te hebben over een loyale groep 
sponsoren. De sponsorinkomsten staan echter wel onder druk. Oude bronnen verdwijnen (advertentie 
clubblad), nieuwe mogelijkheden dienen zich aan (social media, website, activiteiten). Onder verwijzing 
naar de paragraaf ‘Sponsoring’ is het streven de sponsorinkomsten te laten groeien. 

4.1.3 Exploitatie kantine
De kantine-exploitatie is een derde, stevige pijler onder de inkomsten van de vereniging. Een nieuw 
contract met de brouwerij heeft ons het afgelopen jaar een sterk verbeterde marge opgeleverd. Met de 
kantine als kloppend hart van de vereniging, waarbij we de leden en betrokkenen continu willen binden 
en boeien, blijven we streven naar een verbetering van de opbrengsten. 

4.1.4 Gemeentesubsidie
Minder zichtbaar, maar financieel relevant, is de bijdrage vanuit gemeentelijke subsidies. Deze ontvan-
gen we nu in de vorm van een bijdrage aan de accommodatie en een jeugdsubsidie. Hiermee hangt de 
ontwikkeling over de BTW regelgeving voor de Stichting Sportpark Noord-West samen. We veronder-
stellen een continuïteit in deze geldstromen, maar zijn alert op de bewegingen die de gemeente maakt.
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4.2 Ambities
In dit beleidsplan worden ambities uitgesproken die mogelijk grote investeringen vragen (zie para-
graaf ‘Facilitair: continuïteit en duurzaamheid sportpark en kantine). Uitvoering van dergelijke ambi-
ties vraagt om een grondige voorbereiding, waarbij in ieder geval op drie componenten gebouwd kan 
worden: sponsoring, zelfwerkzaamheid/vrijwilligers en fondsenwerving. 
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5 TECHNISCHE ZAKEN

Het technische beleid is er op gericht om iedereen op zijn/haar niveau te laten voetballen in een zo 
plezierig mogelijke (voetbal)omgeving. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen prestatieve en 
recreatieve teams. 

5.1 Uitgangspunten
De Technische Commissie (TC) is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch be-
leid. Deze commissie rapporteert aan het AB en ten aanzien van de jeugdteams aan de voorzitter van 
de jeugdcommissie. VV Beilen wil zich onderscheiden door een goede opleiding van spelers, trainers 
en scheidsrechters, om zo een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op (potentiële) voetballers, 
scheidsrechters en trainers uit de regio, en zo te komen tot selectieteams met door de verenging zelf 
opgeleide spelers. Optimaal investeren in trainers en de juiste faciliteiten om deze ontwikkeling moge-
lijk te maken, staan daarbij voorop. Het uitgangspunt is dat spelers graag bij VV Beilen spelen zonder 
daarvoor een financiële vergoedingen te hoeven te ontvangen. 

5.2 Sportieve doelstellingen
Voor het 1e team van VV Beilen geldt dat de vereniging een stabiele 2e klasser wil zijn, met de ambitie 
‘door te stoten’ richting 1e klasse. Voor het 2e en 3e team geldt dat de vereniging deze teams zo hoog 
mogelijk wil laten voetballen, om zo een goede aansluiting met het eerste team te waarborgen. 
Voor de eerste teams van de gehele jeugd geldt dat de vereniging ernaar streeft deze teams hoofdklas-
se te laten spelen, met in het achterhoofd regionale aantrek-kingskracht op (potentiële) jeugdvoetbal-
lers en sponsoren.  Voor de overige teams geldt dat de vereniging deze teams -rekening houdend met 
de kwaliteiten en het niveau van ieder individu - zo hoog mogelijk recreatief niveau wil laten voetballen; 
plezier in het spelletje staat daarbij te allen tijde voorop, bij jong en oud, op het veld en in de zaal.

5.3 Trainingsmethodiek
Om te komen tot een goed sportief resultaat zullen trainingsmethoden op elkaar afgestemd dienen 
te worden. De TC is verantwoordelijk voor de trainingsmethodiek en alle andere leerstof die wordt 
aangeboden. De VV Beilen vindt het belangrijk dat er een logische onderlinge samenhang is tussen 
de verschillende afdelingen en teams. Het streven is te komen tot een logische en gefaseerde opbouw 
van trainingsmethoden en lesstof, gerelateerd aan de team/klasse-indelingen. Op deze manier wordt 
ieder individu van begin tot eind op een passende wijze begeleid en getraind. Dit maakt het mogelijk de 
overgang naar andere leeftijdscategorieën en andere teams soepel te laten verlopen. 
Om deze doelstellingen te (kunnen) realiseren is een centrale positie voor de jeugdopleiding noodza-
kelijk, zie hiervoor het Jeugdbeleidsplan.

5.4 Opleiding
Bij voetbal gaat het niet alléén om de voetballers: zonder trainers en scheidsrechters blijven de velden 
immers leeg. Om de trainers en scheidsrechters op niveau te laten functioneren, wil de vereniging ze 
de mogelijkheid bieden tot scholing in de vorm van trainers- en scheidsrechterscursussen, 
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Ook onderzoekt de TC de mogelijkheden om (technische) thema-avonden te organiseren, als extra 
ondersteuning voor de leden. 

5.5 Teamindeling
De TC streeft naar een heldere en optimale teamindeling, met als doelstelling het scheppen van voor-
waarden waarbinnen de prestatie-elftallen zo hoog mogelijk kunnen spelen en de recreatieve elftallen 
zoveel mogelijk plezier aan het voetbalspel beleven. Ook een goede (team)sfeer staat daarbij hoog in 
het vaandel. De recreatieve elftallen worden naar kwaliteit en vermogen ingedeeld in een wedstrijd-
klasse waarbij de beste elftallen zo mogelijk het hoogst spelen. Voor alle spelers van de recreatieve 
afdeling moet de mogelijkheid bestaan om één keer per week te trainen. 

5.6 Kleding en materiaal
Spelers, trainers en begeleiders van de VV Beilen moeten er representatief uit zien. De (wedstrijd)
kleding wordt beschikbaar gesteld door de vereniging. Ten aanzien van de wedstrijdkleding is er een 
kledingfonds. Dit kledingfonds is niet kostendekkend. 

5.6.1 Wedstrijdkleding
Door de bijdrage van sponsoren is het mogelijk dat alle teams een tenue van de vereniging kunnen ge-
bruiken. De kleding wordt in bruikleen gegeven aan de leden. Jaarlijks wordt alle kleding ingeleverd en 
beoordeeld op representativiteit. De kleding wordt vervangen als de kleding niet meer representatief 
genoeg is of als er voor een team een nieuwe sponsor wordt gevonden. De beoordeling van de repre-
sentativiteit van de kleding ligt bij de materiaal man. 

5.6.2 Materiaalplan
Het benodigde materiaal voor de wedstrijden en de trainingen wordt beschikbaar gesteld door de ver-
eniging. De materialen dienen kwalitatief goed te zijn en er dient voldoende materiaal beschikbaar te 
zijn voor de verschillende teams. De ter beschikking te stellen materialen worden per team vastgesteld 
door de materiaalman in overleg met Technische Zaken. Er zal in de loop van deze beleidsperiode een 
meerjarig materiaalplan worden opgesteld. In dit materiaalplan zal worden vastgelegd welke mate-
rialen en kleding beschikbaar gesteld wordt en wat de vervangingscyclus van deze items is. Hiermee 
ontstaat een beter beeld van het uitrustingsniveau en de kwaliteit van de beschikbare materialen en 
kleding. Daarnaast kunnen de vervangingen beter worden begroot. 

5.6.3 Inkoop
De inkoop van alle materialen en kleding vindt plaats door de materiaalman. Jaarlijks worden prijs-
afspraken gemaakt. De jaarlijks vastgestelde budgetten en de met de leveranciers gemaakte prijsaf-
spraken zijn hierbij taakstellend.
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6 JEUGD

Het jeugdbeleid van VV Beilen is erop gericht om de jeugd voldoende ontwikkelmogelijkheden te bie-
den, waardoor elk jeugdlid zo goed mogelijk leert voetballen binnen zijn of haar mogelijkheden, en 
(dus) plezier beleeft aan het voetbal. 

6.1 Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie (JC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzaken, zie het Jeugdbe-
leidsplan 2016-2020. De voorzitter van de JC is tevens lid van het AB.
De JC wil, naast het binden en boeien van jeugdleden, werken aan haar maaschappelijke betrokken-
heid, onder meer door de samenwerking met GGZ Drenthe, onderwijsinstellingen en buitenschoolse 
opvang uit te breiden en door steeds meer samenwerkingsverbanden aan te gaan met maatschappe-
lijke en/of sociale instellingen. Hierbij valt te denken aan het geven van mogelijkheden voor (tijdelijke) 
maatschappelijke integratie vanuit de behoeftes van deze instellingen. De vereniging denkt op deze 
wijze een positieve bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken.

6.2 Opleidingsplan
VV Beilen vindt het belangrijk dat de jeugd plezier beleeft aan het voetbalspel, en gaat ervan uit dat de 
jeugd ook graag wil leren tijdens de trainingen, en wel op een zodanige manier dat ze het geleerde ook 
in de praktijk kunnen brengen. De JC wil graag hieraan bijdragen door de trainers en begeleiders zo 
optimaal mogelijk te faciliteren en te ondersteunen, waardoor zowel het voetbalplezier als de kwaliteit 
van het voetbal zullen toenemen. Om één en ander in goede banen te (kunnen) leiden, is het van belang 
dat er een heldere structuur is met duidelijke organisatie-, communicatie- en beslislijnen, maar ook 
een langetermijnplanning. Om die reden zal er worden gewerkt met een gedegen opleidingsplan. 

6.3 Leerstappen
Speerpunt van het opleidingsplan is een duidelijke fasering in de leerstappen die de jeugd kan maken 
per team waarin wordt gespeeld. Deze komt tot stand in nauwe samenwerking met de TC. 
Deze leerstappen staan beschreven in het technisch beleidsplan, onderdeel van het jeugdbeleidsplan. 
Gelijk aan het implementeren van een duidelijke fasering van de leerstappen per team, wil de JC mid-
dels het inzetten van de technische commissieleden, de trainers een goede ondersteuning bieden. Dit 
gebeurt aan de hand van de train-de-trainers-methodiek. Op die manier zijn  -  en blijven  -  de trainers 
goed op de hoogte van de leerdoelen en van het programma per team(niveau).

6.4 Binden en boeien jeugdleden
Ook jeugdlid zijn van VV Beilen betekent ‘meer dan voetbal’. De vereniging organiseert naast het voet-
bal ook diverse jeugdactiviteiten, en vindt het belangrijk dat de jeugd, behalve bij de vereniging zelf, ook 
daarbij betrokken is. De JC wil de jeugdleden actief betrekken bij de vereniging, middels de jeugdraad. 
Hierin kunnen jeugdleden meepraten en hun ideeën over voetbal- en jeugdactiviteiten inbrengen.
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6.5 Begeleiding vrijwilligers
De JC is erg blij met het grote aantal vrijwillige trainers en begeleiders bij de jeugdelftallen van de VV 
Beilen. Het is geweldig om te zien hoe deze mensen zich inzetten voor de jeugd tijdens trainingen en 
op wedstrijddagen. De begeleiding van deze trainers en begeleiders  (ook als het gaat om niet-voetbal-
technische zaken)  staat bij de JC hoog in het vaandel.
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7 COMMUNICATIE, PR EN SPONSORING

Communicatie - zowel in- als extern - en PR zijn zeer belangrijk voor de profilering van een vereni-
ging. Een goede beeldvorming wordt voor een groot deel door deze beide factoren zaken bepaald. Ook 
is het een randvoorwaarde voor het behouden van bestaande en het aantrekken van nieuwe sponso-
ren. 

7.1 Profilering
De afgelopen jaren is er weinig doorontwikkeld op het gebied van PR, communicatie en sponsoring. 
Om ons heen is de wereld in rap tempo veranderd. De mogelijkheden van social media zijn ongekend, 
terwijl een clubblad tot het verleden behoort en advertenties in bladen zo goed als passé zijn. Het is de 
uitdaging goed beleid te formuleren en ons als vereniging up-to-date en professioneel te profileren in 
de pers en richting onze omgeving. Daarnaast zullen er alternatieven moeten worden gevonden voor de 
verouderde sponsormogelijkheden, zoals advertenties in het clubblad. Social media en de website zijn 
daarbij alternatieven bij uitstek. Het optimaal benutten van deze instrumenten is een grote uitdaging. 

7.2 Projectgroep
In de eerste periode die dit beleidsplan beslaat, zullen we een projectgroep opstarten die een gedegen 
en toekomstbestendig PR-, communicatie- en sponsorbeleid op poten gaat zetten. De werkgroep zal 
bestaan uit vertegenwoordigers van bestuur, sponsorcommissie en middenstanders. VV Beilen laat 
zich hierbij adviseren door een deskundige op het gebied van PR en communicatie. 
In 2016 zal het beleid definitief afgerond en vastgesteld dienen te zijn. Het moet resulteren in duidelijke 
in- en externe communicatie, en het op een wervende wijze uitdragen van onze kernwaarden. Daar-
naast moet het beleid resulteren in een lichte groei van de sponsorinkomsten, waarbij de sponsoren 
zich nadrukkelijk verbonden en gewaardeerd voelen.
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8 FACILITAIR 

Het voetbal staat binnen de VV Beilen centraal, dat spreekt voor zich. Facilitaire zaken  -  de kantine, 
het sportpark en het personeelsbeleid  -  staan ten dienste van het voetbal, zijn daaraan onderge-
schikt. Om het voetbal zo goed mogelijk te (kunnen) ondersteunen, moeten de facilitaire zaken opti-
maal zijn geregeld. De kernwaarden van de vereniging zijn daarbij leidend.

8.1 Personeels- en vrijwilligersbeleid
De vereniging wordt in grote mate gedragen door vrijwilligers. Voor een aantal functies heeft de vereni-
ging echter betaalde krachten in dienst (werknemers) of worden taken uitbesteed aan derden. Daar-
naast streven we naar een zo goed mogelijke invulling van alle taken en de vereniging zal dan ook altijd 
bereid zijn te luisteren naar een verzoek voor een opleiding van vrijwilligers; zoals bestuursleden, 
verzorgers, kantinepersoneel, etc. 

8.1.1 Werknemers
Voor een aantal professionele taken heeft de vereniging betaalde krachten in dienst. Dit dienstverband 
loopt via Stichting Sport Technisch Kader Drenthe (STK). De functies die hiervoor in aanmerking ko-
men zijn: trainer van de eerste en de tweede selectie, trainer JO19, het hoofd jeugdopleidingen en de 
medische verzorging. Voor deze functies bestaat er een werkgever/werknemerrelatie, met de daarbij 
behorende functionerings- en beoordelingsgesprekken. Doelstelling is deze gesprekken ook daadwer-
kelijk te voeren en vast te leggen, en dit ook als instrument in te zetten in de aansturing van betreffende 
werknemers. Bovendien worden aanstellingen en evaluaties verwerkt in nader op te stellen procedures.

8.1.2 Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn de kurk waar de vereniging op drijf, want zonder vrijwilligers geen organisatie, geen 
begeleiding, geen trainers en dus: geen voetbal. Vrijwilligers bepalen bovendien de sfeer en cultuur, 
en zonder hen wordt het uitoefenen van de voetbalsport feitelijk onbetaalbaar. Een trend die al langer 
geleden is ingezet, is dat er steeds meer taken bij steeds minder mensen terecht komen. De leden heb-
ben dit ook onderkend: zij hebben hun instemming gegeven aan het zogeheten ‘verplichte vrijwilligers-
schap’. Dit betekent dat ieder lid of iedere ouder/verzorger van een jeugdlid taken binnen de vereniging 
moet gaan uitvoeren, waarbij het credo luidt: ‘niet consumeren, maar acteren.’ 
In deze planperiode zal een werkgroep het vrijwilligersbeleid nader gaan invullen, waarbij de uit te 
voeren taken integraal geïnventariseerd zullen worden. Het is de bedoeling dat ieder lid en/of iedere 
ouder/verzorger elk jaar een taak op zich neemt, en dat alle uit te voeren taken bezet zijn. Mochten er 
omstandigheden zijn waarin dit niet kan, dan is een afkoopregeling of geld-terug-regeling als uiterst 
redmiddel het overwegen waard. 
Het uitgangspunt van de vereniging is dat alle ondersteunende taken kosteloos door vrijwilligers wor-
den uitgevoerd. Indien voor bepaalde taken geen vrijwilliger gevonden kan worden kan in een uiterst 
geval tot betaling overgegaan worden. Voor trainerstaken bestaat daarnaast de mogelijkheid hier een 
(beperkte) vrijwilligersvergoeding tegenover te zetten.
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8.2 Kantine
De kantine vormt het kloppende hart van de vereniging: hier kunnen alle bij de vereniging betrokkenen 
personen elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. De kantine moet een aantrekkelijke ruimte zijn 
om te vertoeven, voor, tijdens en na de wedstrijd of training, en voor alle voetballiefhebbers. Bovendien 
zal er naast het voetbal ruimte zijn om activiteiten te organiseren. Ook in de kantine willen we onze 
leden binden en boeien. De aantrekkelijkheid zit in componenten als aankleding, audiovisuele voorzie-
ningen, assortiment, vertier/activiteiten en service/dienstverlening. Bovendien zal de kantine de kern-
waarden moeten uitdragen op het gebied van de gezonde leefomgeving, alsmede op het gebied van de 
maatschappelijke betrokkenheid en het verkleinen van de ecologische voetafdruk. 
Er zal een werkgroep worden ingesteld die als opdracht heeft met een voorstel richting bestuur te 
komen hoe kantine (en terras) qua inrichting, aankleding en faciliteiten aangepast kunnen worden 
om aan bovengenoemde doelstelling te voldoen. Alle hiervoor genoemde componenten zullen door de 
werkgroep tegen het licht worden gehouden. Doelstelling is om de kantine het aantrekkelijke en toe-
komstbestendige kloppend hart van de vereniging te laten zijn en blijven. 

8.3 Bestuurskamer(s)
De bestuurskamers zijn mede het visitekaartje van de vereniging. Het moeten representatieve ruimten 
zijn waar bezoekers van het sportpark op een nette wijze ontvangen kunnen worden. Ook met het oog 
op kansen voor de sponsorcommissie zal de bestuurskamer een functionele en flexibele ruimte moe-
ten zijn. Tevens dient het een aantrekkelijke en inspirerende overlegomgeving te zijn voor het bestuur 
en de diverse commissies en werkgroepen van de vereniging.
De huidige bestuurskamers zijn gedateerd en vragen op korte termijn om een opfrisbeurt. Represen-
tativiteit en functionaliteit zijn daarbij de sleutelwoorden.

8.4 Sportpark
Met sportpark Noord-West beschikken we over een schitterend uitgerust accommodatie. Het sport-
park wordt nu ruim twintig jaar gebruikt. Zowel vereniging als de gemeente hebben de intentie om 
sportpark Noord-West te blijven gebruiken. 
Recent onderzoek van de KNVB heeft uitgewezen dat de capaciteit van het sportpark (velden en kleed-
kamers) met het huidige teamaantal toereikend is.
De afgelopen twee decennia hebben uiteraard ‘gebruikssporen’ nagelaten, en ook zijn er ontwikke-
lingen die nieuwe eisen stellen aan een maatschappelijk verantwoord en eigentijds sportpark. Het is 
daarom goed om samen met de Stichting Noord-West de eisen en wensen aan een toekomstbestendig 
sportpark te inventariseren en te investeren in de realisatie ervan.

8.4.1 Continuïteit
Continuïteit komt tot uiting in de beschikbaarheid van de velden. We zijn een voetbalvereniging en wil-
len onze sport waar en wanneer mogelijk kunnen uitoefenen. Daarvoor zijn goede velden noodzakelijk 
die altijd, extreme weersomstandigheden daargelaten, bespeelbaar zijn. 
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Aan deze continuïteitsdoelstelling dient in samenwerking met de stichting en de gemeente, maar ook 
intern binnen de vereniging, nader inhoud te worden gegeven.

8.4.2 Duurzaamheid
Duurzaamheid komt met name tot uiting in energiegebruik. Ten opzichte van de in-gebruikname van 
het sportpark zijn de ontwikkelingen in duurzame energie snel gegaan. Daar willen we als vereniging 
in meegaan. Een energiescan van het gebouw is een start. Hieruit zullen energiebesparende mogelijk-
heden voortvloeien, en de VV Beilen is bereid hierin te investeren. Daarnaast zullen we onderzoeken of 
opwekking van duurzame energie tot de mogelijkheden behoort.
We hebben een prachtig sportpark dat voor veel doeleinden gebruikt kan worden. Als de velden het 
toelaten en het in het bestaande programma valt in te passen, dan stelt de vereniging zich op het stand-
punt dat gebruik door derden mogelijk moet zijn. 
 
8.5 Sociale activering
Met het oog op de decentralisaties in de zorg zal de vereniging in de komende jaren gaan kijken hoe 
deze een bijdrage kan leveren op het gebied van sociale activering. VV Beilen biedt al jaren de moge-
lijkheid aan scholieren om stage te lopen; de vereniging is dan ook trots op haar officiële erkenning als 
leerbedrijf. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: de vereniging krijgt middels scholieren en docen-
ten frisse nieuwe kennis binnen de organisatie, terwijl we als vereniging onze maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid nemen en scholieren een plaatst bieden om zich verder te ontwikkelen. Onze status 
als erkend leerbedrijf willen we de komende jaren dan ook zeker inhoud blijven geven.

8.6 Merchandising
In de afgelopen jaren lag de merchandising grotendeels bij de Supportersvereniging Beilen. Voor de 
aankomende periode zal de VV Beilen hieraan zelf invulling gaan geven. Merchandising, zoals een sup-
porterssjaal, kan een in het oog springend visitekaartje zijn en is een meerwaarde op het gebied van 
het binden en boeien.
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TIJDLIJN MET ACTIEPUNTEN

ONDERWERP TE ONDERNEMEN ACTIE PERIODE REALISATIE 

Bestuurskamer representatief en functioneel maken september 2015 - december 2015

Merchandising supporterssjaals mei 2015 - november 2015

 werkgroep voorstel overige producten januari 2017 - april 2017

Sportpark plannen toekomstbestendigheid velden januari 2015 - december 2016

 (in samenwerking gemeente)

 verduurzamen sportpark aansluitend 

Kantine gezonde leefomgeving december 2015 - mei 2016

 werkgroep inrichting kantine maart 2016 - september 2016

 uitvoeren plan van aanpak werkgroep januari - september 2017 

Jeugd beleidsplan 2016-2020  januari 2016 - mei 2016

 budgetplan jeugdtrainers februari 2016 - mei 2016

 jeugdraad instellen oktober 2016 - januari 2017

Communicatie, 

PR en sponsoring beleidsplan opstellen maart 2016 - september 2016

Technische zaken procedures aanstelling en evaluatie juni 2016

 trainers en verzorgers

 meerjarenplan materiaal januari 2017 – mei 2017

Dames intentieverklaring driejarige  maart 2016 - april 2016

 samenwerking ST. Beilen / Fitboys

 keuze structureel / definitieve februari 2019

 samenwerking Fit Boys
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ONDERWERP TE ONDERNEMEN ACTIE PERIODE REALISATIE

Vrijwilligers in het leven roepen werkgroep februari 2016 – juni 2016

 vrijwilligersbeleid en werkgroep 

 scheidsrechters

Bestuur creëren slagvaardig bestuur  voor ALV 2016

 mogelijke statutaire wijzigingen

 huishoudelijk reglement aanpassen

 bijlage 3: functieprofielen

Commissiekamer inrichting optimaliseren oktober 2016 – januari 2017  

  

Sociale activering werkgroep oktober 2016 – februari 2017
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