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Voorwoord  
 
Met trots presenteren wij onze begroting over het seizoen 2022-2023. Wederom hebben we een 
kwaliteitsslag gerealiseerd, waardoor de begroting navolgbaarder is. Wij vinden een transparante 
Planning & Control cyclus belangrijk, omdat het bijdraagt aan het goede gesprek over beleid en cijfers 
tussen het bestuur en de leden.  
 
Met het schrijven van deze begroting lijkt het erop dat we de moeilijke corona-pandemieperiode 
achter ons hebben gelaten. Eind februari van dit jaar zijn nagenoeg alle maatregelen vervallen en zijn 
we met elkaar weer gaan genieten van het voetbal en onze vereniging. We mochten elkaar weer 
treffen langs de lijn, een drankje doen in onze kantine en genieten van onze elftallen.  

 
Sportief hebben het 1e en 2e elftal dit jaar een moeizaam jaar, waarbij blessures en tussentijds vertrek 
van spelers een grote impact hebben gehad. Wel zijn we blij om te zien dat waar nodig teams zijn 
bijgesprongen, en in het bijzonder de spelers van de 019-1. We zijn dan ook gelukkig om een groeiende 
doorstroom van onze eigen jeugd te zien naar Bennekom 1 en Bennekom 2. Dit past ook bij de visie 
van de club. Onze jeugdelftallen draaien een mooi seizoen met de nodige kampioenschappen. Veel 
belangrijker nog is dat we zowel in de breedteteams als selectieteams zien, dat veel leden onze 
vereniging trouw zijn gebleven. Groot compliment voor eenieder en specifiek onze Hoofd Jeugd 
Opleiding, trainers, begeleiders en vrijwilligers die zich week in week uit inzetten voor het sportplezier 
van onze leden.  
 
Als bestuur vinden we het belangrijk dat iedereen mee doet en een bijdrage levert aan onze vereniging. 
Ieder afzonderlijk lid is daarin een schakel! Onze vereniging draait op vrijwilligers en voor de toekomst 
is het goed om nu al te werken aan onze toekomstige vrijwilligers. Onze jeugd wordt actief betrokken 
bij de vereniging. Dat doen we door ze meer dan voorheen bewust te betrekken bij activiteiten, ze 
eigenaarschap toe te vertrouwen en door ze te laten ervaren dat het leuk is om een actieve bijdrage 
te leveren aan onze mooie vereniging. Tegelijkertijd maken we ons ook zorgen. We zien een lichte 
daling van vrijwilligers binnen onze vereniging. Door een lange periode van afwezigheid als gevolg van 
de coronapandemie zijn mensen andere activiteiten gaan ondernemen. Met name is er een structureel 
te kort aan scheidsrechters, er liggen vacatures voor stewards (tijdens wedstrijden Bennekom-1) en 
we komen handjes tekort rond de horeca. Hier moeten we met elkaar oog voor blijven houden.  
 
Goed nieuws is er aan het sponsorfront. Vorig jaar is Evert-Jan Tromp gestart in het bestuur en heeft 
de eerste lijnen uitgezet als het gaat om sponsorbeleid. De stofkam is gegaan door alle contracten en 
er ligt een stevig plan waarmee we de sponsoring weer naar een hoger niveau kunnen tillen. Het 
bestuur bedankt haar sponsoren ook vanaf deze plek voor hun bijdragen van afgelopen jaren.  
 
De voorliggende begroting is wederom conservatief van aard. Het bestuur vindt het belangrijk om een 
solide huishoudboekje te hebben. Ook in deze begroting sparen we 40.000 euro, zodat we in de 
(nabije) toekomst verbouw/nieuwbouw kunnen realiseren. De begroting sluit met een positief 
resultaat van ruim 3.000 euro.  
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Hoewel de jongste ontwikkelingen duiden op een toename van het aantal jeugdleden (mondelinge 
terugkoppeling ledensecretariaat dd. 15 juni 2022) zien we in de geanalyseerde data net als vorig jaar 
met name bij de allerjongste (pupillen) nog steeds een terugloop. In dit begrotingsjaar zullen we nader 
analyseren waardoor er minder aanwas is en welke interventies we moeten inzetten om het tij te 
keren. Met name zullen we ons best gaan doen om de aanwas vanuit de jongste jeugd aan te wakkeren. 
Daarnaast zien we binnen de vereniging een flinke groei van het meisjes- en vrouwenvoetbal, niet in 
de laatste plaats door de grote inspanningen en het enorme enthousiasme van de trainers en andere 
vrijwilligers rond het meisjes/vrouwenvoetbal. Zo komt er komend seizoen voor het eerst een O-20 
vrouwenteam, naast de twee bestaande seniorenteams en de 30+. Daarnaast dragen de meisjes- en 
vrouwenteams in belangrijke mate bij aan een goede sfeer binnen de club, en tonen ze veel 
betrokkenheid. Er is ons veel aan gelegen om deze positieve trend door te trekken.  
 
Tot snel op de Eikelhof, 
 
 
Jan Burggraaf 
(Voorzitter) 
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Beleid en strategische projecten 
Hieronder staan projecten of onderwerpen benoemd met een hoge mate van importantie. Daarvoor 
kunnen verschillende redenen zijn. Hieronder noemen we de belangrijkste. 

1. Projecten met een mogelijk hoog risico 
2. Besluiten met een duurzaam (langlopend) karakter die richting geven aan de manier waarop 

VV Bennekom zich de komende 5-10 jaar ontwikkelt 
3. Onderwerpen waar veel van onze leden een hoge mate van betrokkenheid bij voelen, en om 

die reden graag in gehoord willen worden 
4. Toekomstig beleid waarin de ALV een belangrijke rol heeft 

 

Nieuwbouw/verbouw kleedkamers & kantine  
Realisatie van een nieuwe, centraal gelegen kantine midden op ons sportpark zou een geweldige boost 
betekenen voor de vereniging, in financieel, sociaal en sportief opzicht. In het afgelopen jaar is er hard 
gewerkt om hier stappen in te zetten. Een kerngroep bestaande uit afgevaardigden van 
accommodatiezaken, de financiële commissie en het bestuur heeft de haalbaarheid van een dergelijk 
plan onderzocht, en de functionele inrichting verkend aan de hand van een vlekkenplan. Daarbij kan 
het aantrekkelijk zijn om een koppeling te maken met de renovatie van de kleedkamers, waarbij 
zelfwerkzaamheid een belangrijke rol speelt.   
 
In alle gevallen zal het nodig zijn om te komen tot goede, langjarige afspraken met de gemeente. Ter 
voorbereiding daarop worden we uitgedaagd om na te denken over vragen als:  

 Hoe ziet VV Bennekom eruit over 20 jaar? Waar leggen we onze accenten als voetbalclub, en 
in het verlengde daarvan: Hoe ontwikkelen het ledenaantal en de financiële situatie zich? Hoe 
gaan we inzetten op veranderende behoeftes? 

 Door de jaren heen heeft VV Bennekom altijd terug kunnen vallen op een hoge mate van 
zelfwerkzaamheid tav ons park / faciliteiten. Denk hierbij aan de grote inzet vanuit de leden 
voor accommodatiezaken / buitenploeg, de grote opkomst bij de klusdagen, etc. Hoe gaan we 
borgen dat dit ook in de toekomst het geval is? 

 In iets bredere zin: Hoe zorgen we ervoor dat onze jeugdleden meer betrokkenheid gaan 
voelen bij de club? Een initiatief als de VVB Toppers (gebruik & beheer sportpark buiten 
reguliere training/wedstrijdtijden) is een mooi voorbeeld. Hoe gaan we dat uitbouwen? Via 
een Jeugdbestuur? Jeugdtrainers uit eigen kweek?  

 Wat wordt de rol van ons sportpark binnen de Bennekomse gemeenschap? Op dit moment 
wordt het park uitsluitend gebruikt voor voetbal, maar een bredere invulling is denkbaar 
waarbij sprake is van een meer open sportpark met medegebruik vanuit de gemeenschap.   

De komende ALV’s zullen gebruikt worden om hier verder invulling aan te geven.  

 

Jeugdbeleidsplan 
In de periode 2019 / begin 2020 zijn de eerste stappen gezet op weg naar een nieuw jeugdbeleidsplan, 
gestoeld op de pijlers Plezier, Ontwikkelen en Presteren. De ambitie is om de beste jeugdopleiding uit 
de regio te worden, zowel op het niveau van de selectieteams als ten aanzien van de brede 
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ontwikkeling van de teams daaronder. Het was de bedoeling om in april 2020, conform de suggestie 
van de ALV, een discussiebijeenkomst te organiseren om de uitgangspunten en ambities te bespreken. 
Als gevolg van Corona heeft die bijeenkomst pas in het najaar van 2021 kunnen plaats vinden. De 
discussie aldaar heeft geleid tot een aantal duidelijke prioriteiten (train de trainer, voorzieningen 
hoogste jeugdteams, jeugdtrainers breedtesport, impuls meiden/vrouwenvoetbal) waarvoor kosten 
zijn opgenomen in de begroting 2022-2023.  

 
  



7 
 

Begrotingscijfers 
 
 

 Jaarrekening Begroting  Begroting Begroting  Begroting Begroting 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

 € € € € € € 

Netto omzet        
Kantine 45.209 150.000 160.000 163.200 166.464 169.793 

       
Kostprijs van de omzet       
Inkopen 35.857 80.000 85.000 86.700 88.434 90.203 

Ontvangen inkoopbonussen -3.514 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 

 32.343 68.000 73.000 74.700 76.434 78.203 

       
Overige opbrengsten       
Contributies 279.653 245.000 300.000 306.000 312.120 318.362 

Sponsoring 104.023 110.000 125.000 135.000 140.000 140.000 

Huurontvangsten Sport BSO 20.400 20.400 20.800 21.200 21.600 22.000 

Subsidie gemeente 12.126 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

Recettes 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 

Bingo 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Vriendenloterij/Lotto 2.216 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Overige opbrengsten 3.848 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

 424.420 398.400 468.800 485.200 496.720 503.362 

       
Kosten 1e Elftal (TC begroting)       
Salaris spelers 38.884 99.233 115.413 116.000 116.000 116.000 

Salaris staf/begeleiding 30.340 43.190 43.838 44.000 44.000 44.000 

Reiskostenvergoedingen 33.782 29.800 12.753 13.000 13.000 13.000 

Opleidingskosten 6.005 0 5.000 0 0 0 

Mutatie reserve TC 10.000 0 -5.000 0 0 0 

       
Kosten overige senioren (TC begroting)       
Vergoedingen 2e elftal (Staf) 3.359 9.550 10.881 11.000 11.000 11.000 

Vervoerskosten 2e elftal 491 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

 6.938 13.550 16.481 16.600 16.600 16.600 
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 Jaarrekening Begroting  Begroting Begroting  Begroting Begroting 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

 € € € € € € 

Kosten selectie jeugd (TC begroting)        
Salaris trainers junioren 22.957 17.060 21.376 22.000 22.000 22.000 

Salaris trainers pupillen 1.450 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Salaris overig 5.113 20.020 20.785 21.000 21.000 21.000 

       
Kosten Breedtesport en damesvoetbal       
Breedtesport 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

Ontwikkeling damesafdeling 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 

Dames 1 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

 0 17.500 27.500 27.500 27.500 27.500 

       
Afschrijvingen       
Inventaris 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Kantine inventaris 2.966 5.000 2.966 2.966 2.966 2.966 

Automatisering 6.643 0 1.391 1.391 1.391 1.391 

       
Huisvestingskosten       
Energiekosten hoofdveld 2.738 3.500 5.000 5.100 5.202 5.306 

Energiekosten kantine 8.957 11.000 15.000 15.300 15.606 15.918 

Energiekosten kleedkamers 13.349 22.000 33.000 33.660 34.333 35.020 

Water 1.704 4.000 4.000 4.080 4.162 4.245 

Schoonmaakkosten kantine (incl. spoelkosten) 6.996 20.000 21.500 21.930 22.369 22.816 

Onderhoud gebouwen en velden  12.201 17.500 17.500 10.000 10.000 10.000 

Huur accommodatie 15.553 14.000 14.000 14.280 14.566 14.857 

Verzekeringen 3.823 3.500 3.500 3.570 3.641 3.714 

Beveiligingskosten 1.150 3.000 3.000 3.060 3.121 3.184 

Kosten afvalcontainers 3.526 6.000 6.000 6.120 6.242 6.367 

Overige huisvestingskosten (incl kantine) 1.398 2.000 2.000 2.040 2.081 2.122 

Reservering toekomst 115.000 40.000 40.000 60.000 70.000 70.000 

 190.825 149.000 167.000 181.690 193.924 196.202 
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 Jaarrekening Begroting  Begroting Begroting  Begroting  Begroting  

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

 € € € € € € 

Overige bedrijfskosten        
Verkoopkosten        
Promotiekosten 257 0 0 0 0 0 

Reclamekosten 843 4.500 4.500 4.590 4.682 4.775 

       
Commissiekosten       
Kostenvergoeding kantinemedewerkers 0 2.500 2.500 2.550 2.601 2.653 

Kosten bestuur/commissies/wedstrijden 0 2.000 2.000 2.040 2.081 2.122 

       
Algemene kosten       
Uitvoering jeugdbeleidsplan (TC) 0 0 17.500 17.500 17.500 17.500 

Vervoerskosten (1ste elftal) 1.457 4.000 4.000 4.080 4.162 4.245 

Programmaboekjes 0 500 500 510 520 531 

Materiaalkosten speltechnisch 17.791 8.000 8.000 8.160 8.323 8.490 

Materiaalkosten kledinglijn 22.878 25.000 25.000 25.500 26.010 26.530 

Materiaalkosten verzorging 2.181 5.000 5.000 5.100 5.202 5.306 

Portikosten 0 500 500 510 520 531 

Loonadministratiekosten 5.011 4.500 4.500 4.590 4.682 4.775 

Juridische kosten 857 1.000 1.000 1.020 1.040 1.061 

Kantoorbenodigdheden 217 500 500 510 520 531 

Telefoonkosten 1.226 1.500 1.500 1.530 1.561 1.592 

Contributies en abonnementen (incl KNVB) 19.767 25.000 25.000 25.500 26.010 26.530 

Automatiseringskosten 109 0 0 0 0 0 

Toernooien 0 3.000 3.000 3.060 3.121 3.184 

Vrijwilligersvergoedingen op cruciale plekken   10.000 10.000 10.000 10.000 

Diverse kosten 260 2.500 2.500 2.550 2.601 2.653 

 72.946 83.000 110.500 112.160 114.403 116.691 

        
Totaal overige bedrijfskosten 74.046 92.000 119.500 121.340 123.767 126.242 
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 Jaarrekening Begroting  Begroting Begroting  Begroting  Begroting  

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

 € € € € € € 

Samenvatting        

        
Opbrengsten kantine (na aftrek kosten) 12.866 82.000 87.000 88.500 90.030 91.591 

Overige opbrengsten  424.420 398.400 468.800 485.200 496.720 503.362 

Totaal opbrengsten 437.286 480.400 555.800 573.700 586.750 594.953 

        
Kosten 1e elftal (TC begroting) 119.011 172.223 172.004 173.000 173.000 173.000 

Kosten overige senioren (TC begroting) 6.938 13.550 16.481 16.600 16.600 16.600 

Kosten selectie Jeurgd (TC begroting) 29.520 38.580 43.661 44.500 44.500 44.500 

Totaal TC begroting 155.469 224.353 232.147 234.100 234.100 234.100 

        
Kosten Breedtesport en damesvoetbal 0 17.500 27.500 27.500 27.500 27.500 

Afschrijvingen 9.609 7.000 6.357 6.357 6.357 6.357 

Huisvestingskosten 190.825 149.000 167.000 181.690 193.924 196.202 

Overige bedrijfskosten 74.046 92.000 119.500 121.340 123.767 126.242 

Totaal 274.480 265.500 320.357 336.887 351.548 356.301 

        
Begroot saldo 7.337 -9.453 3.296 2.713 1.102 4.552 

 

 

Toelichting op de cijfers 
 

Algemeen 
Sinds een aantal jaar begroten we conservatief. Het doel hiervan is om onze huidige stabiele financiële 
positie verder te verstevigen en ons klaar te maken voor de ver/nieuwbouw van onze kantine en 
kleedkamers. Het begrotingsjaar 22-23 sluit met een positief resultaat van ruim 3.000 euro en we 
sparen wederom 40.000 euro voor de ver/nieuwbouw. In het meerjarenperspectief is zichtbaar dat 
we in het begrotingsjaar 23-24 20.000 euro meer sparen en de jaren daarop 30.000 euro. Het is nog te 
vroeg om precieze cijfers omtrent de ver/nieuwbouw op te nemen in deze begroting. In de toekomst 
wordt de post “reservering ver/nieuwbouw” omgezet in rentelasten en afschrijving wanneer de 
ver/nieuwbouw is gerealiseerd. Op deze manier staan we financieel goed opgesteld voor deze 
ontwikkeling en de daarbij horende investeringen.  
 

Kansen en Risico’s 
We onderkennen ook een aantal kansen en risico’s op dit moment.  

- De demografische ontwikkelingen in de gemeente Ede leveren kansen op voor onze 
vereniging. Zo zijn er plannen om in de periode tot 2035 liefst 40.000 nieuwe woningen te gaan 
bouwen. Met name de gebiedsontwikkeling in de wijken Reehorst en Akzo zal waarschijnlijk 
leiden tot een toename van ons ledenbestand. Met deze mogelijke stijging van ledenaantallen 
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en de daarbij horende stijging van contributie-inkomsten is geen rekening gehouden in de 
begroting.  

- Door de wereldwijde onrust zien we levertijden van producten oplopen en is de 
prijsontwikkeling moeilijk te voorspellen. Met name de prijsontwikkeling rondom energie 
houden we scherp in de gaten. In deze begroting hebben we de budgetten voor energie fors 
verhoogd. Ook houden we rekening met een prijsstijging op de inkoopprijs van onze 
kantineproducten. Vooralsnog houden we de verkoopprijzen in de kantine op het huidige 
niveau, maar in de toekomst is het wellicht noodzakelijk om de verkoopprijzen aan te passen. 

- Met Corona zullen we moeten leren leven. Het is de vraag in hoeverre toekomstige lock-downs 
aan de orde zijn en ons sociale leven beïnvloeden. Als vereniging hebben we veel geleerd van 
de vorige lock-dows en staan we nu beter opgesteld mocht een dergelijke situatie zich 
voordoen. Vanuit financieel perspectief hebben we de goede maatregelen genomen en lopen 
we minder risico. Voor het geval dat een lock-down onverhoopt weer aan de orde is hebben 
we contractueel met onze mensen afgesproken (contractueel verankerd) dat er kortingen 
worden toegepast op de salarissen en vrijwilligersvergoedingen. Daarnaast is de beloning voor 
ons 1ste elftal voor een groot deel variabel opgebouwd, waardoor de vereniging geen kosten 
maakt als er niet gespeeld wordt. Dit alles om te voorkomen dat we in de situatie geraken dat 
tijdens een lock-down de inkomsten wegvallen maar de uitgaven wel gewoon doorlopen. 

- Ook zien we dat op cruciale plekken binnen de vereniging het niet altijd makkelijk is om 
vrijwilligers te vinden. In deze begroting hebben we conform besluit ALV een 
vrijwilligersvergoeding voor een parkbeheerder opgenomen. Daarbovenop is het budget 
uitgebreid, omdat we op meer plekken zien (bijvoorbeeld horeca) dat het moeilijk is om 
vrijwilligers bereid te vinden om de noodzakelijke taken uit te voeren. Hoewel we ons ten 
diepste realiseren dat de cultuur van de vereniging gebouwd is op onbetaalde betrokkenheid 
van vrijwilligers en het onze voorkeur heeft om dat model voort te zetten zien we toch ook het 
afbreukrisico als bepaalde cruciale plekken niet goed ingevuld zijn. Voor die gevallen zou een 
extra steuntje in de rug kunnen helpen. 

Hieronder treffen jullie de grootste en belangrijkste posten aan met een toelichting. Met deze 
toelichting verwachten we jullie beter mee te nemen, waarom keuzes zijn gemaakt en bevordert het 
de al eerdergenoemde transparantie die we met elkaar betrachten.  
 

Kantine 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen in onze kantine onze gasten op professionele wijze kunnen bedienen. Met een breed en in 
toenemende mate gezond aanbod het bezoek aan de kantine zo aantrekkelijk mogelijk maken. Ook 
willen we zorgen voor meer sfeer in en rondom de kantine en daarmee langer verblijf in de kantine 
stimuleren. Vanuit de ambitie om volledig over te gaan op cashless betalen, is er afgelopen periode 
geïnvesteerd in de aanschaf van een nieuw kassasysteem en hebben we met elkaar ervaringen 
opgedaan. De wens is om nog een aantal andere systemen aan te schaffen die gaan helpen om onze 
leden en bezoekers efficiënt en prettig te kunnen bedienen. Hierbij willen we zoveel mogelijk meegaan 
in de mogelijkheden die digitale systemen bieden.   
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Met de komst van het nieuwe kassasysteem is het ook makkelijker om de omzet, afzet en 
voorraadontwikkeling te volgen. Hiermee kunnen we in de toekomst veel beter voorspellen welke 
producten moeten worden besteld of wat een prijsverlaging of -verhoging voor een product betekent. 
Hiermee zetten we wederom een stap in de professionalisering van onze verening. Het doel is om 
uiteindelijk een uitgebalanceerd assortiment te kunnen aanbieden voor de juiste prijs. Op dit punt 
hadden we als bestuur verder willen zijn. Helaas hebben we door de corona-pandemie nog 
onvoldoende data om actief keuzes te maken als het gaat over het assortiment.  
 
Onze kantine moet ook een veilige plek zijn om samen te komen. Daartoe plaatsen we camera’s in 
onze kantine. Daarmee hopen we op de eerste plaats ongeregeldheden te voorkomen; mochten die 
zich onverhoopt toch voordoen, dan kunnen we daarop acteren. We zullen de camerabewaking en 
de werking ervan zichtbaar aankondigen bij de ingang van de kantine. 
  
Wat gaan we daarvoor doen? 
We willen gaan investeren in een applicatie van Splitt/Twelve voor digitaal bestelgemak voor onze 
leden. Daarnaast beeldschermen waarop o.a. de prijslijsten worden getoond en een afhaalscherm voor 
de keuken. Op de beeldschermen is het mogelijk om sponsoruitingen weer te geven, waardoor er een 
terugverdienmodel kan ontstaan.  
 
Wat gaat het kosten? 
De extra eenmalige investering van ongeveer 1.000 euro voor het camerasysteem is opgenomen in 
de begroting. Op basis van de jongste cijfers over het huidige lopende seizoen houden we rekening 
met een omzetstijging van 10.000 euro ten opzichte van de huidige begroting.  
 

Contributie 
 
Wat willen we bereiken? 
Meer dan de helft van onze inkomsten (ongeveer 65 procent) wordt opgebracht door het innen van 
contributies. Daarom is het van essentieel belang om het verloop van de contributies goed te volgen, 
afwijkingen op de begroting bij te sturen en daarmee de financiële risico’s te beperken. Voor onze 
vereniging is het belangrijk om het ledenaantal op niveau te houden. Op basis van de totale 
ontwikkelingen over de afgelopen jaren zien we dat we de ledenaantallen op voldoende niveau kunnen 
houden. In het licht van het totale sportaanbod en signalen die ons bereiken van andere verenigingen 
waarbij het lastig is om de ledenaantallen op niveau te houden zijn wij met elkaar in staat om ons 
ledenbestand gemiddeld rond 1300 leden te houden. Zie onderstaande grafiek waarin het verloop van 
de ledenaantallen wordt getoond.  
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In onderstaande grafieken treffen jullie het verloop over het seizoen 19-20, 20-21 en 21-22 per 
categorie aan. Er is daarin onderscheid gemaakt tussen meiden en jongens - vrouwen en mannen. Deze 

verdeling is gemaakt omdat het belangrijk is om de meiden/vrouwen afdeling specifiek te monitoren. 
Tenslotte is de vrouwen- en meidenafdeling naar onze mening een groeimarkt. In onze omgeving zien 
we dat met name meiden- en vrouwenafdelingen groeien. In het achterliggende seizoen hebben we 
als VV Bennekom een inhaalslag gemaakt, die willen we doorzetten – waarbij met name aanwas van 
de jongste jeugd aandacht verdient.  
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In onderstaande grafieken wordt specifiek ingegaan op de jongens afdeling. Wat daarin opvalt is dat 
de categorie junioren binnen onze vereniging redelijk op niveau blijft. Wat ons zorgen baart is de 
instroom bij de jongste categorie. Met name de Bambino’s kennen onvoldoende instroom. Via andere 
verenigingen horen we over een terugloop bij de junioren (Corona effect, jeugdspelers die andere 
activiteiten zijn gaan ondernemen – denk aan freerunning, sportschool). Dat effect is bij ons  gelukkig 
niet waarneembaar in de cijfers.  
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In onderstaande tabel zijn de verschillende categorieën verenigingsbreed naast elkaar gezet. Wat 
daarin opvalt is dat de senioren vrouwen en junioren categorie nagenoeg hetzelfde niveau blijven, 
maar dat er een daling is te zien bij de pupillen.  

 

 

In de bijlage treffen jullie de basisdata aan die is gebruikt om bovenstaande grafieken op te maken. 
Het betreft de data over de seizoenen 15-16 t/m 20-21. In onderstaande grafiek worden de aantallen 
van vrouwen en mannen naar senioren, junioren en pupillen uitgesplitst. 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Het doel voor dit seizoen is om extra aandacht te besteden aan de pupillen (en mini’s) categorie. 
Wanneer er onvoldoende aanwas aan de onderkant van ons ledenbestand is, heeft dat negatieve 
(financiële) gevolgen. Het is noodzakelijk dat kinderen (Meiden/jongens) op jonge leeftijd beginnen 
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met voetballen. In het voorgaande jaar wilden we hierop al extra inzetten, maar door de 
coronapandemie is hier minder aandacht aanbesteed. Het aankomende jaar zullen we intensief 
inzetten om voetbal bij VV Bennekom onder de aandacht brengen. Er wordt een flyer ontwikkeld die 
op sportdagen en open dagen gebruikt kan worden. Daarnaast zullen we via plaatselijke kranten en 
sociaal media gaan adverteren. Het jeugdbeleidsplan (zie strategisch projecten) gaat hier ook op in.  
 
Wat gaat het kosten (opleveren)? 
De totale inkomsten zijn geraamd op  300.000 euro. In de jaarrekening 20-21 hebben we 280.000 euro 
gerealiseerd. Ook dit jaar houden we weer rekening met prijsindexatie, zoals opgenomen in de 
uitgangspunten van onze begroting. De CPI-index houdt gemiddeld rekening met een indexatie van 
3,86 procent. Daarnaast zijn er iets meer leden als in het seizoen 20-21. Met deze keuze houden we er 
bewust geen rekening mee dat we succesvol zijn in het meer pupillen aan ons binden, noch met een 
verdere groei van het meiden/vrouwenvoetbal. Zoals de afgelopen jaren begroten we conservatief op 
dit punt.  
 
Tarieven: 
In onderstaande tabel zijn de abonnementstarieven weergegeven. Met het vaststellen van de 
begroting worden ook de tarieven vastgesteld. 
 

 
 
 
  

Categorie Seizoen 21-22 Seizoen 22-23 Seizoen 23-24 Seizoen 24-25 Seizoen 25-26
Bambino's 147,60 153,30 156,37 159,49 162,68
FIFA Leage 147,60 153,30 156,37 159,49 162,68
Pupillen 255,50 265,40 270,71 276,12 281,64
Junioren 284,00 295,00 300,90 306,92 313,06
Senioren 311,50 323,55 330,02 336,62 343,35
35+ competitie 177,25 184,10 187,78 191,54 195,37
NSL 145,00 150,60 153,61 156,68 159,82
35+ trainen 145,00 150,60 153,61 156,68 159,82
Vrijwilligerslid 28,50 29,60 30,19 30,80 31,41
65+ 61,00 63,35 64,62 65,91 67,23

*Prijsstijging 3,86% obv gemiddelde CPI index.
*Rekening gehouden met 2% stijging per jaar vanaf seizoen 23-24
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Sponsorinkomsten 
 
Wat willen we bereiken? 

Ondanks een aantal moeilijke jaren door Corona is een groot deel van onze sponsoren de vereniging 
trouw gebleven. Hiervoor zijn wij dankbaar, immers zonder deze trouwe partners zijn er veel zaken 
niet mogelijk binnen de vereniging. Zoals vorig jaar aangegeven is, was het doel om de 
sponsorcommissie te versterken en er mede voor te zorgen dat we de juiste zorg en aandacht richting 
onze huidige sponsoren kunnen verzorgen en nieuwe kunnen verwelkomen. Door de inzet van een 
klein aantal mensen is het grootste deel van onze sponsoren ons trouw gebleven. Ook gedurende de 
afgelopen periode is het deze vaste groep van mensen wederom gelukt om nieuwe sponsoren aan de 
vereniging te binden. Dus langs deze weg willen we ook deze nieuwe sponsoren van harte welkom 
heten. We zijn ze zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan het versterken van de financiële basis van VVB, 
en wensen ze vele mooie jaren toe bij onze vereniging. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Na terugkijken komt een punt waarop we vooruit kunnen gaan kijken. Als vereniging staan we gesteld 
om de sponsorinkomsten te doen laten stijgen. Daarvoor is er een ambitieus plan opgesteld met een 
aantal speerpunten. Deze verschillende speerpunten zijn verbonden aan de volgende doelgroepen. 

- Huidige sponsoren behouden 
- Potentiële lokale sponsoren verleiden 
- Potentiële Landelijke sponsoren verleiden 

 
In het plan worden andere vormen van sponsoring gepresenteerd naast de huidige (lokale) aanpak om 
sponsoring bij onze vereniging op niveau te houden en verder uit te breiden. Daarnaast breiden we 
sponsordoelen uit. Een daarvan is de energietransitie van de vereniging waaronder andere de nieuwe 
kantine onderdeel van is.  
 
Het huidige sponsorbestand is tegen het licht gehouden en daaruit bleek dat een groot aantal 
contracten niet meer volledig up to date waren. Op basis hiervan worden gesprekken in gang gezet 
om deze contracten te verlengen, danwel te vernieuwen om zodoende alles op orde te brengen. 
 
Om nieuwe sponsoren te verleiden wordt gekeken naar onder andere een energie sponsoring model, 
en meer digitale vormen van sponsoring. Hiermee is het mogelijk een grotere aanbod te leveren voor 
onze sponsoren, alsmede een ander bereik. Waarmee het mogelijk moet zijn om nog interessanter 
aanbod te hebben voor onze huidige en eventueel toekomstige sponsoren. 
 
Met al deze projecten gaan significante investeringen gepaard. Om deze te kunnen financieren is het 
van belang dat we op de ingeslagen weg verder gaan en verder uitbouwen, om al deze investeringen 
richting de toekomst te kunnen doen. 
Voor elk van deze onderdelen wordt er dan ook gekeken naar verschillende vormen van sponsoring 
naast de huidige hoofd sponsoren, bord- en doeksponsoren. Wordt er gekeken naar andere vormen 
van sponsoring (natura en energie) 
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Wat mag het kosten? (Opleveren) 
In de afgelopen jaren is de financiële bijdrage vanuit sponsoring, mede door Corona, redelijk gelijk 
gebleven. Richting de toekomst is de doelstelling om dit weer te laten groeien om zodoende de trend 
weer om te buigen naar jaarlijkse groei. Natuurlijk zal dit niet eenvoudig zijn gezien de veranderingen 
om ons heen, maar zonder ambitie geen groei, het doel is om de club meer financiële armslag te geven 
om de gestelde doelen te verwezenlijken. Dit ambitieuze plan levert de vereniging in dit begrotingsjaar 
125.000 euro op. Naar de toekomst verwachten we dat er meer in het vat zit en groeien we 135.000 -
140.000 euro per jaar aan sponsorinkomsten. 
 

Begroting jeugdvoetbal (TC) 
 
Korte terugblik op het huidige seizoen  
Ten eerste zijn we natuurlijk superblij als club dat er op de Eikelhof weer volop getraind en gespeeld 
mag worden. Dit met publieke belangstelling en bijkomende gezelligheid op het sportpark. Want wat 
hebben we dit de laatste twee jaren gemist!   
  
Sportief hebben het 1e en 2e elftal dit jaar een moeizaam jaar, waarbij blessures en tussentijds vertrek 
van spelers een grote impact hebben gehad. Wel zijn we blij om te zien dat waar nodig teams zijn 
bijgesprongen, en in het bijzonder de spelers van de 019-1. We zijn dan ook gelukkig om een groeiende 
doorstroom van onze eigen jeugd te zien naar Bennekom 1 en Bennekom 2. Dit past ook bij de visie 
van de club.  
  
Onze jeugdelftallen draaien een mooi seizoen met de nodige kampioenschappen. Veel belangrijker 
nog is dat we zowel in de breedteteams als selectieteams zien, dat veel leden onze vereniging trouw 
zijn gebleven. Groot compliment voor eenieder en specifiek onze Hoofd Jeugd Opleiding, trainers, 
begeleiders en vrijwilligers die zich week in week uit inzetten voor het sportplezier van onze leden.  
   
Wat willen we bereiken?  
Voetbal Vereniging Bennekom is een vereniging die eenieder in de gelegenheid stelt om zoveel 
mogelijk op zijn/haar eigen niveau de voetbalsport te bedrijven. Hierbij wordt enerzijds met de meer 
getalenteerde jeugdspelers/speelsters op een zo hoog mogelijk (jeugd)niveau gespeeld.    
Het competitieniveau is een belangrijk middel om jeugdspelers op te leiden voor de hoogste 
selectieteams.  Doel is om alle jeugdspelers een veilige en respectvolle sportomgeving te bieden, 
waarin plezier centraal staat, met een goed trainingsaanbod (o.a. voetbalacademie), en met ruimte 
voor een brede persoonlijke ontwikkeling. Onze vereniging streeft ernaar om elke dag winst te boeken 
in de ontwikkeling van de club, van het kader en van de spelers. De club draagt zorg voor een stabiele 
doorgroei van jeugdspeler tot senior, en biedt trainers/begeleiders de mogelijkheid om zich te 
ontplooien. 
   
Wat gaan we daarvoor doen?  
De ontwikkeling van individu naar teamspeler op alle niveaus vinden we belangrijk. Selectieteams 
jeugd spelen op divisie niveau met vooral zelf of regionaal opgeleide spelers. Dit realiseren we door 
passend trainingsaanbod en door het opleiden van trainers/coaches die spelers beter maken. De KNVB 
stelt hier inmiddels ook minimale (licentie) eisen aan. Hierdoor worden teams beter en uiteindelijk 
wordt VV Bennekom hierdoor een betere club. Dit willen we doen met een eerste elftal dat in de 



19 
 

huidige 1e klasse structureel meedoet voor promotie naar de hoofdklasse. Bennekom wil dat in eerste 
aanleg realiseren met een groot gedeelte van spelers uit de eigen jeugdopleiding of uit de directe 
regio. De condities/financiën om deze ambitie structureel te kunnen realiseren worden in overleg 
tussen TC en Algemeen bestuur gerealiseerd. Naar verwachting zal de begroting voor Bennekom-1 op 
hoofdlijnen stabiel blijven, strategische investeringen zullen ten goede komen aan de kwaliteit van de 
jeugdopleiding en de teams die toeleveren aan Bennekom-1.  
  
Voor de goede doorstroom van de eigen jeugd naar het 1e team, is de komende jaren een belangrijke 
rol weggelegd voor ons belofte-elftal (dit team is samengesteld uit de hoogste selectieteams en speelt 
op dinsdagen zijn wedstrijden) en ons 2e elftal (‘Jong Bennekom’).  Jong Bennekom zal in het seizoen 
2022-2023 voornamelijk bestaan uit spelers, afkomstig uit onze eigen jeugd. Er zijn bovendien plekken 
beschikbaar gesteld voor stageperiodes voor talenten bij ons 1ste elftal. We plukken hier inmiddels in 
steeds grotere mate de vruchten van. Er stromen steeds meer talenten door vanuit onze 
jeugdopleiding naar het eerste elftal.  
  
De ambitie van Jong Bennekom/2e elftal ligt op het bewerkstelligen van de combinatie van plezier en 
prestatiecultuur. Om de doorstroming en scouting de komende jaren beter te optimaliseren, heeft 
Bennekom een talentenbegeleider aangesteld. Doel van deze functie is onze talenten vanuit de 
bovenbouw en 1e & 2e elftal specifiek te begeleiden op persoonlijk & voetbaltechnisch gebied. Ook zal 
deze begeleider meedraaien in de trainingen van ons belofte-team en Jong Bennekom en gericht de 
wedstrijden van onze talenten gaan bekijken met oog op ontwikkeling en gerichte scouting.  
   
Wat gaat het kosten?  
De kosten van de selectie-elftallen, trainers en Bennekom 1 staan uitgewerkt in de begroting onder 
hoofdstuk 3. We proberen rondom het eerste elftal meer sponsorinkomsten te generen. Vooralsnog 
is deze ambitie niet opgenomen in de begroting. Onze ambitie is, om de beste jeugdopleiding in de 
regio te zijn. Dit vraagt om extra middelen en investeringen, o.a. in de opleidingskosten van trainers 
(zowel selectie- als breedtesportteams). Deze extra investering van 17.500 euro is opgenomen in de 
begroting. Daarnaast wordt er blijvend geïnvesteerd worden in keepers, techniek- en looptrainingen 
en de ontwikkeling van de meisjes/damesafdeling. (extra investering van 10.000 euro). Tenslotte 
willen we aanmoedigen dat enthousiaste jeugdleden (bovenbouw) een jeugdteam (onderbouw) onder 
hun hoede nemen, en daar ook in gefaciliteerd worden.   
 

Meiden en vrouwenvoetbal 
 
Gestimuleerd door de goede prestaties van de oranjeleeuwinnen en speelsters als Lieke Martens die 
op internationaal niveau prijzen behalen, wint het meidenvoetbal nog steeds aan populariteit en 
worden de voetballende meiden ook steeds ambitieuzer. De afgelopen seizoenen is het aantal 
vrouwelijke leden bij Bennekom toegenomen. Deze groei willen we blijven doorzetten. Bij de pupillen 
willen we zoveel mogelijk het gemengd voetbal stimuleren. Vanaf onder 13 worden meidenteams 
gevormd die we op professionele wijze begeleiden door het inzetten van gediplomeerde trainers. 
Momenteel is de meidenafdeling nog vrijwel volledig afhankelijk van welwillende ouders. Om de 
meidenafdeling door te ontwikkelen, te zorgen voor een gezonde doorstroom naar vrouwen 1 en 2 en 
daarnaast concurrerend te kunnen zijn voor omliggende verenigingen, is het noodzakelijk om te zorgen 
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voor een goede opleiding voor de meiden. Daarnaast is er de wens om de vrouwenselectie verder door 
te ontwikkelen. Vrouwen 1 is in drie seizoenen tijd gepromoveerd van de 5e klasse naar de 3e klasse. 
Om de ambities waar te maken is het belangrijk om aantrekkelijk te zijn voor speelsters om bij 
Bennekom te (blijven) voetballen. Het verschil met vrouwenselecties van omliggende verenigingen, 
maar ook met de mannenselectie bij Bennekom, met name op het gebied van facilitering, is nog groot. 
Verdere professionalisering en een stevigere positie van het selectie elftal binnen de vereniging is van 
belang om te laten zien dat het vrouwen- en meidenvoetbal bij Bennekom serieus wordt genomen en 
daardoor extra aantrekkelijk te zijn voor nieuwe leden.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
We willen het meiden- en vrouwenvoetbal bij Bennekom promoten door nog meer aandacht te geven 
via de website en social media en onder andere meidenvoetbaldagen organiseren om nieuwe aanwas 
binnen te halen. Daarnaast gaan investeren in het opleiden van (vrouwelijke) trainers en de 
vrouwenselectie professionaliseren door o.a. te investeren in faciliteiten, zoals een grotere ruimte 
voor alle materialen, ruimte voor verzorging, etc. Daarnaast is er de wens om sponsoring voor de 
meiden-/vrouwenafdeling op te zetten, onder andere om de meidenteams te kunnen voorzien van 
presentatiekleding en het organiseren van overige activiteiten voor de meidenafdeling.  
 
Wat gaat het kosten? 
Specifiek in deze begroting is er 10.000 euro opgenomen voor dames 1. Daarnaast hebben we 10.000 
euro opgenomen voor het verder ontwikkelen van de vrouwenafdeling.  
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Bijlage  
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Basisdata ledenaantallen 
 
Jongens 
Categorie 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 
Jongens O6 33 26 27 27 39 12 11 
Jongens O7 41 42 42 34 15 29 24 
Jongens O8 44 50 45 45 44 20 43 
Jongens O9 66 49 46 50 49 45 30 
Jongens O10 48 66 53 47 55 49 46 
Jongens O11 65 47 66 47 54 58 54 
Jongens O12 66 62 54 71 46 55 74 
Jongens O13 68 64 57 51 70 46 58 
Jongens O14 61 66 63 56 52 67 43 
Jongens O15 72 56 59 58 49 51 70 
Jongens O16 62 65 43 51 54 46 55 
Jongens O17 62 57 48 38 41 43 39 
Jongens O18 57 55 50 44 35 46 40 
Jongens O19 47 42 43 43 29 37 46 
Senioren 435 441 452 469 508 510 514 
Totaal 1227 1188 1148 1131 1140 1114 1147 

 
Meiden 
Categorie 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 
Meiden O7 4 5 4 5 4 3 4 
Meiden O9 8 7 9 8 11 4 1 
Meiden O11 13 14 14 8 14 15 10 
Meiden O13 18 22 19 24 27 18 19 
Meiden O15 24 15 21 20 25 28 31 
Meiden O17 26 24 14 18 19 24 13 
Meiden O19 8 17 17 7 6 9 9 
Senioren Vrouwen 27 34 37 38 45 61 60 
Totaal 128 138 135 128 151 162 147 

 
 
Totalen 
Categorie 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 
Senioren vrouwen 27 34 37 38 45 61 60 
Pupillen meiden 43 48 46 45 56 40 34 
Junioren meiden 58 56 52 45 50 61 53 
Senioren 435 441 452 469 508 510 514 
Pupillen jongens 431 406 390 372 372 314 340 
Junioren jongens 361 341 306 290 260 290 293 
Totaal vereniging 1355 1326 1283 1259 1291 1276 1294 
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Aftredingsrooster Bestuur en Kascommissie 
 
Bestuur 

Naam Functie Begindatum Einddatum 
Jan Burggraaf Voorzitter 1-10-2018 1-10-2022 
Stefan Aarninkhof Vice voorzitter, 

Algemene 
voetbalzaken 
Breedtesport 

29-05-2018 29-05-2022 

Frans van Silfhout Penningmeester 21-02-2019 21-02-2023 
Corrie van Wijk 2de Penningmeester 

en contracten 
15-12-2014 15-12-2018 

Michel Fluit Technisch beleid   
Evert-Jan Tromp Sponsoring   
Vacature Operationele zaken   
Vacature Horeca   

 
Kascommissie 

Naam Begindatum Einddatum 
Jan Veldhuizen April 2019 April 2023 
Edwin Fredriks April 2017 April 2021 
Romke Romkes April 2021 April 2025 

 


