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Voorwoord  
 
Met trots presenteren wij onze begroting over het seizoen 2021-2022. 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 onze samenleving stapje voor stapje weer 
opengaat. In de begroting gaan we ervan uit dat we weer volledig van het voetbal en onze vereniging 
mogen genieten. Mogelijk nog altijd ten opzichte van het oude normaal met verschillende 
aanpassingen, maar toch, weer genieten van het voetbal en van de vereniging.  
 
Een begroting is normaliter vooruitkijken, toch willen we op deze plek stil staan bij het afgelopen jaar. 
Tenslotte is het voor veel van onze leden een moeilijke tijd geweest. We kennen onder andere verhalen 
van leden die ziek zijn geweest. Ook leden die nog altijd kampen met de naweeën ervan. Leden met 
zieke familieleden, vrienden, of andere mensen in hun naaste omgeving door de gevolgen van het 
COVID-virus. Voor degene die nog altijd op die manier met het virus te maken hebben wensen wij jullie 
ontzettend voor sterkte toe.  
 
Tijdens de behandeling van de jaarrekening seizoen 2019-2020 (Januari 2021) hebben we met jullie 
afgesproken om de statuten van de vereniging te updaten. Afgelopen maanden is er hard gewerkt om 
bijgaande actuele statuten (ter besluitvorming aangeboden aan de ALV) aan jullie te presenteren.  
 
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 willen we actief 
betrekken bij de vereniging. 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.  
 
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 negatief 
resultaat van 10.000 euro. De voornaamste reden daarvan is dat we de sponsorinkomsten zien 
teruglopen. Er wordt een aanvalsplan opgesteld waarmee we verwachten het tij te kunnen keren, 
maar vanuit onze conservatieve begrotingsprincipes nemen we op dit moment de inkomsten op die 
met zekerheid vastgesteld kunnen worden. 
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In de ontwikkeling van de ledenaantallen zien we met name bij de allerjongste (pupillen) een 
terugloop. We zullen dit begrotingsjaar verder analyseren waardoor er minder aanwas is en welke 
interventies we moeten inzetten om het tij te keren. Ook zullen we inzetten om het meisjes- en 
vrouwenvoetbal verder door te ontwikkelen. Tenslotte blijkt uit gemeentelijke cijfers dat dit een 
groeimarkt is. In de begroting hebben we hiervoor ook financiële middelen vrijgemaakt.  
 
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. Een kerngroep bestaande uit 
afgevaardigden van accommodatiezaken en het bestuur onderzoekt op dit moment de haalbaarheid 
van een dergelijk plan. Hierbij streven we naar een koppeling 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?  

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 
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. 
Die bijeenkomst heeft door Corona helaas nooit plaats kunnen vinden. Zodra de gelegenheid zich voor 
doet (najaar 2021?) zal deze bijeenkomst alsnog georganiseerd worden, en zal het jeugdbeleidsplan 
verder uitgewerkt worden. 
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Evaluatie kassasysteem 
Het seizoen ’21-‘22 gaat er volledig worden gewerkt met ons nieuw aangeschafte kassasysteem. Het 
doel is om te komen tot een cashless kantine. Er zal bij de start van het seizoen veel aandacht worden 
besteed aan de mogelijkheden om cashless te betalen. Daarin worden we als vereniging ondersteund 
door onze leverancier. Wij vinden het als bestuur belangrijk om de consequenties (kwalitatief en 
kwantitatief) goed te volgen. Op basis van de evaluatie zullen we bijsturen wanneer dat nodig is.  

 

Realisatie Rookruimte op sportpark 
Het bestuur is van mening dat roken en sporten geen gelukkige combinatie is, en dat met name tijdens 
wedstrijden / trainingen van jeugdleden roken langs de lijn zeer ongewenst is. Om tegemoet te komen 
aan de wensen van de rokers zal nabij de kantine een afgeschermde rookruimte gerealiseerd worden. 
Met ingang van het seizoen 2021-2022 is roken alleen daar nog toegestaan, en is de rest van het 
sportpark rookvrij (voor alle soorten rookwaar).  
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Begrotingscijfers 
 
 
 

 Jaarrekening Begroting Begroting  Begroting 

 2019-2020 
2020-
2021 2021-2022 2022-2023 

 € € € € 

Netto omzet     
Kantine 90.672 130.000 150.000 150.000 

     
Kostprijs van de omzet     
Inkopen 67.980 70.000 80.000 80.000 

Ontvangen inkoopbonussen -9.051 -10.000 -12.000 -12.000 

 58.929 60.000 68.000 68.000 

     
Overige opbrengsten     
Contributies 248.256 253.500 245.000 250.000 

Sponsoring 118.351 133.000 110.000 110.000 

Huurontvangsten Sport BSO 21.400 20.400 20.400 20.800 

Subsidie gemeente 18.696 3.500 3.500 3.500 

Recettes 2.713 4.500 4.500 4.500 

Bingo 1.022 1.500 1.500 1.500 

Vriendenloterij/Lotto 2.777 3.000 3.000 3.000 

Grote clubactie 3.167 3.000 3.000 3.000 

Overige opbrengsten 24.207 7.500 7.500 7.500 

 440.589 429.900 398.400 403.800 

     
Kosten 1e Elftal (TC begroting)     
Salaris spelers 61.864 103.960 99.233 99.233 

Salaris staf/begeleiding 43.913 49.778 43.190 43.190 

Reiskostenvergoedingen 33.340 31.500 29.800 29.800 

Opleidingskosten 5.000 0 0 0 

Dotatie reserve TC 10.000 0 0 0 

 154.117 185.238 172.223 172.223 

     
Kosten overige senioren (TC begroting)     
Vergoedingen 2e elftal 10.019 8.004 9.550 9.550 

Vervoerskosten 2e elftal 1.687 0 4.000 4.000 

Overige kosten 1.426 0 0 0 

 13.132 8.004 13.550 13.550 
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 Jaarrekening Begroting Begroting  Begroting 

 2019-2020 
2020-
2021 2021-2022 2022-2023 

 € € € € 

Kosten selectie jeugd (TC begroting)     
Salaris trainers junioren 21.882 19.087 17.060 17.060 

Salaris trainers pupillen 0 1.000 1.500 1.500 

Salaris overig 0 0 20.020 19.850 

Salaris hoofd jeugdopleidingen 4.060 7.483   
Vergoeding techniektrainer 0 1.250   
Vergoeding keeperstrainer 1.135 4.723   
Vergoeding verzorging 0 1.500   
Vervoerskosten jeugd     
Opleidingskosten trainers 0 2.760   
Overige kosten jeugd 685 3.520   

 27.762 41.323 38.580 38.410 

     
Kosten Breedtesport en damesvoetbal     
Breedtesport 0 7.500 7.500 7.500 

Dames 0 2.500 10.000 10.000 

 0 10.000 17.500 17.500 

     
Afschrijvingen     
Gebouwen en terreinen 5.100 3.500 0 0 

Inventaris 10.386 7.000 2.000 2.000 

Kantine inventaris  8.000 5.000 5.000 

Automatisering 1.674    

 17.160 18.500 7.000 7.000 

     
Huisvestingskosten     
Energiekosten hoofdveld 3.333 4.000 3.500 3.500 

Energiekosten kantine 11.047 8.000 11.000 11.000 

Energiekosten kleedkamers 21.426 22.000 22.000 22.000 

Water 3.946 3.500 4.000 4.000 
Schoonmaakkosten kantine (incl. 
spoelkosten) 22.398 25.000 20.000 20.000 

Onderhoud gebouwen en velden  17.295 15.000 17.500 17.500 

Huur accommodatie 13.858 14.000 14.000 14.000 

Tricijn 6.278 2.500 2.500 2.500 

Verzekeringen 3.487 2.000 3.500 3.500 

Beveiligingskosten 753 900 3.000 3.000 

Kosten afvalcontainers 6.493 0 6.000 6.000 

Overige huisvestingskosten (incl kantine) 4.551 4.000 2.000 2.000 

Reservering toekomst 40.000 40.000 40.000 40.000 

 160.645 146.900 149.000 149.000 
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 Jaarrekening Begroting Begroting  Begroting 

 2019-2020 
2020-
2021 2021-2022 2022-2023 

 € € € € 

Overige bedrijfskosten     
Verkoopkosten     
Promotiekosten 680 0 0 0 

Reclamekosten 2.166 4.500 4.500 4.500 

 4.271 4.500 4.500 4.500 

     
Commissiekosten     
Kostenvergoeding kantinemedewerkers 2.345 2.500 2.500 2.500 

Kosten bestuur/commissies/wedstrijden 2.333 2.000 2.000 2.000 

 4.678 4.500 4.500 4.500 

     
Algemene kosten     
Vervoerskosten (1ste elftal) 2.790 4.000 4.000 4.000 

Programmaboekjes 0 500 500 500 

Materiaalkosten speltechnisch 1.303 8.000 8.000 8.000 

Materiaalkosten kledinglijn 38.559 25.000 25.000 25.000 

Materiaalkosten verzorging 2.500 5.000 5.000 5.000 

Portikosten 0 500 500 500 

Loonadministratiekosten 4.311 4.000 4.500 4.500 

Juridische kosten 907 0 1.000 1.000 

Kantoorbenodigdheden 1.626 500 500 500 

Telefoonkosten 1.494 1.500 1.500 1.500 

Contributies en abonnementen (incl KNVB) 25.885 25.000 25.000 25.000 

Automatiseringskosten 770 0 0 0 

Toernooien 7.527 3.000 3.000 3.000 

Bankkosten 2.232 1.500 2.000 2.000 

Diverse kosten 64 2.500 2.500 2.500 

 89.968 81.000 83.000 83.000 

     
Totaal overige bedrijfskosten 98.917 90.000 92.000 92.000 
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 Jaarrekening Begroting Begroting  Begroting 

 2019-2020 
2020-
2021 2021-2022 2022-2023 

 € € € € 

Samenvatting     

     
Opbrengsten kantine (na aftrek kosten) 31.743 70.000 82.000 82.000 

Overige opbrengsten  440.589 429.900 398.400 403.800 

Totaal opbrengsten 472.332 499.900 480.400 485.800 

     
Kosten 1e elftal (TC begroting) 154.117 185.238 172.223 172.223 

Kosten overige senioren (TC begroting) 13.132 8.004 13.550 13.550 

Kosten selectie Jeurgd (TC begroting) 27.762 41.323 38.580 38.410 

Totaal TC begroting 195.011 234.566 224.353 224.183 

     
Kosten Breedtesport en damesvoetbal 0 10.000 17.500 17.500 

Afschrijvingen 17.160 18.500 7.000 7.000 

Huisvestingskosten 160.645 146.900 149.000 149.000 

Overige bedrijfskosten 98.917 90.000 92.000 92.000 

Totaal 276.722 265.400 265.500 265.500 

     
Begroot saldo 599 -66 -9.453 -3.883 

 

 

 

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 ver/nieuwbouw van onze kantine en 
kleedkamers. Dit jaar sluit de begroting met een negatief resultaat van 10.000 euro. De reden van dit 
negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door een daling van de bevestigde sponsorinkomsten. 
Toch zijn we ervan overtuigd dat we op verschillende onderwerpen moeten investeren om verder te 
bouwen aan een (financieel) gezonde en robuuste vereniging, nu en in de toekomst.  Om een 
voorbeeld te noemen wordt er in deze begroting geïnvesteerd in de vrouwenafdeling.   
 
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 genoemde transparantie die we met elkaar betrachten.  
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Kantine 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen in onze kantine onze gasten op professionele wijze kunnen bedienen. Met een breed en 
gericht 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. 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.   
 
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.  
 
Tenslotte achten we het wenselijk om met het oog op de veiligheid en gezondheid van de bezoekers 
van de kantine aandacht te schenken aan de EHBO voorzieningen. 
 
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. We willen een koelvitrine en warmtevitrine aanschaffen voor koude 
en warme broodjes, een blade tap voor speciale biersoorten en de mogelijkheid voor het serveren van 
8 liter bier aan tafel. Een DJ-draaitafel met lichtinstallatie, EHBO-koffer en AED.  
 
Wat gaat het kosten? 
De investeringen van ongeveer 10.000 euro zijn niet in de begroting opgenomen. Er wordt ingezet op 
specifieke sponsoring waardoor o.a. beeldschermen en een DJ tafel gesponsord wordt. Ten opzichte 
van vorige begrotingsjaren hebben we de omzet verhoogd. Deze omzet verhoging wordt gerealiseerd 
door een breder assortiment en verschillende kleine prijsverhogingen.  
 

 

Contributie 
 
Wat willen we bereiken? 
Meer dan de helft van onze inkomsten (64 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.  
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In onderstaande grafieken treffen jullie het verloop over het seizoen 19-20 en 20-21 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 is onze groeimarkt (zie ook jaarrekening seizoen 19-20). 
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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. 
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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 
met voetballen. De aanpak voor wat betreft het laten groeien van de meidenafdeling verwijzen we je 
naar de paragraaf meidenvoetbal. Het aankomende jaar zullen we intensief inzetten op voetbal onder 
de aandacht brengen. Er wordt een flyer ontwikkeld die op sportdagen, open dagen, enz gebruikt kan 
worden. Daarnaast zullen we via plaatselijke kranten en sociaal media gaan adverteren. Het nog te 
ontwikkelen jeugdbeleidsplan (zie strategisch projecten) zal hierop ook ingaan.  
 
Wat gaat het kosten (opleveren)? 
De totale inkomsten zijn geraamd op 245.000 euro. Hiermee houden we de contributie inkomsten op 
het gemiddelde niveau van afgelopen jaren. Daarmee begroten we conservatief.  
 
Tarieven: 
In onderstaande tabel zijn de abonnementstarieven weergegeven. 

 
Categorie Seizoen Kwartaal Maand 

Mini's 147,60 36,91 12,30 

Pupillen 255,50 63,88 21,30 

Junioren 284,00 71,00 23,67 

Senioren 311,50 77,90 25,97 

Plus competitie 177,25 44,31 14,77 

Vrijwilligerslid 28,50   
65+ 61,00   
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Sponsorinkomsten 
 
Wat willen we bereiken? 
We zien dat de sponsorinkomsten achteruit lopen. Dit is enerzijds te wijten aan Corona en anderzijds 
doordat de sponsorcommissie onderbemenst is. Alles wordt nu maar door 2 man gedaan. Op korte 
termijn gaan we in ieder geval alle sponsoren van wie contracten verlopen zijn, benaderen voor een 
verlenging. Daarna zullen we met de overige sponsoren in contact treden. Op die manier hebben we 
dit jaar in ieder geval alle huidige sponsoren gesproken. Doel van de gesprekken is om de lopende 
afspraken te bevestigen resp. te verlengen, en waar nodig in een nieuw contract vast te leggen. Verder 
zijn we intensief aan het samenwerken met de businessclub. Het eerste resultaat is hiervan al zichtbaar 
doordat we een nieuwe sponsor voor Bennekom hebben. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wederom gaan we proberen om vrijwilligers enthousiast te krijgen voor de sponsorcommissie. We zijn 
bezig met een charme offensief om de “oud-gedienden” weer terug te halen, maar we staan zeker ook 
open voor nieuwe gezichten. Nieuwe gezichten betekent immers gelijk ook nieuwe ideeën, en die zijn 
altijd welkom. Samen staan we sterk, is het motto.  Verder komt er een flyer/brochure met daarin 
vermeldt wat we kunnen aanbieden aan nieuwe sponsoren. Wat VVB te bieden heeft en ook de 
business club wordt hierin gepromoot. 
 
Wat gaat het kosten? 
We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Eerst gaan we via de online kanalen werven. Ook 
willen we proberen om de flyer/brochure via een sponsor te declareren.  

 

TC begroting 
 
Wat willen we bereiken? 
Voetbal Vereniging Bennekom is een vereniging die een ieder 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 zorg draagt voor een stabiele 
doorgroei van jeugdspeler tot senior.   

   
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, met een eerste elftal dat in de huidige 1e klasse 
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meedoet voor promotie naar de hoofdklasse en indien dit slaagt een stabiele ‘hoofdklasser’ wordt.  VV 
Bennekom wil dat in eerste aanleg realiseren met een groot gedeelte van spelers uit de eigen 
jeugdopleiding of met spelers met een regionaal karakter. De condities/financiën om deze ambitie 
structureel te kunnen realiseren worden in overleg tussen TC en Algemeen bestuur gerealiseerd. Voor 
de goede doorstroom van de eigen jeugd naar het 1e team, is de komende jaren een belangrijke rol 
weggelegd voor Jong Bennekom/2e elftal. Hier vindt het komende jaar een belangrijke noodzakelijke 
doorontwikkeling plaats. Dit met o.a. specifieke aandacht voor talentbegeleiding bij het beloften-
elftal.  Er worden standaard plaatsen beschikbaar gesteld voor stageperiodes bij het 1e voor spelers uit 
het tweede of J019-1.   

   
Voor de overige senioren selecties (2 en evt. 3) worden geen externe spelers aangetrokken. Uiteraard 
mag een externe speler zich vrijwillig aanmelden bij de club. De TC-leden bepalen dan samen met de 
coaches van de selectieteams 1-2 of betreffende speler deel uit kan maken van de selecties 1 of  2.   
 
Wat gaat het kosten? 
De kosten van de selectie-elftallen, trainers en Bennekom 1 staan duidelijk in de uitgebreide begroting.  
 
Ook proberen we rondom het eerste elftal meer sponsorinkomsten te genereren. Onze ambitie om de 
beste jeugdopleiding te zijn van de regio vraagt waarschijnlijk om extra middelen. De Technische 
Commissie heeft voor dit jaar wederom een conservatieve begroting neergelegd. Het bestuur en de 
Technische Commissie hebben vooraf aan het opstellen van deze begroting afspraken gemaakt over 
het budgetplafond. Normaliter wordt de begroting in het najaar vastgesteld, maar door de corona 
pandemie is voor dit jaar besloten de vorming ervan later in het jaar te laten plaatsvinden. De TC is 
ruim binnen het plafond gebleven. Het onderstreept wat het bestuur betreft de prettige onderlinge 
samenwerking. 

 

Meiden en vrouwenvoetbal 
 
Wat willen we bereiken? 
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 
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 en 
de ambitie is er om nog verder door te ontwikkelen. Hiervoor 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 
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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? 
Promotiekosten verhoogd met 5.000 euro en het totale budget voor de vrouwen met 7.500 euro 
verhoogd. Totaal nu 10.000. 
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Bijlage  
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Basisdata ledenaantallen 
 
Categorie 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 

Jongens O6 33 26 27 27 39 12 

Jongens O7 41 42 42 34 15 29 

Jongens O8 44 50 45 45 44 20 

Jongens O9 66 49 46 50 49 45 

Jongens O10 48 66 53 47 55 49 

Jongens O11 65 47 66 47 54 58 

Jongens O12 66 62 54 71 46 55 

Jongens O13 68 64 57 51 70 46 

Jongens O14 61 66 63 56 52 67 

Jongens O15 72 56 59 58 49 51 

Jongens O16 62 65 43 51 54 46 

Jongens O17 62 57 48 38 41 43 

Jongens O18 57 55 50 44 35 46 

Jongens O19 47 42 43 43 29 37 

Senioren 435 441 452 469 508 510 

Totaal 1227 1188 1148 1131 1140 1114 

       
Categorie 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 

Meiden O7 4 5 4 5 4 3 

Meiden O9 8 7 9 8 11 4 

Meiden O11 13 14 14 8 14 15 

Meiden O13 18 22 19 24 27 18 

Meiden O15 24 15 21 20 25 28 

Meiden O17 26 24 14 18 19 24 

Meiden O19 8 17 17 7 6 9 

Senioren Vrouwen 27 34 37 38 45 61 

Totaal 128 138 135 128 151 162 

             

Categorie 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 

Totaal vereniging 1355 1326 1283 1259 1291 1276 

       

       
Categorie 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 

Senioren vrouwen 27 34 37 38 45 61 

Pupillen meiden 43 48 46 45 56 40 

Junioren meiden 58 56 52 45 50 61 

Senioren 435 441 452 469 508 510 

Pupillen jongens 431 406 390 372 372 314 

Junioren jongens 361 341 306 290 260 290 

Totaal vereniging 1355 1326 1283 1259 1291 1276 
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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 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 

Martijn Vlastuin Technisch beleid 15-02-2020 15-02-2024 
Evelien Verhoeks Meiden- en 

vrouwenvoetbal 
14-08-2017 1-07-2021 

 
Kascommissie 

Naam Begindatum Einddatum 
Jan Veldhuizen   
Edwin Fredriks   

 


