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2. Voorwoord 
 
Binnen Voetbalvereniging Berghem Sport staan al veel zaken prima op de rails. Dat moeten we ook 
vooral koesteren. Neemt niet weg dat er op een aantal onderdelen nog verbeteringen mogelijk en 
zelfs noodzakelijk zijn. 
 
Mede door de forse groei van de vereniging in de afgelopen jaren wordt het belang van een goede 
organisatie steeds belangrijker. Uiteindelijk zullen er voldoende en goede faciliteiten moeten zijn, 
zodat ieder lid zijn hobby op een voor hem of haar prettige manier kan uitoefenen. Dat vereist wel 
dat er veel mensen nodig zijn om daarbij de helpende hand te bieden. Dat zijn de vele vrijwilligers, 
waar we erg trots op zijn. 
 
Ondanks alle goede bedoelingen van die vrijwilligers zullen zij wel op een goede manier aangestuurd 
moeten worden en moeten weten waar hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen. 
Daarvoor is een duidelijke organisatiestructuur een eerste vereiste. Door de instelling van 
verschillende commissies is een begin gemaakt in een betere spreiding van specifieke taken en 
werkzaamheden. 
 
Om diverse zaken, die voor de toekomst Berghem Sport van belang zijn, op een overzichtelijke wijze 
in beeld te brengen, is dit beleidsplan opgesteld. Dit plan geeft aan welke ambities we hebben voor 
de komende 5 jaar en hoe we dat concreet willen gaan invullen.  
 
Dit beleidsplan is een beschrijving op hoofdlijnen. Per slot van rekening kan niet alles in één 
document worden vastgelegd, want dat zou een veel te omvangrijk en te gedetailleerd plan worden. 
Bovendien leven we in een dynamische samenleving, waarbij zaken die vandaag normaal lijken 
morgen alweer veranderd kunnen zijn. Op die nieuwe ontwikkelingen kan beter ingespeeld worden 
in detailplannen. Voor verschillende onderdelen zijn er al dergelijke plannen, zoals technisch 
beleidsplan, beleidsplan accommodatie, rookbeleid, notitie normen en waarden e.d. Voor zover van 
toepassing wordt in dit plan naar die detailplannen verwezen. Waarschijnlijk zullen ook op andere 
gebieden nog zulke uitvoeringsplannen worden gemaakt. 
 
In dit beleidsplan zal op hoofdlijnen worden aangegeven wat de visie en ambitie van onze vereniging 
is en wat er de komende 5 jaar moet gebeuren om dat te verwezenlijken.  
 
Bestuur Berghem Sport 
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3. Missie 
 
Missie 
Een vereniging levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving. Berghem 
Sport wil zich als vereniging met een breed draagvlak verder ontwikkelen en wenst haar centrale 
vernieuwend verbindende rol tussen oud en nieuw in de Bergse gemeenschap, maar ook 
daaromheen, nadrukkelijker in te vullen. Sporten is belangrijk voor jong en oud, valide- en 
mindervalide mensen, en ook vanuit educatieve en sociale invalshoek onmisbaar als basiselement 
van onze samenleving.  
  
Berghem Sport heeft de ambitie om met een gerevitaliseerde sportaccommodatie invulling te 
kunnen geven aan de onderstaande punten die van toegevoegde waarde zijn binnen de verbinding 
van oud en nieuw Berghem: 
1. Met plezier een gezond sportklimaat; 
2. Sociaal maatschappelijke verbindend; 
3. Plezier in ontwikkeling; 
4. Een financieel gezonde en vitale vereniging met een positief imago. 
 
Alleen wanneer deze factoren hand in hand gaan wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin 
plezier, ontwikkeling, presteren en sociale cohesie centraal kunnen staan. Uit bovenstaande kan de 
volgende missie worden afgeleid: 
 
“Berghem Sport biedt de mogelijkheid voor kinderen/jongeren als volwassenen uit Berghem en de 
directe omgeving om zich op sportief, sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen door zowel 
prestatief als recreatief in competitieverband te kunnen voetballen. Hierbij staan plezier en 
ontwikkeling centraal. Daarbij biedt Berghem Sport een plaats waar jong en oud elkaar kan 
ontmoeten in een veilige, prettige en gezonde omgeving”. 
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4. Doelstellingen 
 
4.1 Met plezier een gezond sportklimaat 
Een goede sfeer binnen de vereniging is bepalend om je verbonden en thuis te voelen wat 
uiteindelijk een basisvoorwaarde is om tot goede resultaten te komen. Als iedereen namelijk plezier 
heeft in wat hij doet of moet doen, dan heeft dat een positieve uitwerking. Gezelligheid en sfeer in 
de kantine, op de velden en tijdens de vergaderingen en overleggen bepaalt in grote mate de 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de club. Elkaar op een positieve en enthousiaste 
manier benaderen, levert betere resultaten op. Neemt niet weg dat we elkaar wel mogen 
aanspreken op zaken, die niet goed gaan, maar dan wel op een correcte manier met respect voor 
elkaar en ieders inzet.  
 
De insteek van de vereniging is om daarin te blijven investeren. Niet alleen door personen op gezette 
tijden te belonen of te onderscheiden voor het goede werk dat men levert, maar ook door 
corrigerend op te treden als leden zich niet houden aan gemaakte afspraken. Uitgangspunt daarbij is 
een transparante organisatie met heldere afspraken over verantwoordelijkheden. Dit alles binnen 
een gezonde sportcultuur en pedagogisch klimaat met respect voor elkaar en de genomen besluiten. 
De implementatie van deze doelstelling en het creëren van een veilig, respectvol ontwikkel- en 
sportklimaat zal de komende beleidsperiode bovenaan de agenda van het bestuur blijven. 
 
4.2 Sociaal maatschappelijke verbindend  
Gezond eten 
Sport en bewegen, voor jong en oud, is onlosmakelijk verbonden met gezondheid. Bij een gezonde 
leefstijl is sport en bewegen immers een essentieel onderdeel. Gezonde voeding is dat ook en het ligt 
dan ook voor de hand dat daar in de kantine nadrukkelijk op wordt ingezet aangezien gezondere 
voeding in sportkantines een steeds belangrijker en populairder onderwerp wordt.  
 
Clubs doen, zeker wanneer het jongeren betreft, over het algemeen steeds meer moeite om leden in 
de kantine gezonder te laten eten en drinken. Ook Berghem Sport heeft zich met de komst van een 
nieuwe accommodatie als doel gesteld om op een positieve manier mee te werken aan het 
maatschappelijk vraagstuk van overgewicht, vooral ook bij jongeren. Sporten is belangrijk voor jong 
en oud, valide- en mindervalide mensen, en ook vanuit educatieve en sociale invalshoek onmisbaar 
als basiselement van onze samenleving. 
 
Door aan te sluiten op het concept Sligro in samenwerking met KNVB en NOC/NSF is het in 2018 
gelukt binnen Berghem Sport de eerste gezondere kantine binnen de gemeente Oss te realiseren, 
met het certificaat Goud. Het doel is en zal ook in de volgende beleidsperiode blijvend worden 
gemonitord, om in onze sportkantine de gezonde keuze de makkelijke keuze te laten zijn en dat we 
binnen onze club vooral de jeugd stimuleren om de juiste keuze te maken door gezonder eten en 
drinken aan te bieden. Ook zullen we blijven inzetten op de bewustwording dat een gezond aanbod 
van eten en drinken past bij de sportieve en maatschappelijke functie van de club. 
 
Rookvrije generatie 
Steeds meer sportverenigingen worden rookvrij, niet alleen binnen, maar ook buiten. Als kinderen 
anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken 
naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Een rookvrij sportterrein biedt het 
goede voorbeeld. In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken 
en wordt meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we ervoor dat zij rookvrij 
opgroeien. Een rookvrije sportclub draagt bij aan een Rookvrije Generatie. In 2019 heeft Berghem 
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Sport ook een start gemaakt met het rookvrije sportpark om hierin bij te dragen aan de beweging 
‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. 
 
Een rookvrij sportpark kan in een aantal stappen plaats vinden met als eerste stap het voor de hand 
liggende verbod om te roken als kinderen voetballen. Er zijn clubs die kiezen voor totaal rookvrij 
(rookverbod) op het sportpark. Als het ware als een bestuursbesluit opgelegd. Omdat er op dit 
onderwerp al heel veel discussie is, er door de jaren heen al diverse maatregelen tegen rokers op 
allerlei plekken zijn genomen, lijkt het verstandiger het anders te doen. Namelijk fasegewijs waarmee 
de kans op een uiteindelijk breed draagvlak meer kans van slagen heeft. Want Berghem Sport is en 
blijft een vereniging, en wel voor iedereen. Bovendien is nog geen sprake van een wettelijke regeling, 
dus handhaven is sowieso lastig. We zullen het daarom met elkaar moeten doen, met begrip en 
respect. Uiteindelijk draait het altijd om draagvlak. Daarom is het zaak niet al meteen op achterstand 
te komen door te snel dingen te willen veranderen.  
 
Met de primaire intentie om langs de velden en in de overige openbare ruimte op het sportpark het 
opsteken van een sigaar of sigaret als ‘not done’ te bestempelen, zodat het voor kinderen niet als 
normaal gedrag wordt gezien, wijzen we één locatie aan waar nog wel mag worden gerookt. Deze 
plek is gemarkeerd met aparte rookzuilen met duidelijke verwijzing naar de rookzone en afwezigheid 
van asbakken op het terras. 
 
Multifunctioneel gebruik 
Als onderdeel van de droom om vernieuwend te verbinden biedt een volledige gerevitaliseerde 
sportaccommodatie de mogelijkheid om zowel meerdere verenigingen als organisaties binnen 
Berghem en Oss, te laten samenwerken. Inmiddels is als praktisch voorbeeld te noemen dat de 
Buitenschoolse Opvang een vaste gebruiker van onze accommodatie is en daarmee kan educatief 
verbinding worden gelegd wat betreft het belang van sport en bewegen en gezonde voeding. Een 
kans die we graag willen aangrijpen. Verder heeft Jeu de Boules vereniging Montagne inmiddels een 
nieuw onderkomen gevonden op het terrein van sportpark de Koppelsteeg. In het kader van de 
doelstelling om een open sportpark met multifunctionele insteek te zijn, met als doel mensen in Oss 
in beweging te krijgen, is er met de gemeente, het SEC en veel andere sportverenigingen in Oss in 
2019 het Sportakkoord gesloten.  
 
De behoefte van de hedendaagse sporter verandert; niet alleen moet het sportaanbod flexibeler 
worden (bijv. kunnen sporten op momenten dat men zelf wil), het aanbod moet ook gevarieerder 
worden. Kijkend naar de behoefte van de hedendaagse jeugd moet een spelvorm steeds sneller, 
spectaculairder en extremer. Deze nieuwe spelvormen vragen een aanpassing van speelvelden en 
materialen. De revitalisering van de Koppelsteeg biedt kansen om een gevarieerder sport aanbod te 
bieden en zal daarmee de komende beleidsperiode op de agenda van het bestuur blijven.  
 
4.3 Plezier in ontwikkeling; 
Een sportvereniging heeft de verantwoording een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
spelers. Dit geldt niet alleen voor het voetballeerproces, maar ook voor aspecten als waarden, 
normen en het omgaan met gestelde regels. Daarnaast zijn zaken als teamgeest en clubbinding 
belangrijke factoren binnen het voetbal. Naast het realiseren van een positieve ontwikkeling op het 
voetbaltechnisch vlak, is het van belang om te blijven ontwikkelen op het gebied van sociale omgang 
met elkaar, met clubgenoten, met tegenstanders en met overige omstanders en belanghebbenden. 
Voetbal is een teamsport en laat spelers de waarde van anderen ervaren. Hierbij wordt beoogd de 
spelers een mentaliteit bij te brengen die zich laat kenmerken door inzet, doorzettingsvermogen, het 
leren genieten van winst, het leren omgaan met verlies en het respecteren van de scheidsrechter, 
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tegenstander, publiek en je omgeving. Alleen wanneer deze factoren hand in hand gaan wordt een 
veilige omgeving gecreëerd waarin plezier en ontwikkeling centraal kunnen staan. Daarbij maakt 
Berghem Sport onderscheid tussen prestatief en recreatief voetbal. Voor beide niveaus geldt dat het 
plezier in voetballen ontstaat doordat spelers in een veilige en positieve omgeving kunnen spelen. 
Spelers moeten zich kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en hun eigen niveau. 
Inhoudelijk is het bovenstaande uitgewerkt in het separate onderliggend technische beleidsplan. 
 
Prestatief 
Naast dat de primaire doelstelling is om de sfeer en net plezier binnen de club zo optimaal mogelijk 
te doen zijn, gaat het naast het persoonlijk ontwikkelen, natuurlijk ook om sportieve resultaten op 
het veld. De groei van de club zowel in de afgelopen als komende jaren bij vooral de jeugdafdeling 
biedt perspectief voor de toekomst. Het streven is er daarom vooral op gericht om die jeugd op een 
deskundige wijze te begeleiden. Dat betekent dat het kader binnen die jeugdafdeling goed opgeleid 
moet worden. Binnen het technisch beleidsplan is daarvoor al een aantal zaken vastgelegd. 
 
De ambitie is om de selectie-elftallen bij de senioren en de standaardelftallen van de jeugd te laten 
presteren op een volwaardig niveau, dat past bij een voetbalvereniging van een omvang van rond de 
1100 leden. Dat kan niet allemaal in enkele jaren vervuld zijn, maar aan het einde van deze 
beleidsperiode moet duidelijk zichtbaar zijn, dat er stappen zijn gezet in de goede richting. We 
mogen de conclusie trekken dat over de afgelopen beleidsperiode duidelijk zichtbaar is dat er 
stappen zijn gezet in de uitgesproken ambitie om de selectie-elftallen bij de senioren en de 
standaardelftallen van de jeugd te laten presteren op een volwaardig niveau, dat past bij een club 
van deze omvang. Alle standaard jeugdelftallen spelen inmiddels in de daartoe gewenste klassen. 
Behoud en waar mogelijk verdere ontwikkeling is de ambitie voor de aankomende beleidsperiode. 
Het bestuur wil daartoe zeker blijven investeren in de jeugdopleiding. 
 
Voor het eerste elftal geldt als ambitie een stabiele 2e klasser en het tweede elftal structurele reserve 
1e klasser. Het doel hierbij is dat het kwaliteitsverschil tussen Berghem Sport 1 en 2 en de 
instromende jeugd zo klein mogelijk wordt gehouden om zo optimale doorstroming te bevorderen. 
De komende jaren is de doelstelling de selectie met name ook van uit de eigen goed opgeleide jeugd 
op zodanige sterkte te houden dat sprake gaat worden van stabiliteit in de verworven klassen. 
 
Doelgroepen aanbod binnen het voetballen 
Door te kijken wat er binnen de breedte van de voetbalsport allemaal te bieden is, is dit één van de 
belangrijke pijlers om de Bergse gemeenschap te (ver)binden. Door juist actie te nemen op 
verschillende doelgroepen kan dit worden beïnvloed. 
 
Berghem Sport heeft de afgelopen jaren al een enorme groei door gemaakt in het meisjes voetbal. 
Dit heeft mede een aanzuigende werking van meisjes vanuit de omliggende kernen en zal uiteindelijk 
ook een doorstroom geven naar het Dames voetbal. In de huidige ontwikkeling wordt er binnen de 
jeugdafdeling, vergelijkbaar als bij de jongens, zowel prestatieve als recreatieve meisjes nagestreefd 
binnen diverse leeftijdsklassen. Dit heeft op dit moment al tot één of meerdere volwaardige meisjes 
teams in beide disciplines in alle leeftijdsklasse geleid. 
 
Ook binnen het 35+ en 45+ 7 tegen 7 voetbal (zowel heren als dames), heeft Berghem Sport de laatste 
jaren een voortrekkersrol gehad in de regio. Door als één van de eerste hiermee te starten en dit bij 
de omringende verenigingen te promoten, is er na diverse jaren inmiddels een volwaardige informele 
competitie in de regio aanwezig, welke ieder jaar verder wordt uitgebreid. In de toekomst zal verder 
worden onderzoek wat de interesse zijn van seniorenvoetbal op zaterdag. 
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De start van het 60+ walking voetbal is wederom één van de initiatieven voor de fitte 
voetballiefhebbers op wat hogere leeftijd. Door focus en initiatief op deze verschillende doelgroepen 
weet Berghem Sport zowel bestaande als nieuwe leden in diverse leeftijdsklassen uit heel Berghem 
te binden aan de vereniging. 
 
4.4 Een financieel gezonde en vitale vereniging met een positief imago. 
Sportiviteit, respect en verdraagzaamheid zijn voor onze club, maar sowieso voor elke sportclub, 
belangrijke waarden. Ook rondom Berghem Sport doen zich in dat opzicht ieder seizoen wel een 
aantal voorvallen voor. Om ongewenst gedrag uit te bannen en te leren van voorvallen, bestaat er 
binnen de vereniging de commissie normen en waarden. Hier kan iedereen een ongewenste situatie 
of gedrag melden waarbij onafhankelijk onderzoek en oordeelvorming wordt gedaan. De Commissie 
Normen en Waarden houdt in dit verband de vinger aan de pols en het aantal gemelde voorvallen 
per seizoen is gelukkig beperkt te noemen, wat natuurlijk verheugend is. Het bestuur is desondanks 
van mening dat we eraan moeten blijven werken om onze naam in dat opzicht in de regio alleen 
maar verder te verbeteren. De doelstelling blijft om als Berghem Sport niet alleen op papier uit te 
stralen dat normen en waarden belangrijk zijn in de sport, maar dat anderen in de contacten met 
onze club dat ook in de praktijk ervaren en beamen. 
 
Uiteraard blijft het niet alleen bij de kleinste jeugd. Ook de oudere jeugd en de senioren moeten 
daaraan hun bijdrage leveren. In de notitie “Respect, Gedragcode voor Berghem Sport” zijn diverse 
uitgangspunten e.d. vastgelegd, die een belangrijke basis vormen voor de sportiviteit binnen 
Berghem Sport. Ook zijn daarin processen beschreven hoe te handelen wanneer zich 
ongeregeldheden, excessen e.d. voordoen. De aangehaalde commissie waakt over de naleving van 
die normen en waarden en brengt advies uit over eventueel te nemen maatregelen. De slogan blijft 
nadrukkelijk: zonder respect geen voetbal. 
 
Ten aanzien van het ongewenst (al dan niet seksueel) gedrag ten opzichte van minderjarigen, is in de 
afgelopen beleidsperiode het traject om voor het jeugdkader een zogenaamde Verklaring omtrent 
het gedrag (VOG) aan te vragen opgestart. Daarmee is overigens geen absolute garantie op 
voorkoming van dat gedrag te geven. Ook daar zullen we met elkaar binnen de vereniging alert op 
moeten blijven. Dit traject wordt verder uitgerold. 
 
Als het om gele en rode kaarten gaat, deelt de tuchtcommissie van de KNVB straffen uit. Echter, een 
deel van deze kaarten komen niet voort uit het spel maar gedrag van spelers en leiding. Denk daarbij 
aan praten tegen de scheidsrechter, beledigen, bedreigen, gewelddadige handeling. Gedrag waarvan 
het bestuur van mening is dat het niet thuis hoort op het voetbalveld en is voornemens het beleid 
omtrent boetes als gevolg van dit soort gele en rode kaarten tegen het licht te houden en ook daarin 
de eigen verantwoordelijkheid voor handelen meer tot uitdrukking te laten komen. 
 
Naast doelen op het gebied van sporten, houding en gedrag en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid willen wij als vereniging ook vooral financieel gezond zijn. Met een nieuwe 
duurzame, energie neutrale accommodatie is daarin een mooie stap gezet. Daarnaast zullen 
inkomsten op het gebeid van contributie en sponsoring belangrijk blijven om de vereniging te laten 
functioneren.  
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5. Organisatie 
 
5.1 Structuur 
Berghem Sport is afhankelijk va de inzet van een grote groep vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers is 
het onmogelijk voetbal in Berghem te faciliteren. Al jaren zetten vele personen zich in om alles 
draaiende te houden en een aangenaam sportklimaat te creëren. Er zal altijd een behoefte zijn aan 
nieuwe enthousiaste vrijwilligers, die zich met veel plezier willen inzetten voor de vereniging.  Het 
oeroude motto “vele handjes maken licht werk” geldt hier uiteraard ook. 
 
Omdat het in de huidige maatschappij niet altijd even vanzelfsprekend is om naast privé (gezin) en 
werk een maatschappelijke taak te vervullen, is ervoor gekozen om de structuur van de vereniging in 
2018 aan te passen. Het voornaamste doel hiervoor is om zo een commissie met ‘kleinere’ 
vrijwilligerstaken te creëren waarmee de drempel om vrijwilligerswerk te doen hopelijk wordt 
verlaagd. De vrijwilliger is de kurk waar de vereniging op drijft. Onder het motto "meedoen is een 
keuze" willen we ieder lid en/of ouder(s) van jeugdleden betrekken bij het wel en wee van de 
vereniging. Door inzet van ons allemaal houden we met elkaar de taken en tijdsinvestering beperkt 
en overzichtelijk. Op deze manier zijn we ook in staat om contributies laag te houden zodat iedereen 
voetballen bij Berghem, Sport toegankelijk blijft. 
 
Berghem Sport heeft naast de hieronder genoemde structuur van 3 afdelingen, een algemeen 
bestuur. Dit bestuur bestaat ook uit vrijwilligers, die bestuurlijk (langere termijnvisie) richting geeft 
aan Berghem Sport. Dit bestuur houdt zich met name bezig met de bestuurlijke taken en niet de 
uitvoerende taken. Het hoofdbestuur laat zich adviseren door de onderliggende commissie binnen de 
afdelingen De daarbij gekozen structuur is onder aansturing van het hoofdbestuur dat de vrijwilligers 
functies/taken zijn ingedeeld in 3 afdelingen:  
• Technische zaken 
• Algemene zaken 
• Financiële zaken  

 
5.2 Bestuur 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de club. De leden worden 
benoemd door de algemene ledenvergadering, die normaal gesproken één keer per jaar wordt 
uitgeschreven. Tijdens die vergadering legt het bestuur onder andere verantwoording af voor het 
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gevoerde beleid in het afgelopen jaar en worden de voornemens voor het komende jaar kenbaar 
gemaakt. De algemene ledenvergadering neemt dan een beslissing over de vaststelling van de 
jaarrekening en de begroting en zo nodig over de aanpassing van de contributie. 
 
De leden van het bestuur worden volgens de statuten telkens voor 3 jaar benoemd. Daarbij wordt 
naar de invulling gestreefd, te weten de voorzitter (tevens lid algemene zaken), de secretaris, lid 
financiële zaken, lid technische zaken en lid beheer en accommodatie. Het doel is het bestuur 
minimaal uit deze functionarissen te laten bestaan. Om goed te kunnen functioneren, moet het 
bestuur de hoofdlijnen in de gaten houden en waar nodig ingrijpen of bijsturen. De uitvoering van 
allerlei werkzaamheden dient op commissieniveau plaats te vinden. 
 
5.3 Commissies en vrijwilligers 
Een club kan naast de leden van het bestuur en de commissies (dat overigens ook allen vrijwilligers 
zijn) niet functioneren zonder de grote groep vrijwilligers. Te denken valt dan aan de leiders, trainers, 
beheerders, onderhoudsmensen, kantinepersoneel, etc. 
 
In dit document is reeds aangegeven dat het “wij-gevoel” van essentiële betekenis is voor de club. 
Daar moeten we met z’n allen hard aan werken. Als dat lukt, zal het ook gemakkelijker zijn en 
worden om vrijwilligers te behouden en nieuwe te werven. Iedereen moet het gevoel krijgen, dat ze 
erbij horen en hun bijdrage van belang is, als basis om ook een keer iets extra’s voor de vereniging 
wil doen. 
 
Om dat te bereiken zullen we de vrijwilligers moeten koesteren. Dat kan eenvoudig door ze 
(periodiek) te bedanken voor hun inzet, maar ook te complimenteren voor hele kleine dingen die ze 
gewoon heel goed doen. De doelstelling is om hieraan meer aandacht te besteden. Dat kan door het 
kiezen van een vrijwilliger en/of vrijwilligster van het jaar, waarbij meerdere varianten mogelijk zijn. 
Uiteraard is het dan zaak om deze mensen bij speciale gebeurtenissen (b.v. tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst of vrijwilligersavond) in het zonnetje te zetten. 
 
Dat alles wel in combinatie met een goede communicatie naar de leden toe. Enerzijds om te laten 
zien hoe trots we zijn op deze vrijwilligers maar anderzijds om anderen te stimuleren om ook voor 
deze onderscheiding in aanmerking te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om andere 
activiteiten te organiseren als bindende factor van alle vrijwilligers.  
 
Daar waar we ons moeten inspannen om vrijwilligers zoveel mogelijk te behouden, is het ook zaak de 
vrijwilligers die stoppen op een correcte wijze te bedanken voor hun inzet. Mogelijk kan daardoor op 
hem/haar in de toekomst nog weer eens een beroep worden gedaan. 
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6. Algemeen beleid 
 
6.1 Accommodatie 
Met de start van de vorige beleidsperiode werden de behoefte en uitgangspunten vanuit Berghem 
Sport kenbaar gemaakt ten aanzien van een upgrading van sportpark de Koppelsteeg. Hierover liep 
toen inmiddels al een langjarig proces van overleg met de gemeente. Met ingang van deze nieuwe 
bestuursperiode kunnen we vaststellen dat binnen een tijdsbestek van 5 jaren een totale 
revitalisering inclusief de bouw van een nieuw multifunctioneel clubgebouw is gerealiseerd. Op 2 
januari 2019 is met de officiële ingebruikname van het nieuwe clubgebouw een duurzame en 
toekomstbestendige droom gerealiseerd op basis waarvan Berghem Sport kan worden aangemerkt 
als een vitale en duurzaam op de toekomst ingerichte vereniging. Het is zaak om die vitaliteit 
organisatorisch en financieel de komende jaren tenminste vast te houden, maar waar mogelijk nog 
verder uit te bouwen.  
 
6.2 Faciliteiten 
In het kader van de revitalisering zijn in 2017 alle velden (in de nieuwe situatie 2,5 kunstgrasveld en 2 
natuurgrasvelden) en (LED) verlichting als primaire voorzieningen om de sport te kunnen beoefenen 
in gebruik genomen. Met de realisering van een multifunctioneel gebouw in 2018 is ook de behoefte 
aan nieuwe en meer kleedlokalen, meer vergaderruimten, wedstrijdsecretariaat, beheerdersruimte 
en opslagruimte gerealiseerd. De grootte van de vereniging maakt deze secundaire voorzieningen 
nodig.  
 
Ook de wens aan een zogenaamde businessruimte, waar sponsoren met elkaar kunnen netwerken is 
met de nieuwbouw ingevuld, uiteraard vanuit een multifunctionele insteek dat die ruimte ook 
worden gebruikt als eventuele vergaderruimte als de andere ruimten allemaal bezet zijn. 
 
6.3 Toekomst 
Met de aanleg van de hiervoor aangehaalde voorzieningen (speelvelden, parkeerplaatsen, 
multifunctioneel gebouw is een eerste belangrijke stap gezet voor een duurzame toekomst van 
Berghem Sport. Het is vervolgens zaak om die voorzieningen en opstallen zo goed mogelijk in stand 
te houden. 
 
Eerder is al gemeld dat in het kader van de privatisering door de gemeente er steeds meer beheer- 
en onderhoudstaken en bijbehorende verantwoordelijkheden bij de verenigingen komen te liggen. 
Met ingang van 2017 is het onderhoud van grijs en groen (m.u.v. de velden) op het sportpark al 
vanuit de gemeente, met daaraan gelabeld de financiële bijdrage, overgedragen aan de vereniging. In 
het licht van die overdracht is een aparte Stichting onderhoud De Koppelsteeg opgericht, met als 
primaire doel het beheer en onderhoud van het sportpark. Ook de financiële middelen vanuit de 
gemeente zijn bij de stichting ondergebracht en staat dus los van de vereniging om een vermenging 
van geldstromen te voorkomen. Voorzien wordt dat vanuit gemeentelijke beleid binnen enkele jaren 
ook het onderhoud van de velden bij de stichting zal worden neergelegd.  
 
Met de revitalisering is ook prominent het aspect duurzaamheid binnen de vereniging onderwerp 
van beleid geworden. Op allerlei terreinen heeft dit element steeds meer aandacht gekregen. Met 
name natuurlijk op het gebied van energie, er is een gebouw neergezet met als uitgangspunt BENG 
(bijna energieneutraal gebouw) en is gebruik gemaakt van de mogelijkheid over te gaan tot het 
opwekken van energie met behulp van zonnepanelen. Een volgend aandachtsveld dat op korte 
termijn invulling moet krijgen is het beperken en scheiden van de afvalstromen. Samen met de 
gemeente staat hier inmiddels een plan van aanpak voor op stapel. 
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7. Technisch beleid 
 
7.1 Technische beleidsplan 
Onder het beleidsplan van Berghem Sport ligt een separaat technisch beleidsplan met als werknaam 
“Plezier in ontwikkeling”. Dit technisch beleidsplan vormt het kader waarbinnen de voetbal 
organisatorische en voetbaltechnische activiteiten gestructureerd plaatsvinden. Het technisch 
beleidsplan dient als leidraad voor het vastleggen en ten uitvoer brengen van een duidelijk 
jeugdbeleid gedurende een periode van 5 jaar. 
 
De opbouw van dit plan bestaat uit 2 delen. In het organisatorische deel van het plan wordt de 
organisatie van zowel de jeugd- als seniorenafdeling als het damesvoetbal beschreven. Vervolgens 
wordt daarin de doelstelling voor de komende 5 jaren aangegeven evenals de middelen en 
randvoorwaarden om die doelstelling te bereiken. Verder omvat dit deel van het beleidsplan een 
globale taakomschrijving voor alle partijen en rollen binnen de organisatie van de technische 
afdeling. In het technische deel het technisch opleidingsplan, wordt een aanzet gegeven om binnen 
de jeugdafdeling te komen tot een herkenbare trainingsopzet, een rode draad in de jeugdopleiding 
van Berghem Sport, waarbij de ontwikkeling van de speler centraal staat. Dit alles om tot 
doorstroming te komen van zelf opgeleide spelers in 1e en 2e elftal om met het 1e team een 
stabiele 2e klasser te zijn. Buiten het gebruikelijke jongens/heren voetbal streeft Berghem Sport 
dezelfde doelen na binnen het meisjes/dames voetbal. Deze rode draad is een belangrijke 
voorwaarde om de doelstelling zoals in het organisatorisch deel is omschreven te kunnen bereiken. 
 
7.2 Opleidingsvisie 
“Voor een optimale ontwikkeling van alle spelers (zowel meisjes als jongens) geldt dat hiervoor op 
prestatief niveau het beste klimaat wordt gecreëerd als spelers trainen en spelen met en tegen 
spelers van vergelijkbaar niveau. Op recreatief niveau staat plezier voorop en dit wordt bereikt door 
een evenwichtige verdeling van kwaliteit over recreatieve teams. Plezier in het spel, goede faciliteiten 
en een goede begeleiding zijn voorwaarden voor het verbeteren van de prestaties van de individuele 
speler en de vereniging”. 
 
7.3 Opleidingsdoelstelling 
Berghem Sport streeft ernaar om een constante stroom van goed opgeleide spelers af te leveren aan 
het eind van de jeugdopleiding, zodanig dat aan de senioren (selectie)teams jaarlijks een 
kwaliteitsimpuls kan worden geven vanuit de eigen jeugd. Hierbij stelt de jeugdafdeling zich ten doel 
om voorwaarden te creëren zodat haar leden zowel prestatief als met plezier dit streven kunnen 
realiseren. Dit geldt voor alle (jeugd)teams van Berghem Sport. Deze doelstelling zal moeten leiden 
tot: 
• Het bevorderen van de optimale ontwikkeling van de individuele voetballer; 
• Ieder (jeugd)lid, zonder onderscheid naar geslacht, nationaliteit, huidskleur, geaardheid religie of 

talent, zich een volwaardig lid van Berghem Sport voelt; 
• De kwaliteit van de trainingen, begeleiding, scheidsrechters en organisatie te waarborgen door 

opleidingen en persoonlijke begeleiding te stimuleren; 
• Het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van spelers van jaar tot jaar; 
• Afstemming van training en begeleiding aan de behoefte van de speler, rekening houdend met 

leeftijd, talent, belevingswereld en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
7.4 Leerlijn 
Was er bij de aanvang van de vorige beleidsperiode nog sprake van de aanschaf van het programma 
Talento, een soort spelersvolgsysteem voor in eerste instantie de standaardelftallen, inmiddels is 
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voor de ondersteuning van het technisch kader een andere weg in geslagen. Sinds 2018 wordt kader 
breed gewerkt met de VTON-trainersapp. Geen volgsysteem, maar een trainingstool beschikbaar via 
de telefoon. Daarmee wordt het ook voor de minder ervaren leiders en trainers mogelijk om zonder 
veel huiswerk training te geven vergelijkbaar met de oefenstof van prestatieve teams.  
 
De voetbalmethode ontzorgt trainers met kant-en-klare trainingen in een meerjarige leerlijn. Alle 
trainingen zijn ontwikkeld vanuit de praktijk en vanuit de samenwerking met de N.E.C.-
voetbalacademie door vertaald in N.E.C.-opleidingsfilosofie. Deze samenwerking met N.E.C is 
Berghem Sport in 2019 via een overeenkomst aangegaan. De voetbalmethode ontwikkelt breed op 
techniek, tactiek, fysiek en mentaal. De onderdelen komen vanaf de jongste groepen in alle 
trainingen terug. Bij de jongste spelers ligt de nadruk op technische basisvaardigheden. In de hogere 
teams verschuift dit naar fysieke en mentale ontwikkeling. De voetbal methode biedt een 
doorlopende leerlijn van 5 tot en met 19 jaar. Trainers werken met vaste jaarplanningen aan 
concrete doelen voor elke leeftijd. Ze trainen hun spelers gedurende het jaar gericht naar deze 
doelen toe. Zo werken ze stap-voor-stap aan hun ontwikkeling. 
 
Het grote voordeel daarvan is dat men makkelijker en beter beslagen ten ijs een training kan geven 
en alle spelers onafhankelijk van hun individuele niveau dezelfde oefenstof kan worden aangeboden. 
Hiermee wordt tevens getracht de drempel voor vrijwilligers om begeleiding/training te geven aan 
een elftal lager wordt.  
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8. Financieel beleid 
 
8.1 Beleid en beheer  
Voor de verenigingen wordt het steeds lastiger om de jaarlijkse financiën rond te krijgen. Daarvoor 
zijn meerdere redenen aan te wijzen. Niet alleen lopen de kosten op (b.v. energielasten, huurkosten 
en vrijwilligersvergoedingen), maar staan ook de opbrengsten onder druk. Bij dat laatste moet men 
denken aan het teruglopen van de bestedingen in de kantine en behouden van voldoende 
sponsoren. 
 
Het is een primaire taak voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester om jaarlijks een 
realistische en dus haalbare begroting op te stellen. Nog belangrijker is erop toe te zien, dat zaken 
conform die begroting worden afgewikkeld. 
 
In de praktijk blijkt dat verhoudingsgewijs veel kosten worden gemaakt voor zaken die anders, 
goedkoper of slimmer opgelost kunnen worden. Overbodige zaken achterwege laten en bij elke 
uitgave afwegen of die ook noodzakelijk zijn. Gedurende deze beleidsperiode zal hierop extra 
worden toegezien. Ondanks het feit dat kostenbewaking een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, 
zal het uitgangspunt worden dat geen enkele uitgave wordt gedaan voordat hiervoor toestemming is 
verleend door het bestuur of de penningmeester, afhankelijk van de hoogte van het bedrag en met 
inachtneming van de budgetteringsafspraken die met de commissies zijn gemaakt. 
 
Een ander punt van aandacht is het beheer van de materialen. We moeten zuinig zijn op onze 
spullen, omdat het aanvullen van verloren of kapotte materialen veel geld kost. Als eerste aanzet 
voor de oplossing van dat probleem is gekozen voor de aanschaf van ballenkarren. Om de inkoop van 
materialen verder te beheersen willen we de functie van centrale inkoper instellen. Los daarvan is 
optimalisering van het beheer een essentieel aandachtspunt.  
 
8.2 Sponsoring 
Gelukkig kan onze vereniging een beroep doen op een groot aantal sponsoren uit Berghem of directe 
omgeving. Daar zijn we erg blij mee. De sponsoring kan op verschillende manieren namelijk via 
reclameborden, sponsoring kleding, beschikbaarstelling materialen of invulling door 
zelfwerkzaamheid. 
 
Het is van belang om de bestaande sponsoren te koesteren en hen ook te laten merken dat de 
vereniging hun bijdrage erg waardeert. Dat kan op verschillende manieren door een goede relatie op 
te bouwen, door aan hun bijdrage naamsbekendheid te geven, maar ook door deze sponsoren met 
elkaar in verbinding te brengen. Uiteindelijk is een goed netwerk ook voor hen een meerwaarde. 
 
Daarnaast is het gewenst om een beeld te hebben van potentiële nieuwe sponsoren, die benaderd 
zouden kunnen worden en hoe werving het beste kan worden aangepakt. Onze insteek is de 
komende periode een sponsorplan op te stellen waarin het behoud en de acquisitie van sponsoren 
op een adequate wijze ingevuld kan worden. 
 
De kledingsponsoring is nog een apart onderdeel dat aandacht verdient. Weliswaar spelen alle teams 
in prachtige tenues, maar de kosten daarvan worden volledig door ondernemers gesponsord. Primair 
en bij veel verenigingen, met name buiten de voetbalsport, gangbaar is dat elke speler en speelster 
zelf verantwoordelijk is voor de aanschaf van zijn of haar sportattributen. Het is bekend dat dit in de 
praktijk zo vaak niet wordt toegepast en de kleding door de club wordt verstrekt. Nadeel van deze 
werkwijze is dat het de vereniging ten opzichte van de volledige kosten sponsoring maar een 
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betrekkelijk financieel voordeel oplevert. Het bestuur beraadt zich daarom op een opzet om de leden 
ook een financiële bijdrage in de kleding te laten betalen.        
Naast de sponsorcommissie is enkele jaren geleden de Stichting Belangen Berghem Sport opgericht. 
Op dit moment zijn ongeveer 25 ondernemers lid van die stichting. De doelstelling van deze stichting 
is om de beoefening van de voetbalsport bij Berghem Sport op een zo hoog mogelijk niveau te 
brengen en hiervoor financiële middelen te verwerven. Het streven is het aantal leden de komende 
jaren gestaag uit te breiden.  
 
Ook kent onze vereniging een gezonde en actieve supportersvereniging. Naast het organiseren van 
diverse activiteiten doet deze vereniging jaarlijks een donatie aan de club. Het bestuur wil de 
samenwerking tussen deze vereniging en de activiteitencommissie en de kantinecommissie blijvend 
stimuleren. 
 
8.3 Contributie 
De huidige contributie is iets lager dan de contributies van de grotere en vergelijkbare 
voetbalverenigingen in de stad Oss. Er zijn wel verschillen qua differentiatie voor wat betreft de 
contributie voor senioren, jeugd pupillen, rustende en werkende leden. Vanwege de geleidelijke 
stijging van de kosten is het noodzakelijk om periodiek de contributies te verhogen. De feitelijke 
verhoging zal van jaar tot jaar worden bekeken en is mede afhankelijk van de voorgenomen 
kostenbeheersing. 
 
In seizoen 2018/2019 is voor wat betreft de inning van de contributie overgeschakeld op het systeem 
Sportlink van de KNVB. Het invoeren van de gegevens heeft extra tijd gekost, maar de verwachting is 
dat met behulp van dat systeem de invordering beter geborgd is. De gedachte is om in de toekomst 
ook de door de KNVB opgelegde boetes via dat systeem te incasseren. 
 
Eerder is door de gemeente een forse bezuiniging voor de buitensportverenigingen aangekondigd 
per medio 2017. Als dat doorgaat, vertaalt zich dat vooral in een stijging van de huur van de velden. 
Op dit moment wordt onderzocht of de aangekondigde bezuiniging op een andere manier 
opgevangen kan worden. Als dat niet lukt kan dit gevolgen hebben waarbij de contributies 
waarschijnlijk extra verhoogd moeten worden om de forse huurverhoging van velden te kunnen 
opvangen. 
 
8.4 Omzet kantine 
De kantine is c.q. moet het kloppend hart van de vereniging zijn. Dat is de plaats waar de leden elkaar 
ontmoeten en informatie uitwisselen. Als het daar gezellig toeven is, blijft men automatisch langer in 
de kantine. Met als resultaat een stijging van de omzet. 
 
Met de ingebruikname van de nieuwe accommodatie, het organiseren van evenementen zoals het 
internationale toernooi ‘de Brabant Cup’ en het organiseren van diverse jeugdactiviteiten (zoals PS4 
Fifa toernooi) en activiteiten door en met de supportersvereniging of andere initiatiefnemers, zoals 
het inmiddels jaarlijkse darttoernooi, wordt getracht het gebruik van de kantine verder omhoog te 
krijgen. De vaste kaartavond en de Jeu de Boules vereniging Montagne die gebruikmaken maken van 
de kantine passen hier eveneens prima in. 
 
8.5 Inzameling oud papier 
De inzameling van het oud papier is een maandelijks terugkomende activiteit, die een substantiële 
inkomstenbron is. Inmiddels is zowel voor de senioren op de vrijdagavonden, als de jeugdafdelingen 
op woensdagavonden sprake van een jaarlijks rooster op basis waarvan maandelijks een elftal 
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(ouders) verantwoordelijk is voor het ophalen. Adequate toepassing en het nemen van 
verantwoordelijkheid blijft op dit onderwerp een aandachtspunt. Ook de uitbreiding van de wijk 
Piekenhoef en daarmee de gewenste uitbreiding van het aantal ophaalauto’s is een aandachtspunt 
en onderwerp van overleg met de gemeente.   
 
8.6 Bijzondere acties 
Behalve de hiervoor aangegeven vaste inkomstenbronnen contributie, sponsoring en kantine, is het 
mogelijk op incidentele basis inkomsten te genereren. Dan kan gebeuren in de vorm van loterijen, 
braderie, openbare verkoop of veiling van attributen, toernooien, inzamelingacties e.d. Een goede 
spreiding van gevarieerde activiteiten heeft daarbij uiteraard de voorkeur. Het is iets om alert op te 
zijn en wellicht dat met mededelingen op de website leden geprikkeld worden om een dergelijke 
actie in gang te zetten. Hier is ook een taak weggelegd voor de activiteitencommissie.  
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9. Communicatie 
 
9.1 Algemeen 
Een goede communicatie is een essentiële voorwaarde om als vereniging goed te kunnen 
functioneren. Dat geldt in wezen binnen elke organisatie. Zeker nu de vereniging qua ledenaantal in 
de loop der jaren bijna is verdubbeld en zelfs nog verder groeit, wordt het risico van 
communicatiestoornissen steeds groter. Dus moeten we investeren om elkaar op de hoogte te 
houden en bij te praten over ontwikkelingen binnen de club. Maar ook de communicatie met 
personen en organisaties buiten de vereniging is van primair belang om de noodzakelijke informatie 
uit te wisselen. Voor het gemak is een onderscheid gemaakt tussen intern en extern gerichte 
communicatie. 
 
9.2 Intern gericht 
In het huidige tijdperk is de digitale media een prachtig middel om veel mensen in een kort 
tijdsbestek te informeren. Dat kan op allerlei manieren. Heel direct door het versturen van berichten 
via de mail en telefoon (sms en app). Dat kan op individuele basis maar ook in de vorm van 
groepsberichten. Ideaal voor bijv. het versturen van vergaderstukken of het informeren van alle 
spelers uit een team over het al dan niet doorgaan van wedstrijden. 
 
Een meer algemeen middel is het gebruik maken van social media, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter 
en internet. Uiteraard is iedereen vrij om gebruik te maken van deze middelen, maar de voorkeur 
van het bestuur is om de site van Berghem Sport te benutten als centraal informatiekanaal naar de 
leden van de club. 
 
Om dat zo optimaal mogelijk te doen zijn de volgende punten belangrijk. Ten eerste de intentie om 
zo veel mogelijk informatie (voor zover die informatie niet vertrouwelijk is) met elkaar te delen. 
Gezocht zal worden naar mogelijkheden hoe de leden geprikkeld kunnen worden om daaraan hun 
medewerking te verlenen. 
 
Ten tweede het beschikbaar zijn van personen binnen de club die actief zijn op het gebied van 
nieuwsgaring. Een soort reporters. Daaraan ontbreekt het nog op dit moment. De komende tijd zal 
worden benut om hiervoor personen te benaderen. Daarvoor is geen journalistieke achtergrond 
vereist, maar wel belangstelling voor het wel en wee binnen de vereniging. 
 
De op de site te plaatsen artikelen moeten inhoudelijk gezien uitnodigend zijn om te lezen en uitgaan 
van een positieve grondhouding. Voorkomen moet worden dat artikelen voor bepaalde personen 
kwetsend en beledigend zijn. Om de informatieverstrekking gestructureerd aan te bieden zullen met 
de diverse commissies nadere afspraken worden gemaakt. 
 
Met ingang van seizoen 2019/2020 is besloten om een zogenaamde club app in het leven te roepen, 
waarmee op een snelle manier informatie voor de leden beschikbaar is over afgelastingen etc. 
 
9.3 Extern gericht 
Als vereniging neem je deel aan het maatschappelijk verkeer. Dat betekent dat je met allerlei 
organisaties/instanties in contact komt. Dat kan variëren van andere verenigingen, de gemeente, de 
dorpsraad, de KNVB etc. Het spreekt voor zich dat ook in die rechtstreekse communicatie normaal en 
correct taalgebruik wordt gehanteerd. 
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Meer algemene berichtgeving zoals aankondigingen en bekendmakingen kunnen via divers kanalen 
worden uitgezet. Te denken valt aan dag- en weekbladen en huis-aan-huisbladen, zoals het Brabants 
Dagblad, De Sleutel, De Regio en Trefpunt. Voor een optimale bereikbaarheid van bepaalde 
berichten is het gewenst al deze bladen te benutten.  
 
Negatieve berichtgeving hoeft men over het algemeen niet te promoten. Dat doen anderen wel. 
Positieve berichten en berichten die bijdragen aan verbetering van het imago van de vereniging 
zullen we zelf actief moeten verspreiden. Dit onderdeel van de clubcommunicatie heeft de afgelopen 
periode al de nodige aandacht gekregen, maar blijft ook de komende jaren zeker aandacht krijgen. 
 
Daarnaast kan ook de website van Berghem Sport worden gebruikt als nieuwspoort voor mensen 
buiten de vereniging als zij iets over onze vereniging willen weten. Op dit moment heeft deze site 
een professioneel karakter. Mede gezien de snelle ontwikkelingen op dit gebied is het gewenst om 
deze website qua techniek, indeling en opzet bij de tijd te houden maar ook van actuele informatie te 
blijven voorzien. 
 
De website kan ook worden gezien als uithangbord van de vereniging. Het ideale middel om je als 
vereniging op de kaart te zetten. Te laten zien, waar je voor staat en wat je ambities zijn. Het bestuur 
is ervan overtuigd dat hier nog stappen gezet kunnen/moeten worden. Het voornemen om te komen 
tot een overall communicatie- en PR-plan is helaas in de afgelopen beleidsperiode niet gerealiseerd. 
Dit streven zal hernieuwd aandacht krijgen in de nieuwe beleidsperiode. 
 
9.4 AVG 
Met het wettelijk invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Berghem 
Sport zijn AVG beleid moeten opzetten. Hierover is gepubliceerd op de website en is onderliggend 
aan dit beleidsplan. Het toepassen van de AVG heeft er ook toe geleidt dat vertrouwde zaken zoals 
het bewaarnummer zijn afgeschaft. In de komende beleidsperiode zal nader worden onderzocht 
welke alternatieven er zijn om binnen de wet- en regelgeving persoonsgegevens te delen. 
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10. Normen en waarden 
 
10.1 Algemeen 
Ondanks dat heel veel mensen in het land plezier beleven aan het beoefenen van de voetbalsport of 
daarvan als supporter getuige zijn, heeft deze sport een minder positief imago. Dat komt 
waarschijnlijk omdat zich op de velden met enige regelmaat incidenten voordoen. Vervolgens wordt 
dat door de pers uitvoerig onder de aandacht gebracht. In feite is dat ontzettend jammer omdat 
zoveel mensen van deze sport genieten. 
 
De vraag is of we daaraan iets kunnen doen. Voor een deel is de oorzaak gelegen in het 
maatschappelijk beeld van afnemende waarden en normen. Uiteraard hebben wij als club maar 
weinig invloed om dat totale beeld te veranderen of op een hoger niveau te brengen. Maar ook hier 
geldt het adagium: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Vandaar dat wij als Berghem Sport hiermee 
aan de slag zijn gegaan en daarmee aan de slag moeten blijven is ons standpunt.  
 
10.2 Doelstelling 
Onze doelstelling is dat op alle niveaus en terreinen binnen onze vereniging op een positieve manier 
met elkaar moet worden omgegaan. Niet alleen op en rond het veld, maar ook daarbuiten in de 
kleedkamer, kantine, wedstrijdsecretariaat en op bezoek bij andere verenigingen. Een aantal mensen 
heeft dat inmiddels opgepikt en het proces vastgelegd in de notitie “Respect, gedragscode v.v. 
Berghem Sport”. Deze notitie is door het bestuur overgenomen en vastgesteld. Hierin staat uitvoerig 
beschreven wat van de leden wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als men zich niet hieraan 
houdt. Dat kan resulteren in bepaalde straffen. 
 
Een speciaal hiervoor ingestelde commissie houdt de ontwikkelingen in de gaten en brengt advies uit 
over gevallen die zich hebben voorgedaan. Het bestuur beslist of dat al niet moet leiden leidt tot het 
opleggen van disciplinaire maatregelen.  
 
Rond het veld is onze gezamenlijke doelstelling tot uiting gebracht met enkele borden waarop wordt 
opgeroepen om met respect met elkaar om te gaan. Vast staat dat dit een onderwerp is dat continu 
de aandacht blijft vragen omdat het risico van excessen op de loer ligt en de vereniging in een kwaad 
daglicht kan stellen. 
 
10.3 Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon die binnen de vereniging actief was heeft in 2019 te kennen gegeven nog 
onvoldoende onafhankelijkheid te kunnen betrachten om deze functie binnen te club te kunnen 
uitoefenen. Daarmee ligt er voor het bestuur om hiervoor een nieuwe invulling te vinden, en gedacht 
wordt aan het benaderen van andere clubs met het verzoek om gebruik te mogen maken van de aan 
hen gelieerde vertrouwenspersoon. Daarmee staat de persoon straks ook geheel buiten het 
kennisnetwerk van de club, hetgeen voor de onafhankelijkheid de meeste ideale situatie is. Hoe en 
wanneer vanuit die persoon vervolgens terugkoppeling naar de vereniging moet/kan plaatsvinden 
dient alsdan nader te worden bezien en besproken.  
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11. Slot 
 
In de voorgaande hoofdstukken is aangegeven wat er allemaal komt kijken om een vereniging om 
een goede manier te laten functioneren. Dat is heel veel. Als bestuur willen we daaraan graag onze 
bijdrage leveren, maar dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we een grote groep mensen 
nodig, die ons daarbij direct helpen, maar ook zeker de inzet van alle overige leden. 
 
Het is verheugend om te zien hoeveel leden dat al op een voortreffelijke manier doen. Hopelijk 
kunnen we ook in de komende beleidsperiode een beroep op hen blijven doen en zijn er nog andere 
leden, die willen aansluiten. 
 
Als we met z’n allen daar plezier aan beleven, kunnen we veel bereiken. Dat stimuleert! 
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12. De acties voor de komende beleidsperiode samengevat: 
 
• De implementatie van de doelstelling te komen tot een transparante organisatie met heldere 

taken en verantwoordelijkheden en het creëren van een veilig, respectvol ontwikkel- en 
sportklimaat zal de komende beleidsperiode bovenaan de agenda van het bestuur blijven. 

 
• We blijven ons inzetten op de bewustwording dat een gezond aanbod van eten en drinken past 

bij de sportieve en maatschappelijke functie van de club. 
 
• De revitalisering van de Koppelsteeg biedt kansen om een gevarieerder sport aanbod te bieden 

en zal daarmee de komende beleidsperiode op de agenda van het bestuur blijven.  
 
• Alle standaard jeugdelftallen spelen inmiddels in de daartoe gewenste klassen. Behoud en waar 

mogelijk verdere ontwikkeling is de ambitie voor de aankomende beleidsperiode. Het bestuur wil 
daartoe zeker blijven investeren in de jeugdopleiding. 

 
• Het proces om verklaringen omtrent gedrag (VOG) aan te vragen is opgestart. Daarmee is 

overigens geen absolute garantie op voorkoming van dat gedrag te geven. Ook daar zullen we 
met elkaar binnen de vereniging alert op moeten blijven. Dit traject wordt verder uitgerold. 

 
• In het kader van gele en rode kaarten willen we in toenemende mate ook daarin de eigen 

verantwoordelijkheid voor handelen meer tot uitdrukking laten komen. 
 
• Het is zaak om de huidige vitaliteit van de vereniging, zowel organisatorisch als financieel, de 

komende jaren tenminste vast te houden, maar waar mogelijk nog verder uit te bouwen.  
 
• Een dat binnen afzienbare tijd verder invulling moet krijgen is het beperken en scheiden van de 

afvalstromen. Samen met de gemeente staat hier inmiddels een plan van aanpak voor op stapel. 
 
• Ook in de komende bestuursperiode gaan we extra letten op onze uitgaven, overbodige zaken 

achterwege laten en bij elke uitgave afwegen of die ook noodzakelijk zijn.  
 
• Het bestuur gaat zich verder beraden over een opzet om de leden ook een financiële bijdrage in 

de kleding te laten betalen.        
 
• Het voornemen om te komen tot een overall communicatie- en PR-plan is helaas in de afgelopen 

beleidsperiode niet gerealiseerd. Dit streven zal hernieuwd aandacht krijgen in de nieuwe 
beleidsperiode. 

 
• In de komende beleidsperiode zal nader worden onderzocht welke alternatieven er zijn om 

binnen de wet- en regelgeving persoonsgegevens te delen. 
 


