
HANDOUT BELEIDSPLAN 2016-2020 
 

Missie: cvv Blauw Wit’34 is een amateurvoetbalinstituut waar prestatie, beleving, plezier en respect voor elkaar én onze 
gasten, leidend is en waar de sterke onderlinge band resulteert in een herkenbare positieve clubcultuur. 

 

Visie: cvv Blauw Wit’34 is dé toonaangevende voetbalvereniging voor de actieve en passieve voetbalbeleving van en voor 
iedereen, op een maatschappelijk verantwoorde wijze. 

1. Prestatievoetbal 
Ambitie en doelstelling Activiteiten 
1. Het eerste elftal speelt structureel in de subtop van de 
eerste klasse en incidenteel in de hoofdklasse waarbij de 
selectie voor 70% bestaat uit spelers die de jeugdopleiding 
van BW hebben doorlopen. 
 
2. De overige selectieteams spelen op hoofdklasse (zaal, 2e), 
1e klasse (dames, 3e) of divisieniveau (jeugd). Alle 2e 
selecties jeugd op maximaal 2 niveaus daaronder 
 
3. Certificering: Regionale jeugdopleiding en daarmee 
voortrekker zijn in ontwikkelingen op het gebied van 
(talent)ontwikkeling en opleiden. 
 
4. Trainers zijn in belangrijke mate eigen opgeleide trainers. 

1. Borgen van de certificeringseisen die horen bij Lokale 
jeugdopleiding (K). 
 
2. Actieplan certificering van van Lokale naar Regionale 
jeugdopleiding opstellen en uitvoeren. (ML)  
 
3. Realiseren jong senioren team wat op minimaal reserve 2de 
klasse speelt (ML). 
 
4. Doorstroom jeugd naar senioren optimaliseren (K).  
 
5. Trainers opleiden, faciliteren en binden aan de club (ML). 

2.  Recreatievoetbal 
Ambitie en doelstelling Activiteiten 
1. Elke leeftijdscategorie heeft een damesteam zodat 
fundament is gelegd voor een evenwichtig eerste 
damesteam.  
 
2, Recreatieve voetballers (jeugd, senioren, zaal en veld) 
voetballen en trainen met groot plezier.  
 
3. Voldoende kundige scheidsrechters voor recreatieve 
teams. 
 

1. Verder organiseren van het meisjes en damesvoetbal. (K) 
 
2. Recreatieve voetballers krijgen training en voetballen op hun 
niveau waarbij teams zoveel als mogelijk langdurig in stand 
worden gehouden. (K). 
 
3. Recreatieve teams periodiek waarderen (elftal van de week) 
en stimuleren om specifieke activiteiten te organiseren (K). 
 
4. Gecertificeerde (Arag) scheidsrechtersorganisatie (K). 
 
5. EHBO cq medische begeleiding op wedstrijddag (K). 

3.  Accommodatie 
Ambitie en doelstelling Activiteiten 
1. Uitbreiding van velden en kleedkamers. 
 
2. Beheer accommodatie (schoonmaak en onderhoud) 
versterken.  
  
3. Clipper vervult een belangrijke huiskamer en –
horecafunctie met gezond assortiment.  
 
3. Haalbaarheid verkrijging eigendomsrecht sporthal 
onderzoeken.  

1. Intensiveren lobby gemeente en BV Sport en betrokken zijn 
c.q. bijdragen aan totstandkoming ambtelijke notities.(K) 
 
2. Formatie Accommodatiecommissie uitbreiden (K) .  
 
3. Goede samenwerking met FVC, heldere afspraken over 
gecombineerd gebruik en financiële afrekeningen.(K)  
 
4. Driejarenplan opstellen en uitvoeren voor inrichting, sfeer, 
service en assortiment Clipper (ML). 
 
5. Commissie opdracht geven een haalbaarheidsonderzoek te 
verrichten naar overname sporthal (ML). 
 

4. Maatschappelijk 
Ambitie en doelstelling Activiteiten 
1. Maatschappelijke activiteiten onderbrengen onder 
noemer Blauw Wit op zijn Best t.b.v. aanboren van 
subsidies.  
 
2. De maatschappelijke opbrengsten dienen mede ter 

1. Relaties opbouwen met externe fondsen en stakeholders. 
(ML)  
 
2. Maatschappelijke activiteiten uitbreiden waarbij win-win 
situatie ontstaat (schoonmaak, gebruik kantine etc.) (ML). 
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versteviging van het vrijwilligersfundament van de 
vereniging.  

 
 

 

5. Sponsoring  
Ambitie en doelstelling Activiteiten 
1. Sponsorbase van minimaal 50 betrokken sponsoren 
met mix van hoofdsponsor (zakelijk), sub-sponsoren 
(zakelijk) en emotiesponsoren. 
 
2. Aandeel sponsoropbrengsten 25% van de contributie-
opbrengsten.  

1. Inbedden van de maatschappelijke activiteiten in het 
sponsorpakket (K).  
 
2. Ontwikkelen en implementeren sponsorprodukt waarbij de 
sponsorbijdrage afhankelijk is van koopgedrag Blauw Witters 
(ML).  
 
3. Sponsoren worden minimaal eens per jaar persoonlijk bezocht 
door vertegenwoordigers van de club (K) en minimaal twee 
inspirerende activiteiten voor sponsoren. (K) 
 
4. Crowdfundingsplatform ontwikkelen. (K) 

6. Organisatie & cultuur 
Ambitie en doelstelling Activiteiten 
1. Spelers en vrijwilligers gaan respectvol en fatsoenlijk 
met elkaar en met de gasten, tegenstanders en 
scheidsrechters om;  
 
2. Vrijwilligers ontzorgen door het bieden van goede 
faciliteiten, organisatie en communicatie waardoor 
binding wordt vergroot; 
 
3. Behouden van de clubcultuur door toezicht op naleven 
van normen,waarden en gedragsregels. 
 
4. Betrokkenheid van selectiespelers bij activiteiten 
binnen de club. 
 

1. Aanstelling Hoofd Commissie- en Vrijwilligerscoordinator (HCC) 
voor 16 uur per week (K). 
  
2. Herijking inrichting internetsite en aanstellen redactie voor 
website en social media. (K) 
 
3. Commissie Houding en Gedrag instellen (K). 
 
4. Inschakelen studenten voor projecten en stages.(ML) 
 
5. Selectiespelers inzetten bij Eeuwke Reidsma toernooi, Stars in 
their Eyes etc. (K). 

7.  Finance 
Ambitie en doelstelling Activiteiten 
1. Gezonde financiële huishouding zodat incidentele 
tegenvallers  kunnen worden opgevangen; 
 
2. Voetbalschool in eigen beheer opzetten.  
 
3. Geldverkeer in kantine zoveel mogelijk digitaliseren.  
 
4. Betalen van individuele spelers is niet aan de orde; 
enkel collectieve wedstrijdpremie-vergoedingen cf 
afspraken ALV en gerelateerd aan specifieke sponsoring. 
 
5. Verdere ontwikkeling financiële functie.  

1.Gezonde vermogens- en liquiditeitspositie creëren door 
realiseren van (beperkte) overschotten. (L) 
 
2. Beheersingsmaatregelen aanscherpen voor materiaal-, KNVB- , 
voetbalschool- en kledinguitgaven.(K) 
 
3. Contactloos betalen faciliteren, implementeren BW-pasjes (ML), 
 
4. Tussentijdse rapportages opzetten en uitbreiding toezicht door 
oprichten Financiële commissie (K) 
 
 
 

 


