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CJVV, al meer dan 100 jaar, maar nog steeds fit en 
in beweging! Bezige bijen. Dit is het jaarplan voor 
het seizoen 2021-2022 in de vorm van honingraat 
waarin alles met elkaar samenhangt.  
 
In de eerste plaats zijn we een voetbalvereniging. 
Eén die wil presteren en continue verbeteren. Op 
alle gebied. Senioren en jeugd, Mannen/jongens en  
dames/meiden, G-voetbal. Sportief maar ook 
Gezellig. En we doen het samen. CJVV is een 
vereniging, midden in de stad, die ook midden in de 
samenleving wil staan en maatschappelijk 
betrokken is. De maatschappelijk projecten die we 
organiseren dragen weer bij aan onze sportieve en 
verenigingsambities. 

 

 

 

In 100 jaar CJVV is er veel veranderd, en de veranderingen zullen ook niet 
stoppen. De organisatie/inrichting van de club moet daar op momenten in 
mee gaan. Dit uit zich voor nu o.a. in een actualisatie van de statuten en alle 
reglementen. 
De vigerende beschrijving van doelstellingen in de statuten sporen niet 
meer met de actuele beleving vanuit de leden van de doelen van de 
vereniging. We hebben daarbij o.a. gekeken naar de C van CJVV. In de 
eerste plaats hebben we als doel om te voetballen en dit nu als eerste doel 
in het eerste lid opgenomen. Doelen t.a.v. de C. hebben we nu als tweede 
doel opgenomen en geherformuleerd en daarbij extra in dit 2e lid de 
maatschappelijk betrokkenheid benoemd. 
Andere wijzigingen hebben onder andere betrekking op in de per 1 juli 
ingegane Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en vereiste 
wijzigingen vanuit de KNVB. Zie voor details over de voorgestelde 
wijzigingen het document dat voor de ALV van september 2021 is 
geagendeerd voor besluitvorming.   
 

 

Het fundament van de vereniging is de leden en haar personeel. Veel leden 
leveren hun bijdragen aan de club. Maar we zien dat het nog beter kan. We 
werken dit seizoen een aangescherpt ‘Vrijwilligers en 
personeelsbeleidsplan’ uit, wat voor het seizoen 2021 – 2022 tot een aantal 
concrete acties moet gaan leiden. We willen meer inzetten op het 
successen vieren in de verschillende organisatiedelen/commissies van de 
vereniging. Dit in combinatie met meer en beter evalueren van de 
activiteiten die we ontplooien. Tenslotte willen we een nog bredere 
betrokkenheid organiseren: De vereniging zijn we met z’n allen; We geniet 
met z’n allen en ieder levert zijn bijdrage. 

  



 

Financieel staat CJVV er prima voor. Desondanks zien we dat we 
bijvoorbeeld op sponsoringgebied de afgelopen jaren kansen hebben laten 
liggen. We willen het komende jaar ervoor zorgen dat sponsorzaken weer 
vloeiend loopt. Het moet voor sponsors interessant worden om financieel 
betrokken te zijn bij CJVV. We beginnen met orde op zaken stellen, schoon 
schip maken en vanuit daar opnieuw bouwen aan een breed 
sponsorbestand. Er zijn nieuwe commissieleden geworven die vol 
enthousiasme willen werken aan goed sponsorbeleid. Frisse energie en een 
nieuwe blik helpt bij het op orde scheppen van zaken, herinrichten van 
processen en een bulk aan optimisme en energie om sponsors te 
benaderen. Op deze manier werken we toe aan een vernieuwd 
sponsorbeleid zodat de club financieel verstevigd blijft.  
Verder organiseren / faciliteren we als vereniging ook allerlei 
maatschappelijk (goede doelen) trajecten, die soms ook , hoe bijzonder ook,  
baten op leveren voor de clubkas. Dit soort zaken willen we transparanter  
gaan presenteren, zodat de leden daar goed over mee kunnen praten in 
bijv. de ALV.  

  

 

We beschikken over een mooi voetbalcomplex, maar ook op dit gebied is er 
beweging. Er zijn plannen om de keuken, hal en de toiletgroep in de kantine 
te verbeteren. Daarnaast moeten de vlaggenmasten vernieuwd. Als veld 3 
ook verlichting krijgt kunnen we in de donkere maanden nog beter gebruik 
kunnen maken van ons complex. Een precieze planning van de realisatie van 
al deze plannen moet nog gemaakt worden 
In de organisatie van de facilitaire zaken willen we, in voetbaltermen door 
selecteren. Ofwel dat de vrijwilligers op dit gebied, bijvoorbeeld in de  
kantinecommissie, qua samenstelling zich meer representatief verhoudt tot 
de samenstelling van de club.  
  

 

Op voetbalgebied zijn er een aantal concrete doelstellingen geformuleerd: 
1. Om jonge getalenteerde voetballers, die nog niet kunnen doorstromen 
naar de A selectie te behouden en op hoog niveau zich verder kunnen 
ontwikkelen starten we dit jaar met een nieuwe categorie “Onder 23” met 
de daarbij horende organisatie. Het hoofd Jeugdopleiding neemt dit team 
onder zijn hoede en is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van deze 
categorie en de samenhang binnen het jeugdvoetbal en seniorenvoetbal. 
2. Voortvloeiend, uit de nog te houden de evaluatie,  van het 
voetbaltechnisch plan zullen de ontwikkelpunten vorm gegeven worden. 
Hier wordt dan nader over gecommuniceerd.  
3. Trainers opleiding aanbieden om daarmee de kwaliteit van het 
trainerschap te waarborgen en te verhogen. Met specifieke aandacht voor 
het trainerschap binnen het meisjes en damesvoetbal. 
4. Leden commissie Voetbalzaken versterken, toegespitst op dames en 
meisjes In de commissie voetbalzaken het meisjes- en damesvoetbal 
prominenter aanwezig te laten zijn waardoor er meer integratie tot stand 
komt en ervanuit 1 visie op voetbal en opleiding gehandeld wordt.  



5. Gehele kledinglijn van CJVV vernieuwen voor alle groepen + Personele 
bezetting op kleding- en materiaalbeheer vinden. 
6. Gelieerd aan het voetbal streven we ook naar meer scheidsrechters en 
betere opleiding.   
7. De organisatie van EHBO en BHV getrainde mensen op zaterdagen 
verbeteren. In samenhang met het wedstrijdsecretariaat en commissie 
voetbalzaken mensen trainen en inroosteren op de zaterdagen. 
 

 

Qua communicatie zijn de ambities voor al gericht op versterken van  
betrokkenheid tussen alle CJVV-leden d.m.v. heldere berichtgeving, veel 
beeldmateriaal op socials en site en een goeie informatievoorziening. We 
willen meer online zichtbaar zijn als club. Uit wie en wat bestaat CJVV? Wat 
is de sfeer op de club en wat is er allemaal te doen op het terrein van CJVV? 
We gaan komend jaar weer alle leden, teams en waar mogelijk commissies 
op de foto zetten. Onze socials en website zijn up to date en we zoeken 
naar de verhalen over de club en haar mensen. Daarnaast willen we 
transparantie bieden binnen de verschillende afdelingen en groepen 
binnen de club. We willen de pers betrekken en onze naam in Amersfoort 
versterken. Dit doen we door gebruik te maken van de website, socials, 
clubblad, nieuws en een sterk communicatieteam opgesplitst in 
verschillende commissies.   
 
Met betrekking tot de interne Informatiepositie gaan onze eigen informatie   
beter borgen door het gezamenlijk beheren van informatie / bestanden in 
een cloudapplicatie m.b.v. een goed beheerde autorisatiestructuur.  
 

 

CJVV is meer dan voetbal. We zijn een vereniging die open staat voor 
iedereen in de maatschappij. We willen het G-voetbal prioriteit geven, maar 
kunnen vanwege de beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers hiervoor het 
niet meer op deze manier blijven organiseren. We beraden ons hoe het G-
voetbal voor de komende tijd vorm te geven. 
 
En we organiseren ook projecten voor de meest kwetsbaren in onze 
samenleving. Al deze projecten zijn tegelijkertijd ook financiering voor de 
clubkas: 
- Life Goals is inmiddels een begrip bij CJVV en bekend bij diverse partijen in 
de stad die bezig zijn met kwetsbare mensen. De mogelijkheden worden 
onderzocht om de doelgroep uit te breiden. Jongeren en dak- en thuislozen. 
- Maatschappelijke dienstplicht (MDL) is een ontwikkeling in de samenleving 
dat in de kinderschoenen staat. De landelijke organisatie Life Goals 
ontwikkelt hier initiatieven in. Het is een kans voor CJVV om hier een 
bijdrage te leveren. Een en ander zal in de 1e helft 2021 onderzocht worden 
op de mogelijkheden. 
- Met de re-integratie organisatie ROADS is afgelopen jaar een succesvolle 
samenwerking begonnen. In overleg met deze organisatie zal bekeken 
worden of de inzet van de mensen die hier geholpen verder uitgebreid 
kunnen worden. Het gaat hier vooral om schoonmaak- en onderhoudswerk. 



- De re-integratie activiteiten t.b.v. het ministerie van defensie continueren 
en mogelijk uitbreiden. 
- Bedrijven en instellingen interesseren en maatschappelijke initiatieven om 
ons gebouw voor bijeenkomsten te huren. 
- Onderzocht gaat worden of de kantine meer opengesteld kan worden 
gedurende de gehele week. Daarmee gaat de kantine een rol spelen bij alle 
sportactiviteiten die op het sportpark plaatsvinden en zo nog meer een plek 
krijgt in de wijk. 
- De coördinatie van Life Goals is in handen van Sportparkmanager, die 
wordt betaald door SRO. Het is de moeite waard om te onderzoeken of we 
een sportparkmanager in dienst kunnen nemen. Naast het uitbouwen van 
activiteiten op maatschappelijk gebied kan hij ook ondersteunend zijn aan 
de CJVV-voetbalorganisatie. Te denken valt aan de uitvoering en 
ondersteuning van het vrijwilligersbeleid, sponsorbeleid en verhuur. 
 

 


