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1. Inleiding 

Aanleiding 

DSVP (Door Samenwerking Verkregen Pijnacker), opgericht op 31 juli 

1948, is een vereniging met een rijke voetbalhistorie. Nog steeds is het 

eerste elftal van DSVP de trotse houder van een Nederlands record door 

67 competitiewedstrijden achtereen ongeslagen te blijven. Ook het 

vrouwenvoetbal leverde aan die historie een bijdrage met als hoogte-

punten de selectie van DSVP voor het Nederlands vrouwenelftal. 

DSVP is een vereniging voor leden door leden. DSVP doet veel voor 

haar leden, maar diezelfde leden zorgen er tegelijkertijd voor dat DSVP 

nu en in de toekomst nog steeds een bloeiende en bruisende vereniging 

is. De vele vrijwilligers realiseren ontzettend veel door al dan niet 

improviserend initiatieven te ontplooien, zaken energiek aan te pakken 

en besluiten te nemen. 

DSVP heeft een goede maar voor een deel gedateerde accommodatie 

bestaande uit kantine, kleedkamers, sporthal en (kunst)grasvelden. 

Groot onderhoud vanwege de leeftijd van de accommodatie blijft steeds 

nodig. 

De vele en snelle ontwikkelingen op sociaal en maatschappelijk gebied 

en de veranderende wet- en regelgeving laten ook onze vereniging niet 

ongemoeid. We noemen hier de belangrijkste.  

 De buitenwereld ziet de vereniging steeds meer als een 

volwaardig bedrijf dat een totaal product biedt en stelt in 

toenemende mate professionele eisen aan de vrijwilligers-

organisatie die DSVP is. 

 De toenemende aanscherping van de regelgeving onder meer 

op het gebied van veiligheid, milieu en hygiëne vereist passende 

maatregelen en legt een grotere verantwoordelijkheid bij de 

bestuurlijke organisatie. 

 Het beleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, onder meer 

over het ondernemersfonds, oud papier, combinatiefunctionaris 

en velduitbreiding legt een grote druk op bestuur en vereniging. 

 DSVP heeft meer dan duizend leden/donateurs en groeit nog 

steeds  mede omdat Pijnacker verder uitbreidt. Ook zal DSVP 

voor meisjes aantrekkelijk blijven om te komen voetballen. Het 

aantal vrijwilligers  groeit mee, maar strategische posities zijn 

onderbezet. Dit maakt het moeilijker om aan de vele (wettelijke) 

verplichtingen te voldoen. Het aantal vrijwilligers moet een 

parallelle groei blijven doormaken. 

 De economische crisis vormt een bedreiging. Sponsors zijn 

moeilijker te vinden, de kantineomzet en ledengroei staan onder 

druk omdat gezinnen minder te besteden hebben. 

 De gemeente heeft de huur van de velden verdrievoudigd. Het 

besparen op kosten en het verhogen van de kantineprijzen 
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zullen hun grenzen bereiken. Tenzij andere oplossingen 

gevonden worden zullen verdere huurverhogingen volledig in de 

contributies moeten worden doorberekend. 

Dit Algemene Beleidsplan schetst in grove lijnen de wijze waarop het 

DSVP-bestuur met deze ontwikkelingen wil omgaan. 

Uiteraard hebben we voor de komende periode ook ambities.  

 DSVP ziet dat zelf opgeleide jeugdspelers doorstromen naar de 

seniorenafdeling. Bijzondere aandacht vraagt het vergroten van 

de binding van de oudere jeugd met de vereniging.  

 Zonder afbreuk te doen aan spelplezier zouden veel selectie-

teams gezien de omvang van de vereniging hoger moeten 

kunnen spelen. 

 DSVP is bestuurlijk en financieel stabiel. De verwachtingen van 

de buitenwereld en de hierboven geschetste ontwikkelingen 

zorgen voor een continue druk op de bestuursleden. Deze druk 

wil het bestuur zoveel mogelijk beperken. 

 De samenwerking met de gemeente kan en mag nog beter. 

 We blijven prioriteit geven aan normen en waarden. 

 De goede mix van vrouwen- en mannenvoetbal en van zaal- en 

veldvoetbal die DSVP is blijven we koesteren. 

 De organisatiestructuur van het zaalvoetbal willen we verder 

verbeteren. 

Al met al zal DSVP  belangrijke keuzes moeten blijven maken. 

Doel en afbakening 

Het Algemeen Beleidsplan geeft richting aan de keuzes die onze club 

moet maken en is een leidraad voor alle DSVP-ers. Het plan is ook het 

visitekaartje voor alle geïnteresseerden buiten DSVP zoals sponsors, 

politici, ambtenaren en potentiële leden. 

Het plan schetst het beleid voor de lange termijn en vormt de basis voor 

bestaande en nog op te stellen (beleids)plannen. Hierbij kan gedacht 

worden aan het Jeugdbeleid, Technisch Jeugdbeleid, het Beleidsplan 

vrouwen- en meisjesvoetbal, het communicatieplan, etc. Bestaande 

(beleids)plannen behoeven na vaststelling van het Algemeen 

Beleidsplan mogelijk aanpassingen. 

Het bestuur maakt afspraken over welk bestuurslid voor welk onderdeel 

uit het Algemeen Beleidsplan verantwoordelijk is. Tijdens bestuursver-

gaderingen rapporteren de bestuursleden over de stand van zaken.  

Regelmatig vindt er een evaluatie plaats hetgeen aanleiding kan zijn het 

Algemeen Beleidsplan en de onderliggende (beleids)plannen aan te 

passen.   

Dit geactualiseerde Algemeen Beleidsplan 2015 – 2020 is na vaststelling 

door het bestuur in te zien via de DSVP-site. Het bestuur ziet op- en 

aanmerkingen graag tegemoet. 
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Opzet 

Na de inleiding in hoofdstuk 1 beschrijft hoofdstuk 2 wat DSVP wil zijn en 

welke uitgangspunten de club hierbij hanteert. In hoofdstuk 3 zijn de 

doelstellingen uitgewerkt en krijgen ze waar mogelijk een concrete en 

toetsbare invulling. De hoofdstukken 4 en 5 beschrijven met welke 

middelen DSVP de doelstellingen wil realiseren. 
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2. Wat wil DSVP zijn? 

Door Samenwerking Verkregen Pijnacker (DSVP) is een aansprekende 

veld- en zaalvoetbalvereniging in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het 

is een laagdrempelige sportvereniging met een open identiteit die 

jeugdige, volwassen en oudere mannen en vrouwen de mogelijkheid 

biedt de voetbalsport op een actieve manier te bedrijven en zich erin 

verder te bekwamen. Het gaat hierbij om een zinvolle en gezonde 

vrijetijdsbesteding waarbij presteren en plezier hand in hand gaan. De 

vereniging stelt de leden bovendien in staat andere leden te leren 

kennen.  

DSVP geeft hieraan invulling door: 

 normen en waarden hoog in het vaandel te houden; 

 betrokkenheid bij en verantwoordelijkheidsgevoel voor het reilen 

en zeilen van de vereniging te stimuleren door het oppakken van 

verenigingstaken; 

 het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 

(KNVB); 

 deelname aan door de KNVB georganiseerde competities; 

 de organisatie van vriendschappelijke wedstrijden; 

 het verzorgen van trainingen op verschillende niveaus; 

 het  huren, beheren, aanpassen en onderhouden van de hier-

voor benodigde accommodatie; 

 het organiseren van uiteenlopende activiteiten die wellicht niet 

direct te maken hebben met voetbal maar wel bijdragen aan de 

verenigingsbinding en een zinvolle en plezierige (vrije) tijdsbe-

steding geven.  

Bovenstaande activiteiten zijn algemeen van aard. De belangrijkste zijn 

hieronder verder uitgewerkt. 

Bovenal een voetbalvereniging 

De meeste mensen worden lid van DSVP om te kunnen voetballen. 

DSVP is in de eerste plaats een voetbalvereniging voor vrouwen, 

mannen, jongens en meisjes. 

De veldcompetitiewedstrijden zijn op zaterdag. De zaalteams spelen hun 

wedstrijden op wisselende dagen. Ze werken een groot deel van de 

thuiswedstrijden in onze eigen Koos de Vriessporthal af.  

Niet iedere speler/speelster heeft dezelfde wil, tijd en/of kwaliteiten om 

zijn/haar voetballend vermogen te verbeteren. DSVP maakt dan ook 

onderscheid tussen prestatiegericht en recreatiegericht voetballen. 

Plezier hebben bij het beoefenen van je favoriete sport staat voor 

iedereen centraal. 
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Prestatiegericht  

Prestatiegerichtheid is niet gelijk aan moeten winnen. Het is een continu 

streven naar technisch en tactisch goed en succesvol voetbal. DSVP 

streeft ernaar om met de standaardelftallen (veld-selectieteams bij de 

vrouwen, mannen en jeugd en de zaalselectie-teams bij de vrouwen en 

mannen) een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Hierbij wordt zo goed 

mogelijk bij de persoonlijke ambitie van de spelende leden aangesloten. 

Voetballen op een hoog niveau maakt DSVP aantrekkelijk voor 

potentiële leden, sponsors en toeschouwers. 

Recreatiegericht 

De groep van spelers/speelsters die de kwaliteit, wil en/of tijd niet 

hebben om intensief en doelgericht met voetbal bezig te zijn krijgt een 

minder prestatiegerichte benadering. De benadering is weliswaar 

anders, maar recreatiegericht voetballen, zien we zeker niet als 

minderwaardig aan prestatiegericht voetballen. 

Zinvolle (vrije) tijdsbesteding 

DSVP biedt naast voetbal diverse andere mogelijkheden om binnen de 

vereniging tot een zinvolle en gezonde (vrije) tijdsbesteding te komen. 

Leden organiseren diverse sociale activiteiten zoals bingo, klaverjassen, 

feesten, familiezwemmen e.d., er is een trimafdeling en in de sporthal 

spelen leden badminton en tennis. 

Daarnaast biedt DSVP aan leden die niet (meer) werken de mogelijkheid 

nuttige hand- en spandiensten te verrichten. Niet alleen de vereniging 

heeft hier baat bij, ook voor de betrokkenen is dit zinvol. Maatschappelijk 

actief zijn, je kennis en ervaring inzetten en samen met anderen iets 

presteren hebben immers een positieve invloed op de geestelijke en 

lichamelijke gezondheid. 

Bijdrage aan de sociale ontwikkeling  

DSVP is een afspiegeling van de Pijnackerse samenleving en wil hieraan 

door sport en spel een positieve bijdrage leveren.  

De verenigingsaccommodatie is meer dan alleen velden, sporthal, 

kleedkamers en kantine voor trainingen, wedstrijden, een drankje, 

feesten en andere activiteiten. Het is ook en vooral een sociale 

ontmoetingsplaats voor leden en bezoekers, jong en oud, een plek die 

gezelligheid, geborgenheid en veiligheid biedt en uitstraalt en waar 

nieuwe leden gastvrij worden onthaald. Iedereen, nieuwkomers en 

oudgedienden, vrouwen en mannen, homo's en hetero's, autochtonen en 

allochtonen, moeten zich binnen de vereniging veilig en thuis voelen. 

Trainingen en wedstrijden zijn niet uitsluitend gericht op het verbeteren 

van het voetballend vermogen. Ze leveren mét de niet-voetbalactiviteiten 

een belangrijke bijdrage aan een veelzijdige ontwikkeling tot mens.  

DSVP legt hierbij de nadruk op een aantal aspecten, door sport in het 

algemeen en door de voetbalsport in het bijzonder gestimuleerd worden. 

Deze zijn:  
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 het eigen maken van een gezonde leefstijl; 

 het plezierig omgaan met elkaar volgens afgesproken normen 

en waarden; 

 elkaar respecteren, evenals andermans eigendommen; 

 het ontwikkelen van een sportieve houding in de breedste zin 

van het woord; 

 elkaar ondersteunen onder meer door verenigingstaken op te 

pakken; 

 het leren samenwerken en een teamgeest kweken; 

 het vergroten van het incasserings- en acceptatievermogen.  

DSVP werkt samen met “Adfund begeleid werken” dat mensen met een 

beperking nuttig onderhoudswerk op ons complex laat verrichten. Dit 

werk past bij hun mogelijkheden en ontlast onze vrijwilligers. 

Verschillende stagiaires doen hun stage bij DSVP. Het betreft zowel 

maatschappelijke als MBO- en HBO-stages. Vanwege de kwaliteit van 

de begeleiding heeft de vereniging het predicaat “Erkend Leerbedrijf”.  

Met het bevorderen van een sportieve houding, het vermogen samen te 

werken, het respecteren van elkaar en van elkaars normen en waarden, 

het bieden van alternatief werk en stageplaatsen levert DSVP een 

positieve bijdrage aan de lokale samenleving. 
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3. Wat wil DSVP bereiken?  

Leden 

Ledenaantallen 

De afgelopen jaren vertoont DSVP een gestage en evenwichtige groei 

naar ruim duizend leden/donateurs. Die groei is het sterkst is bij vrouwen 

en jeugd.  

De komende jaren willen we verder tot ongeveer elfhonderd leden en 

donateurs groeien. Een grotere vereniging heeft immers voordelen: 

 het accommodatiegebruik is efficiënter;  

 het vergemakkelijkt het sluitend houden van de exploitatie; 

 er is meer potentieel om de voetbaldoelstellingen te realiseren; 

 de doorstroming vanuit de jeugd naar de selectieteams is groter; 

 het vergemakkelijkt het samenstellen van teams. 

DSVP stelt aan de groei van de vereniging als voorwaarde dat deze 

moet passen binnen de beschikbare faciliteiten, capaciteiten en doel-

stellingen. De groei mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit van en de 

binding met de vereniging.  

Een verdere groei van het ledenaantal gaat niet vanzelf. Zeker in deze 

voor vele gezinnen onzekere tijden vraagt het werven van nieuwe leden 

voortdurend aandacht. 

In Pijnacker en Delfgauw, de primaire voedingsgebieden, werft DSVP 

nieuwe leden door onder meer gerichte promotionele activiteiten waarin 

plezier en kwaliteit nadrukkelijk aandacht krijgen.  

Binding  

In de samenleving verliezen traditionele sociale verbanden als familie, 

kerk, dorpsgemeenschap en vakbond aan bindingskracht. 

Sportverenigingen blijken in staat de ontstane gaten voor een belangrijk 

deel op te vullen. Bij DSVP zijn vele vriendschappen ontstaan. 

DSVP is niet alleen trots op haar leden, de leden zijn ook trots op DSVP. 

Bij onze vereniging is ondanks de groei de verenigings-binding nog altijd 

een belangrijke factor. Lid zijn betekent voor velen deel uitmaken van 

een hechte gemeenschap. En we zijn er trots op dat veel van onze leden 

een lidmaatschap voor het leven hebben.  

Een sterkere band met de vereniging zorgt voor een toename van het 

aantal vrijwilligers. Ook daarom willen we de binding van de leden de 

komende jaren versterken. Dit is van levensbelang want zonder 

vrijwilligers geen DSVP. 

We zien graag dat zelf opgeleide jeugdspelers doorstromen naar de 

seniorenafdeling. Bijzondere aandacht vraagt het versterken van de 
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binding van de oudere jeugd met de vereniging. Ook willen we meer 

aandacht geven aan het versterken van de onderlinge band binnen 

jeugdteams.  

Voetbaldoelstellingen 

Prestatief 

Op het niveau waar DSVP speelt is een verdere professionalisering van 

de voetbalsport merkbaar. DSVP wil de voetbaldoelstellingen zoveel 

mogelijk realiseren met zelf opgeleide jeugd. Uitbreiding van de 

selectieteams bij de jeugd is dan ook één van onze speerpunten, echter 

het betalen van spelers is niet aan de orde. 

Activiteiten van selectieteams, die een bijdrage leveren aan de 

prestatieve voetbaldoelstellingen worden door DSVP vanuit reguliere of 

specifieke budgetten gefinancierd.  

We streven voor alle standaardteams (veldselectieteams bij de vrouwen, 

mannen en de jeugd en de zaalselectieteams bij de vrouwen en 

mannen) naar een zo hoog mogelijk niveau. 

Voetballen in de  tweede klasse is het streefniveau voor  mannen 1. Voor 

mannen 2 en vrouwen 1 is de eerste klasse het streven. Voor de hoog-

ste jeugdteams geldt dat  de eerste klasse of hoofdklasse het na te 

streven niveau is. 

Het op een zo’n hoog mogelijk niveau spelen is geen vrijblijvende zaak. 

Het brengt aan twee kanten verplichtingen met zich mee zoals intensief 

en op goed niveau trainen, veel wedstrijden spelen, een gedegen 

wedstrijdvoorbereiding en een goede begeleiding. De vereniging zorgt 

voor de faciliteiten waar speelsters/spelers op een verantwoorde en 

enthousiaste wijze gebruik van maken. 

Recreatief 

Voor de recreatiegerichte teams is er geen streefniveau. Deze teams 

spelen op een bij hun ambitie en kwaliteiten passend niveau. Teams 

worden zoveel mogelijk in stand gehouden, zonder veel wisselingen. De 

recreatiegerichte seniorenteams staan grotendeels op eigen benen. De 

vereniging stelt trainingsfaciliteiten beschikbaar en ondersteunt zo 

mogelijk met een goede begeleiding. Deze ondersteuning willen we 

verder verbeteren.  

 

Sportiviteit, normen en waarden 

Sportiviteit staat hoog in ons vaandel en we zien er op toe dat iedereen 

de normen en waarden van de vereniging naleeft. 

DSVP accepteert onder geen enkele voorwaarde pestgedrag, licha-

melijk of verbaal geweld, uitingen van discriminatie, (seksuele) 

intimidatie, bovenmatige onsportiviteit en andersoortig wangedrag. Met 

het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor 

jeugdtrainers is in 2015 een begin gemaakt. Het voor alle vrijwilligers 
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verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag is in onderzoek. Een 

Vertrouwenscommissie, een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging, 

is ingesteld voor de afhandeling van eventuele incidenten. Ongewenst 

gedrag of ongewenste intimiteiten kunnen bij deze commissie worden 

gemeld. Een melding kan aanleiding geven tot schorsing of opzegging 

van het lidmaatschap. Het bestuur moet dit laatste goedkeuren waarbij 

de Algemene Ledenvergadering het laatste woord heeft. 

DSVP treedt op tegen al diegenen die zich schuldig maken aan ver-

nieling en diefstal van verenigingseigendommen en eigendommen van 

derden.  

DSVP erkent de regels van de KNVB en accepteert de sancties die 

verbonden zijn aan het overtreden van de regels. De kosten hiervan 

komen altijd voor rekening van de overtreder. We houden ons het recht 

voor de sancties van de KNVB met eigen sancties uit te breiden. 

Ook hierbij geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Naast 

sanctionering neemt DSVP initiatieven om een meer gedisciplineerd en 

sportief gedrag te stimuleren, onder meer door het actualiseren, 

communiceren en toezien op naleving van de normen en waarden, 

huisregels en gedragsregels.  
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4. Middelen  

Bestuurlijke organisatie 

Een bestuurlijke organisatie waarin zaken als informatie-uitwisseling, 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op een juiste wijze zijn 

belegd is van essentieel belang voor het goed functioneren van de 

vereniging. Zonder een robuuste structuur ligt steeds het risico van 

onvoldoende afstemming en langs elkaar heen werken op de loer.  

De bestuurlijke organisatie van DSVP is in de afgelopen jaren aan-

gepast. De nieuwe structuur is weergegeven in het organisatieschema in 

bijlage 1. Hierbij is aangegeven welke taakvelden en/of commissies de 

verschillende bestuursleden in portefeuille hebben.  

Afstemming en informatie-uitwisseling zijn van groot belang voor een 

goed functionerend bestuur. In het communicatieplan is vastgelegd op 

welke wijze bestuur, commissies en andere groepen en organisaties met 

elkaar communiceren. 

De organisatiestructuur is opgezet voor het reguliere, dagelijkse werk. 

Voor bijzondere werkzaamheden kiest DSVP voor een projectmatige 

aanpak, waarvoor tijdelijke commissies in opdracht van het bestuur aan 

het werk gaan.  

De organisatiestructuur van het zaalvoetbal willen we verder verbeteren. 

Het bestuur toetst periodiek de effectiviteit en efficiëntie van de bestuur-

lijke organisatie en legt hierover aan de leden verantwoording af. 

Technisch beleid 

Om de gestelde doelen te kunnen bereiken dienen de leden te kunnen 

beschikken over goede materialen en gekwalificeerd technisch kader 

(trainers, coaches, verzorgers en leiders). 

Op aangeven van het bestuurslid voetbaltechnische zaken heeft DSVP 

voor senioren (vrouwen en mannen),  en jeugd een technisch beleid 

veldvoetbal vastgesteld. Hierin is onder meer het volgende opgenomen: 

 DSVP ontwikkelt een speelstijl die door alle veldselectie-teams 

teams wordt gepraktiseerd; 

 de trainingsstof is afgestemd op het voetbal dat DSVP in de 

competitiewedstrijden wil spelen; 

 voor selectieteams geldt een trainingsplicht.  
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Vrijwilligers 

DSVP heeft een behoorlijk vrijwilligersbestand dat uit ongeveer drie-

honderdzeventig vrijwilligers bestaat. Gezien de toenemende hoeveel-

heid taken en werkzaamheden blijft het werven van nieuwe vrijwilligers 

continue aandacht vragen. Om overbelasting te voorkomen probeert het 

bestuur omvangrijke taken op te knippen zodat het werk over meer 

vrijwilligers kan worden verdeeld.  

Verder wil het bestuur: 

 een sfeer creëren die er aan bijdraagt dat vrijwilligers met plezier 

hun werk doen; 

 vrijwilligerswerk niet verplichten maar (ouders van) nieuwe leden 

wijzen op de morele verplichting een steentje aan de vereni-

gingstaken bij te dragen; 

 gericht scheidsrechters, trainers en leiders (blijven) werven; 

 spelers uit jeugdteams als scheidsrechter wedstrijden van 

jongere teams laten leiden; de scheidsrechterscommissie zorgt 

voor cursussen en begeleiding; 

 aan vrijwilligers schouderklopjes blijven uitdelen onder meer met 

de jaarlijkse vrijwilligersavond, presentjes en dergelijke. 

 open staan voor vrijwilligersvergoedingen voor door het bestuur 

te bepalen categorieën. 

 te belastende taken uitbesteden. 

Met deze voornemens koesteren we het “goud” dat DSVP met de vele 

vrijwilligers in handen heeft. 

Activiteiten 

DSVP heeft commissies die voor jeugd en senioren (vrouwen en 

mannen) uiteenlopende activiteiten binnen en buiten het voetbal 

organiseren. Voor de vitaliteit van de vereniging is het van groot belang 

dat leden uiteenlopende initiatieven voor de leden blijven organiseren. 

Deze zorgen voor gezelligheid, bevorderen de binding, vergroten de 

naamsbekendheid en laten de buitenwereld zien dat DSVP meer is dan 

alleen voetbal.  

We zien commissies als de gelegenheid bij uitstek voor het opdoen van 

kennis over en ervaring met het organiseren en uitvoeren van 

uiteenlopende taken. Onze vrijwilligers zijn mede hierdoor constant in 

ontwikkeling en stromen gemakkelijker door naar andere functies. De 

continuïteit van het kader kan hiermee worden gewaarborgd. Het tot 

stand brengen van nog meer activiteiten willen we dan ook bevorderen 

door initiatieven te ondersteunen. 



Algemeen beleidsplan 
DSVP 2015-2020 

Pijnacker mei 2016 
 

 14 

Accommodatie 

De mogelijkheden en faciliteiten die een vereniging aan haar leden en 

potentiële leden biedt hebben een grote invloed op de uiteindelijke keuze 

voor een sport of vereniging. De kwaliteit van de accommodatie is één 

van de zaken waarmee DSVP zich wil onderscheiden. 

DSVP legt prioriteit bij de verbetering en uitbreiding van de accom-

modatie. De soms levensgevaarlijke situaties op de parkeerplaats, die 

tevens gemeentelijk evenemententerrein is, maakt een rigoureuze 

aanpassing noodzakelijk. We zijn met de gemeente en andere betrokken 

partijen in gesprek over het draaien van het hoofdveld hetgeen de 

herinrichting van de parkeerplaats mogelijk maakt waardoor deze veiliger 

wordt. In 2014 is een nieuw grasveld opgeleverd. Desondanks zijn de 

trainingsmogelijkheden onvoldoende waarvoor we naar een structurele 

oplossing zoeken. Het tekort aan kleedkamers hebben we in 2012 op 

eigen kracht opgelost. Bij besluiten over voornoemde onderwerpen zijn 

en worden de ontwikkelingen en het gebruik van kunstgras voor officiële 

competitiewedstrijden, noodzaak, betaalbaarheid en het financiële risico 

in ogenschouw genomen.  

Het multifunctioneel gebruik van onze sporthal, kantine en kleedkamers 

valt binnen de doelstellingen van DSVP. Onze accommodatie kan 

worden aangewend voor door anderen georganiseerde activiteiten zo 

mogelijk met inzet van onze vrijwilligers. 

Voor alle binnenruimten geldt een volledig rookverbod. 

Wetgeving en de regels die de KNVB stelt over bijvoorbeeld het gebruik 

van alcohol rond het veld nemen we in acht. 

Het verhuren van onze Koos de Vrieshal en kleedkamers geeft extra 

inkomsten. Verhuur aan derden gaat boven het eigen gebruik.  

Veel activiteiten vinden plaats in “de Mijlpaal”, onze kantine. Hier krijgt 

het verenigingsleven inhoud. Bovendien vormt de kantine een belang-

rijke bron van inkomsten. We willen een verdergaand multifunctioneel 

gebruik van de kantine. 

De kantine vraagt, naast de organisatie van het voetballen, veel werk-

zaamheden. Hiervoor is de kantinecommissie verantwoordelijk.  

Elke organisatie die alcohol schenkt of verkoopt moet volgens de Drank- 

en Horecawet voldoen aan sociale hygiëne eisen. Tijdens openingsuren 

moet altijd minimaal één persoon met een “Verklaring Sociale Hygiëne” 

aanwezig zijn.  

In de kantine wordt vóór 12.00 uur geen alcohol geschonken en voor 

kinderen onder de 18 jaar is alcohol taboe. 



Algemeen beleidsplan 
DSVP 2015-2020 

Pijnacker mei 2016 
 

 15 

 

 

Communicatie 

DSVP wil gezien worden als een voetbalvereniging met vele activiteiten 

naast het voetbal, een mooie verzorgde accommodatie en veel goed 

opgeleide vrijwilligers. Het regelmatig publiceren over de vereniging is 

een voorwaarde om op een positieve manier onder de aandacht te 

blijven. 

In het communicatieplan is vastgelegd op welke wijze bestuur, com-

missies en andere groepen en organisaties met elkaar en met de 

buitenwereld communiceren. Alle doelgroepen moeten goed, open en 

eerlijk geïnformeerd worden over wat er binnen de club speelt, welke 

activiteiten (gaan) plaatsvinden, wat van mensen verwacht wordt en wat 

men van de vereniging mag verwachten.  

Actieve leden moeten bovendien direct toegang hebben tot alle rele-

vante informatie met betrekking tot het voetbal of andere activiteiten in 

het algemeen. 

De wijze van communiceren verandert onder meer als gevolg van 

sociale media. Sociale media dienen uitsluitend te worden gebruikt voor 

het overdragen van informatie. Discussies en meningsverschillen dienen 

altijd direct tussen de betrokken personen gevoerd en uitgesproken te 

worden. Wij vinden Instagram Facebook, WhatsApp en Twitter hiervoor 

ongeschikt omdat we willen voorkomen dat leden, bestuursleden en 

ander kader zonder wederhoor in een onjuist daglicht komen te staan. 
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5. Financiën 

Financiën vragen voortdurend veel aandacht. Door de economische 

crisis vallen sponsors weg, zakken kantine-opbrengsten in en lijkt de 

ledengroei te stagneren. Een grotere druk op onze financiële positie is 

ook te verwachten door onder meer hogere kwaliteitseisen, uitbesteding 

van te belastende werkzaamheden, hogere (huur)lasten en onze 

ambities op prestatief niveau.  

DSVP is financieel gezond en wil door een realistische financiële 

meerjarenraming aan het eind van elk seizoen een minimale liquiditeit  

van € 25.000,- als buffer, zodat aan de financiële verplichtingen kan 

blijven worden voldaan.  

De financiële taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn 

duidelijk vastgelegd. 

DSVP kiest nadrukkelijk als uitgangspunt het via de boekhouding laten 

verlopen van alle financiële transacties. De vereniging duldt geen zwart 

geldcircuit. 

In onze financieel beleid maken we onderscheid tussen de jaarlijks 

terugkerende (structurele) en incidentele baten en lasten. De be-

langrijkste structurele lasten, trainersvergoedingen, veld huur, onder-

houd, kleding en materialen, lichten we hieronder toe. Hogere struc-

turele lasten moeten we opvangen met extra structurele baten. DSVP 

heeft vier structurele inkomstenbronnen, te weten contributies, kantine-

inkomsten, sponsoring en onderverhuur van de accommodatie en dan 

vooral de sporthal. Die komen hieronder kort aan bod. 

Structurele lasten 

Trainersvergoedingen 

De hogere ambities kan DSVP alleen realiseren met goed opgeleide en 

ervaren trainers. De KNVB stelt hier ook strenge eisen aan. In de 

voetbalwereld kan dit alleen bereikt worden door hier een vergoeding 

tegenover te stellen die we in de boekhouding verantwoorden. Door 

zoveel mogelijk zelf trainers op te leiden proberen we de trainerskosten 

zo laag mogelijk te houden. 

Veldhuur 

Om te kunnen voetballen zijn sportvelden nodig. De huurlasten zijn in 

2014 verdrievoudigd en zullen naar verwachting verder stijgen. Deze 

lastenverhogingen zijn en worden gedeeltelijk uit de lopende begroting 

opgevangen via besparingen en alternatieve inkomsten. Maar de rek is 

er uit; doorberekenen in de contributies lijkt onvermijdelijk. 
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Onderhoud 

De Koos de Vriessporthal, de kantine en een flink deel van de kleed-

kamers zijn meer dan dertig jaar oud. Gezien deze leeftijd is het 

uitvoeren van onderhoud een flinke kostenpost. En de toenemende 

hygiëne- en veiligheidseisen maken het voortdurend aanpassen van de 

accommodatie noodzakelijk. 

Kleding en materialen 

Trainen en wedstrijden spelen vragen om kwalitatief goede en veilige 

materialen. Meer leden betekent ook meer materialen. 

 Aan trainers en leiders stellen we zo mogelijk kleding ter beschikking. 

Structurele baten 

Contributie 

De contributie is en blijft onze belangrijkste inkomstenbron. De jaarlijkse 

contributieverhoging is gekoppeld aan de prijsindex voor ge-

zinsconsumptie. Eventuele extra verhogingen worden in principe altijd 

beargumenteerd met uitbreiding van aanbod of toename van kwaliteit, 

tenzij externe factoren hiertoe dwingen. Extra verhogingen buiten het 

beïnvloedingsvermogen van het bestuur (bijvoorbeeld als gevolg van 

hogere huurlasten en energiekosten) leggen we ter goedkeuring voor 

aan de algemene ledenvergadering.  

De betalingsvoorwaarden van de contributie zijn vastgelegd in het 

contributiereglement DSVP. 

Sponsoring 

Sponsoring is niet meer weg te denken uit de hedendaagse sport-

wereld. Activiteiten organiseren en op een bepaald niveau sport be-

drijven is kostbaar en kan niet alleen meer uit de reguliere inkomsten 

worden bekostigd. Zeker als het gaat om een extra impuls of een 

bijzondere voorziening zal meer en meer een beroep moeten worden 

gedaan op (een) externe geldschieter(s).  

Sponsorbijdragen leverden ons de afgelopen jaren een aanzienlijke 

verruiming van het budget op. 

De sponsorcommissie houdt zich bezig met de werving van sponsors. 

Speciale (sponsor)acties kunnen worden aangewend ter financiering van 

specifieke investeringen. Het onderhandelen met potentiële sponsors 

mag alleen (in nauwe samenwerking met) de sponsorcommissie. 

Sympathie voor de vereniging is voor sponsors de belangrijkste drijfveer. 

De voordelen voor de bedrijven komen als motief meestal op de tweede 

plaats. 

We willen de sponsoring verder versterken en bevorderen dat sponsors 

meer terugzien van hun bijdragen, onder meer door een goede infor-

matieoverdracht en het beter benutten van publiciteits-kansen. 
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Business club 

De Business club bestaat veelal uit bedrijven uit (de omgeving van) 

Pijnacker-Nootdorp en Delfgauw die DSVP een warm hart toedragen. 

Deze bedrijven bieden ondersteuning aan activiteiten voor de jeugd, 

senioren (vrouwen en mannen), accommodatiezaken en bijzondere 

projecten.  

De Business club is een zelfstandige stichting met eigen  verantwoor-

delijkheden. Conform de statuten streeft de stichting er naar een be-

stuurslid van DSVP zitting te laten hebben in het stichtingsbestuur. Het 

stichtingsbestuur onderhoudt nauwe contacten met het verenigings-

bestuur maar legt er geen verantwoording aan af. 

Club van 100  

De Club van 100 wil het verenigingsgevoel versterken en het 

verenigingsleven in brede zin ondersteunen. De Club van 100 onder-

steunt jeugdactiviteiten, toernooien en de aanschaf van materialen, 

verzorgt de lief en leed pot en zet jubilea van leden extra luister bij.  
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6. Tot slot 

In dit Algemene Beleidsplan beschreven we de doelstellingen, kansen en 

bedreigingen die we zien en tegenkomen bij ons streven ons als 

vereniging nog meer te ontwikkelen. 

We willen een voetbalvereniging zijn met sportieve ambities maar ook 

met een mooie verzorgde accommodatie en veel goed opgeleide 

vrijwilligers, een gezellige (familie)vereniging waar iedereen welkom is, 

zich thuis voelt en waar naast voetbal vele andere activiteiten worden 

georganiseerd. Een bloeiende en bruisende vereniging, voor leden door 

leden.  

De bestuursleden zijn er trots op DSVP-er te zijn. 
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