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Voorwoord 
 

De beleidsnota  beschrijft de beleidsdoelstellingen en beleidsopties van 

het bestuur van DVS’33 Ermelo. Het gaat daarbij zowel om het interne beleid (de 

organisatie van de vereniging en de eigen dienstverlening) als het externe beleid (de 

vereniging in relatie tot de buitenwereld van burgers, omgeving, bedrijven en 

verenigingen).  

In dit kader gaat het om hoofdlijnen. 

 

Beleid is een (communicatie-)middel om te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant 

opstaan en opgaan. Het gaat om een proces, dat voortdurend aandacht verdient en 

dynamisch van karakter is. 

 

Deze notitie komt voort uit het bestuurlijke verlangen om de vele waardevolle aspecten 

binnen onze vereniging eens aan het papier toe te vertrouwen vanuit een bepaald kader. 

Noem het een bundeling van datgene wat er dagelijks gebeurt binnen DVS’33 Ermelo. 

Maar: er is meer!  

Want regeren is ook vooruitblikken naar de (nabije) toekomst en dan de vraag stellen in 

hoeverre DVS’33 Ermelo ‘2013-proof’ is (ofwel gereed voor de toekomst).  

 

In de beleidsnota  verwoordt het bestuur de plannen voor de toekomst en 

via welke concrete acties het bestuur deze wil gaan realiseren in de periode 2013-2016. 

 

Ermelo, 

oktober 2013 

 

Bestuur DVS’33 Ermelo 
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Samenvatting 

 
Is DVS’33 Ermelo klaar voor de toekomst? En op welke terreinen nog niet?  

 

Deze vragen vormden voor het bestuur de aanleiding om de sterkten, zwakten, kansen 

en bedreigingen voor de vereniging in beeld te brengen via een zogenaamde SWOT-

analyse (zie hoofdstuk 2). Vervolgens is geconstateerd, dat anno 2013, andere accenten 

nodig zijn dan voorheen. Dat vraagt om een samenhangend beleidsplan:  

. Dit ligt nu voor u. 

 

Vanzelfsprekend doen we niet zomaar wat binnen DVS’33 Ermelo. Net als elke  

organisatie voeren we beleid vanuit een visie (op de wat kortere termijn) en vanuit een 

missie (de langere termijn). De missie vormt in dezen het vloertje onder de visie en 

omschrijft het bestaansrecht en identiteit van de vereniging. Redelijk tijdloos dus. De 

visie volgt uit de missie van de vereniging en geldt voor een kortere termijn (in deze 

notitie die van 2013 t/m 2016). Uit de missie en de visie volgen dan doelstellingen en 

speerpunten: tastbare resultaten die we als DVS’33 Ermelo nastreven. 

 

De hoofdstukken 3 en 4 beschrijven missie, visie, doelstellingen en speerpunten. 

 

Hieraan gekoppeld zijn de nodige acties en beleidsthema’s overzichtelijk in beeld  

gebracht (hoofdstuk 5). 

 

Uiteraard blijft voetbal de bindende factor binnen de vereniging. Dit laat onverlet dat 

een vereniging ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Een ware  

uitdaging is om de doelstellingen van de kerntaak voetbal te combineren met 

doelstellingen van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. Hoofdstuk 6 gaat hier  

nadrukkelijk op in en geeft voorbeelden van Meer dan Voetbal: 

. 
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1. Inleiding 
 

Velen slaat de schrik om het hart bij het lezen of horen van het woord ‘beleidsplan’. Het 

is een woord dat vaak geassocieerd wordt met een dik pak papier dat na enkele 

maanden in de prullenmand verdwijnt of zelfs de prullenmand niet haalt en ongelezen in 

de la blijft liggen. Zo’n beleidsplan ligt dit keer echter niet voor u.  

 

Het beleidsplan  is het concrete programma waar het bestuur de komende 

jaren daadwerkelijk mee aan de slag wil gaan. Want: beleid zonder actie is een droom en 

actie zonder beleid is een nachtmerrie… 

 

Met dit programma streeft het bestuur na: 1) top amateurvoetbal te blijven spelen, 2) de 

kwaliteit van de vereniging verder te ontwikkelen en 3) de vereniging in zijn geheel op 

een hoger plan te brengen. 

 

Het beleidsplan is niet voor niets tot stand gekomen. Op diverse vlakken is wel sprake 

van een beleidsmatig optreden, maar er is geen samenhangende op elkaar afgestemde 

koers. Op bijna alle gebieden binnen de vereniging wordt hard gewerkt en velen lopen de 

benen uit het lijf voor de club, maar het ontbreekt te vaak aan een goede coördinatie en 

een eensgezinde vooruitgang. 

 

Ter voorbereiding om te komen tot een beleidsplan heeft het bestuur van DVS’33 Ermelo 

een SWOT-analyse (sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen analyse) gemaakt voor de 

gehele vereniging. Aansluitend heeft het bestuur voor DVS’33 Ermelo een visie met 

speerpunten en een missie met doelstellingen geformuleerd. De uitkomsten van de 

SWOT-analyse, de visie en de missie zijn vervolgens vertaald in een aantal thema’s en 

acties. 

 

 is een programma dat kiest voor ontwikkeling van mogelijkheden, 

middelen, mensen en meerwaarde. En dat terwijl de vereniging af en toe ‘kraakt’ onder 

wat leden, voetballers, staf en supporters noodzakelijk en wenselijk vinden en wat de 

vrijwilligers van de vereniging bestuurlijk, financieel, coördinerend en uitvoerend in staat 

zijn te leveren. De omvang van de vereniging met 1300 leden, het toenemende 

gevarieerder gebruik van de accommodatie, de moeizame instroom van nieuwe 

vrijwilligers en de strengere wet- en regelgeving maken dat de DVS-organisatie onder 

druk staat. De verantwoordelijkheden zijn groot en de daarmee gepaard gaande risico’s 

en aansprakelijkheid evenzeer.  

 

Juist nu is het van belang een samenhangend beleid te ontwikkelen en daadwerkelijk uit 

te voeren. Juist nu is het tijd voor het  programma.  

 

mogelijkheden middelen

mensenmeerwaarde

 
 



DVS’33 Ermelo    Voetbal+    2013-2016 6 

2. SWOT-analyse 

 
De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes 

en in de omgeving de kansen en bedreigingen van een organisatie analyseert. Op basis 

hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald. De Engelse term SWOT-analysis wordt 

ook vaak in het Nederlands gebruikt en bevat de vier elementen: strengths (sterke 

aspecten), weaknesses (zwakke aspecten), opportunities (kansen) en threats 

(bedreigingen). 
 

De sterkte/zwakte analyse door het bestuur van DVS’33 Ermelo leverde de volgende 

conclusies op. Deze werden tijdens een thema-avond op 25 februari 2013 in volgorde 

van belangrijkheid geplaatst en zo nodig uitgebreid: 

 

2.1 Sterkte: 

 

• Vaste kern trouwe vrijwilligers 

• A-selectie speelt op hoofdklasseniveau 

• Financieel gezond 

• Accommodatie op hoog niveau 

• Hoogwaardige voetbaltechnische opleiding 

 

 

2.2 Zwakte: 

 

• Veel koninkrijkjes en heilige huisjes  

• Gebrekkige interne informatievoorziening en communicatie 

• Ontbreken voorwaarden veilig opvoedingsklimaat 

• Geen samenhangend beleidsplan met draagvlak 

• Kwaliteit middenkader        

 

 

2.3 Kans: 

 

• Maatschappelijke positionering DVS’33 Ermelo benutten 

• Bewust marketen kwaliteit DVS’33 Ermelo 

• Verhuur accommodatie 

• Ontwikkeling meisjes- en vrouwenvoetbal 

• Nabijheid grote scholengemeenschap 

 

 

2.4 Bedreiging: 

 

• Tekort aantal vrijwilligers 

• Economische ontwikkeling komende jaren 

• Vergrijzing en krimp bevolking in Ermelo 

• Concurrentie voetbalclubs in Ermelo e.o. 

• Onveilig sportklimaat        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfskunde
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3. Missie 
 

DVS’33 Ermelo is een vereniging die door middel van een positieve spelopvatting en  

wedstrijdmentaliteit, met respect voor tegenstanders, scheidsrechter, publiek en 

sponsoren, met zoveel mogelijk zelfopgeleide spelers deelneemt aan en acteert in de 

hoogste afdeling van het zaterdagvoetbal en vormt hierin een vaste waarde. 

 

DVS’33 Ermelo wil een toonaangevende voetbalvereniging zijn op de Noordwest Veluwe 

op het gebied van: 

 

• Aansprekende resultaten van haar selectieteams. 

• Sportief gedrag binnen en buiten de velden. 

• Plezier in voetbal. 

• Het hebben van een representatieve en gewaarborgde, veilige accommodatie, die 

 beschikbaar is van maandag tot en met zaterdag. 

• Het beschikken over een representatieve A-selectie, waarvan de meerderheid bestaat 

 uit zelf opgeleide jeugdspelers, die speelt met passie en teamgeest. 

 

Spelers, begeleiding en supporters op alle niveaus dienen respect te tonen voor de 

tegenstander en de arbitrale leiding.  

 

DVS’33 Ermelo biedt leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren een omgeving, waarbij 

plezier, beleving en trots in alle geledingen voorop staat. 

 

DVS’33 Ermelo wil, zowel intern als extern, op een duidelijke wijze communiceren, 

waarbij het gebruik van multimedia een centrale rol inneemt. 

 

DVS’33 Ermelo is zich als grote voetbalvereniging met 1300 leden bewust van haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil deze verantwoordelijkheid ook nemen. 

 

DVS’33 Ermelo wil goede relaties onderhouden met alle belanghebbende partijen om 

wederzijdse doelstellingen te kunnen behalen. 

 

De manier waarop wij met elkaar omgaan, is samen te vatten in vijf kernwaarden die het 

woord TROTS vormen: 

 

•  Teamgeest 

•  Respect 

•  Oog voor mens & materiaal 

•  Tolerantie 

•  Schouderklop 

 

 

3.1  Doelstellingen 

 

Voor de periode van 2013 tot en met 2016: 

 

1. Met het eerste team deelnemen aan de competitie in de hoofdklasse van het 

 zaterdag amateurvoetbal en hierin een vaste waarde vormen, met zoveel mogelijk 

 zelf opgeleide spelers. 

 

2. Een kwalitatieve jeugdopleiding, waarvan de individuele ontwikkeling van de speler 

 het uitgangspunt vormt en aansluiting bij het niveau van de A-selectie, waardoor 

jaarlijks één of meerdere spelers vanuit de eigen opleiding de overstap naar de A-

selectie kunnen maken. 
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3. Het tweede team speelt in de reserve Hoofdklasse en het derde team in de reserve 

 Eerste klasse. 

 

4. De A, B, C, D en E 1e selectieteams spelen op landelijk divisieniveau. 

 

5. Bij de thuiswedstrijden van het eerste komen gemiddeld 750 toeschouwers per 

 wedstrijd. 

 

6. Het aantal teams (in competitieverband) is minimaal 50. 

 

7. Om kwaliteit te borgen bedraagt het ledental van de vereniging minimaal 1200 

leden. 

 

8. Het aantal vrijwilligers blijft minimaal gelijk aan het aantal per 1 januari 2012 (330). 

 

9. De meerderheid van het technisch kader komt voort uit eigen geleding. 

 

10. Jaarlijks wordt een opleidingsplan voor het vrijwillig kader met bijbehorend budget 

 vastgesteld. 

 

11. Op het sportpark van DVS’33 Ermelo komt een derde kunstgrasveld. 

 

12. De kantine ondergaat een totale facelift. 
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4. Visie 
 

DVS’33 Ermelo is een voetbalvereniging met visie, die de komende vier jaar koerst met 

het eigen beleidsplan . Hierin worden de kaders beschreven waarbinnen 

alle geledingen binnen DVS’33 Ermelo hun bijdrage vorm kunnen geven.  

 

 

Binnen de voetbalsport in Ermelo is er ruimte voor een vereniging die staat voor een 

resultaatgerichte instelling met aandacht voor het familiegevoel. Voor onze selectieteams 

betekent dit dat prestatie voorop staat en dat op een zo hoog mogelijk niveau gespeeld 

wordt. Voor de overige teams staat plezier in het voetbal op een voor hen passend 

niveau voorop. 

 

Onze vereniging is een over de gehele linie goed geleide organisatie die professionaliteit 

uitstraalt. Voorwaarden hierbij zijn: de juiste mensen op de juiste plek, het hebben en 

onderhouden van een financieel gezonde organisatie, een positief imago, het open blijven 

staan voor de wereld om ons heen en het hebben van goede relaties met 

belanghebbende partijen. 

 

 

Het voetbal staat centraal binnen DVS’33 Ermelo, waarbij er plaats is voor prestatief en 

recreatief voetbal. Beiden met een eigen aanpak en benadering, maar wel met een  

versterkende werking naar elkaar en met begrip voor ieders eigen ambities en wensen.  

 

De voetballer staat centraal en voor veel soorten voetballers is plaats: van landelijk 

selectieniveau tot 35 plus en van damesvoetbal tot Dutch Career Cup; een brede 

doelgroep met verschillende behoeften.  

 

Dit is ook de kracht van de club waarbij breedtesport en topsport hand in hand gaan. 

Sportaanbod voor iedereen, van jong tot oud. 

 

DVS’33 Ermelo groeit van een traditionele voetbalvereniging tot een moderne 

maatschappelijke vereniging waar alle inwoners van Ermelo terecht kunnen. Behalve het 

voetbal heeft de club zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie waar ook 

aandacht is voor bewegen, gezondheid, participatie en vrije tijd. Aan alle leeftijden en 

doelgroepen wordt gedacht. In dit kader vervult DVS’33 Ermelo een sleutelrol in de 

regio: meer dan voetbal dus. 

 

Zo sport de middelbare schooljeugd dagelijks op de accommodatie en is er na schooltijd 

opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd in de Sport BSO.  

 

Elke zaterdagmorgen houden de deelnemers van Keep Fit hun conditie op peil door 

middel van looptrainingen en elke donderdagavond is er sinds kort een speciaal 

conditieprogramma voor dames. Vrijetijdsactiviteiten als klaverjassen, de avonden van 

de supportersvereniging Geel/Zwart en een jaarlijks darttoernooi worden ook zeer 

gewaardeerd. 

 

Op de woensdagmiddagen zijn er open trainingen voor de basisschooljeugd en door  

DVS’33 Ermelo worden gymnastieklessen verzorgd op de voetbalvelden voor de hoogste 

groepen van de basisscholen.  
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4.1 De visie samengevat: 

 

DVS’33 Ermelo… 

 

• is een vereniging waar iedereen een leven lang kan voetballen, zowel prestatief als 

 recreatief en zowel actief als passief; 

• biedt een zo veelzijdig mogelijk voetbalaanbod aan; 

• stelt talentontwikkeling centraal, zowel op als buiten het veld; 

• creëert maatschappelijke meerwaarde vanuit het voetbal en werkt samen met 

 partners uit het onderwijs, de kinderopvang, de zorg/welzijn en het bedrijfsleven; 

• heeft vrijwilligerswerk als norm en respecteert en ondersteunt haar vrijwilligers; 

• benut de accommodatie optimaal en multifunctioneel van maandag tot en met 

 zaterdag, niet alleen ’s avonds maar ook overdag; 

• is een club waar alle leden trots op zijn: trots op de voetbalprestaties, trots op het 

 familiegevoel en trots op de maatschappelijke rol binnen de Ermelose gemeenschap. 

 De leden zijn de belangrijke ambassadeurs. 

 

 

4.2 Speerpunten 2013-2016: 

 

• A-selectie op minimaal Hoofdklasseniveau 

• Jeugdselecties op landelijk niveau 

• Voetbalschool (talentschool) 

• Meer dan voetbal (Maatschappelijk Verantwoord Verenigen) 

• Breed voetbalaanbod 

• Multifunctioneel gebruik accommodatie 
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5. Beleidsthema’s en acties 
 

Deze werden tijdens een thema-avond op 25 februari 2013 aangevuld en in volgorde van 

belangrijkheid geplaatst 

 

 

 
Beleidsthema’s Toelichting Acties na thema-avond 

 
5.1 

 
Voetbal 

 
De selectieteams en de 
voetbalschool worden 
geleid door een op 
voetbaltechnisch gebied 
gekwalificeerd kader. 

 

 
 Reële verdeling van de 

middelen, gebruik 
faciliteiten 
 

 Interne en externe scouting 
verder uitbouwen 

 
 Basisvoorziening voor alle 

teams in gebruik 
accommodatie 

 
 Voorwaarden scheppen om 

prestatief voetbal op zo 
hoog mogelijk niveau te 
spelen 

 
 Marktconforme betaling 

technisch kader 
 

 Cursusmogelijkheden voor 
begeleiders van niet-
selectieteams 
  

 
5.2 

 

 
Meisjes- en 
vrouwenvoetbal 

 
Er is een volwaardig beleid 
op meisjes- en 
vrouwenvoetbal, dat 
resulteert in: 
1. Een goede organisatie 
die naadloos aansluit op de 
huidige organisatie van 
DVS’33 Ermelo. 
2. Een groeimodel, waar 
het meisjes- en 
vrouwenvoetbal in 
kwantiteit en kwaliteit 
groeit. 
3. Een ondersteunend 
kader van enthousiaste 
vrijwilligers die deze tak 
draagt. 
 

 
 Formuleren van een 

ambitieus beleidsplan 
meisjes- en vrouwenvoetbal 
DVS’33 Ermelo 
 

 Werven van een actieve 
projectgroep die deze 
opdracht uitvoert 

 
 Volgen van het stappenplan, 

genoemd in het beleidsplan 
om de kwaliteit en 
kwantiteit die we voor ogen 
hebben ook te halen (later 
omschrijven we deze 
SMART) 
 

 
5.3 

 
Kinderen  

 
Zowel tijdens als na 
schooltijd willen we zoveel 
mogelijk kinderen gebruik 
laten maken van ons 
sportpark. Dit willen we 
doen door gymlessen te 
faciliteren, sportieve 
kinderopvang te realiseren, 
voetbal- en sport-
arrangementen aan te 
bieden. Een veilige sport- 

en opvoedingsomgeving 
creëren. 
 

 
 Speeltuin en pannaveld 

realiseren 
 

 Samenwerkingsprogramma 
verder uitwerken met 
betrekking tot voetbal 
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5.4 

 
Jongeren 

 
Om de binding met DVS’33 
Ermelo te vergroten 
worden jongeren 
gestimuleerd 
maatschappelijke stages te 
vervullen en activiteiten te 
organiseren voor de eigen 
doelgroep. 
 

 
 Samenwerking met 

Voortgezet Onderwijs 
intensiveren met een rol 
voor het eerste team 

 
 Jongerencommissie vanuit  

A en B-sectie instellen als 
denktank voor 
beleidsvoering 

 
 

 
5.5  

 
Ouderen  

 
De toenemende groep 60- 
plussers in Ermelo krijgen 
beweeg- en ontmoetings-
arrangementen 
aangeboden, waardoor de 
maatschappelijke rol van 
DVS’33 Ermelo en de 
binding met deze 
doelgroep toeneemt. 

Zij worden uitgenodigd als 
vrijwilliger te participeren 
in de vereniging. 
 

 
 Werving van oudere 

vrijwilligers intensiveren 
 
 
 

 
5.6 

 
Bedrijven 

 
DVS’33 Ermelo wil een 
ontmoetingsplaats bieden 
aan ondernemers en 
gebruik maken van de 
kennis en kunde.  

 
 Samenwerking met de 

Business Club van DVS’33 
Ermelo verder uitbouwen, 
gericht op de versterking 
van beider doelstelling en 
missie 
 

 Stimuleren van bedrijven te 
participeren als vereniging 
sponsor 
 

 Aanbod om eigen team te 
sponsoren  
 

 Geen concurrentie tussen 
vereniging en Business Club  
 
 

 
5.7 

 

Clubhuis 

 
Het clubhuis is de 
gezellige, functionele en 
representatieve 
ontmoetingsplaats voor alle 
leden, vrijwilligers en 
supporters van DVS’33 

Ermelo. 

 
 Verdere ‘professionalisering’ 

 
 Het clubhuis is open bij elk 

evenement  
 

 Het clubhuis is open in de 

maand augustus  
 
 

 
5.8 

 
Accommodatie  

 
De accommodatie wordt 
dagelijks multifunctioneel 
en optimaal gebruikt van 
maandag tot en met 
zaterdag door diverse 
doelgroepen. De 
accommodatie is 
rolstoeltoegankelijk. 

 
 Aanvulling vrijwilligers voor 

onderhoud & beheer 
 

 Organiseren van een 
jaarlijkse klusdag 
 

 Renovatie kleedkamers 
hoofdgebouw in 2013 

 
 Herinrichting clubhuis, en-

tree sportpark & hoofdveld 
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5.9  

 
Vrijwilligers  

 
De vereniging ‘draait’ op 
vrijwilligers. Zij besturen, 
organiseren en coördineren 
op alle terreinen van de 
club. De vrijwilliger is het 
‘kapitaal’ van de club.  
Vrijwilligersbeleid wordt 
ontwikkeld m.b.t. 
continuïteit en kwaliteit van 
het vrijwilligerswerk. 
 

 
 Ouders van jeugdleden 

stimuleren om 
vrijwilligerstaken te 
vervullen 
 

 Specifieke waardering en 
aandacht voor vrijwilligers 

 
 Recreatieve senioren 

stimuleren om 
vrijwilligerstaken te 
vervullen  

 
 Aanleggen database van 

competenties leden, ouders 
 

 
5.10 

 

Professioneel kader 

 
De selectieteams en de 
voetbalschool worden 
geleid door gekwalificeerd, 
voetbaltechnisch kader. 

Het kader van de 
jeugdteams wordt 
professioneel ondersteund 
met betrekking tot 
gedragsproblematiek van 
kinderen en jongeren. 
 

 
 Budget instellen t.b.v. 

kosten professioneel en 
gekwalificeerd kader 

 
5.11 

 

 
Communicatie 

 
Binnen DVS’33 Ermelo 
‘communiceren’ we 24 uur 
per dag en 7 dagen per 
week, waarbij de zender de 
bedoeling heeft om de 
boodschap zo duidelijk 
mogelijk bij de ontvanger 
te krijgen. Om dit vorm te 
geven zal er een intern- en 
extern communicatieplan 
worden opgesteld en 
geïmplementeerd. Dit zal 
vereniging breed gedaan 
worden. 
 

 
 Vaststellen: Wie is 

verantwoordelijk, wat wordt 
er van een ieder bij DVS’33 
Ermelo verlangd, hoe gaan 
we met elkaar om en welke 
communicatiemiddelen 
gebruiken we of gaan we 
gebruiken? 
 

 Verbeteren van de 
communicatie tussen de 
verschillende geledingen 
binnen de vereniging 
 

 Doelstellingen op 
communicatief gebied en 
verantwoordelijkheden 
vastleggen voor 11 doel-
groepen: (spelende) leden, 
kaderleden, 
uitvoerenden/vrijwilligers, 
bestuursleden, ouders, 
bezoekers en 
tegenstanders, gemeente, 
KNVB, omwonenden, 
sponsoren/partners, 
overige externe contacten 
 

 Communicatiemiddelen 

bepalen en implementeren, 
w.o. nieuwe website 
 

 Betere overdracht bij 
wisselen functionarissen  
 

 Accent op websitebeheer  
 



DVS’33 Ermelo    Voetbal+    2013-2016 14 

 
 
5.12 

 
Veiligheid 

 
Vanuit de kernwaarden 
TROTS wordt het 
basisgevoel van veiligheid 
gegarandeerd.  
 
T – Teamgeest 
R – Respect 
O – Oog voor      
mens&materiaal 
T – Tolerantie 
S - Schouderklop 

 
 Instellen van een 

tuchtcommissie 
 
 Instellen van een 

verweercommissie (richting 
KNVB) met jurist als lid 
 

 Schrijven van een tucht-
reglement voor de 
vereniging (door de 
tuchtcommissie) 
 

 Project ‘De veilige 
vereniging’ handen en 
voeten geven 
 

 

 



DVS’33 Ermelo    Voetbal+    2013-2016 15 

6. Visie Maatschappelijk Verantwoord Verenigen 1 

 
DVS’33 Ermelo heeft van oudsher een belangrijke en brede maatschappelijke functie in 

de Ermelose samenleving, die tot op heden vooral is gericht op het beoefenen van de 

voetbalsport. Bij Maatschappelijk Verantwoord Verenigen is de leidende gedachte dat 

sportverenigingen het cement van de samenleving zijn.  

 

In dit kader is het een uitdaging om de interne gerichtheid van de vereniging op louter 

de voetbalsport te verbreden naar verbindingen met andere maatschappelijke spelers. 

Deze insteek kan leiden tot unieke samenwerkingsverbanden. Maatschappelijk 

Verantwoord Verenigen zorgt dan voor versterking van de organisatie doordat de 

betrokkenheid van leden wordt bevorderd, de aanwas van leden met verschillende 

culturele achtergronden wordt bevorderd en het financiële draagvlak wordt vergroot (via 

subsidiestromen en sponsorbijdragen). 
 

In dit kader kan ook gewezen worden op de Stichting Meer dan Voetbal, in 2004 

opgericht door de KNVB om de verbindende kracht van het voetbal in te zetten voor een 

sterkere samenleving. 

 

 

 

Missie Maatschappelijk Verantwoord Verenigen: 

 

DVS’33 Ermelo wil als vereniging pro actief betrokken zijn bij de duurzaamheid en de 

leefbaarheid van de (lokale) maatschappij en ondersteunt actief de vernieuwende visie 

over brede maatschappelijke verantwoordelijkheid van de hedendaagse 

voetbalvereniging: Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV).  

 

Dit is een wijze waarop DVS’33 Ermelo haar kernactiviteiten uitvoert en 

verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van haar maatschappelijke context (welzijn, 

gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, milieu en sociale context).  

 

MVV is de kracht van maatschappelijk verbinden. 

 

 

Het welslagen van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen is sterk afhankelijk of de 

juiste stimulator/coördinator in samenwerking met te formeren werkgroepen wordt 

gevonden om de verschillende projecten te initiëren en af te ronden. Op dit moment is 

er, op de losse projecten na, geen koppeling met een bestuursportefeuille en is er geen 

bestuurlijke verantwoordelijkheid tot Maatschappelijk Verantwoord Verenigen.  

 

Gezien de zwaarte en impact van de verschillende bestuursportefeuilles dient voorkomen 

te worden dat Maatschappelijk Verantwoord Verenigen in uitvoerende zin wordt 

ondergebracht bij een bestuursportefeuille/bestuurslid. De insteek dient te zijn dat het 

thema Maatschappelijk Verantwoord Verenigen integraal deel uitmaakt van beleid en 

praktijk van de gehele vereniging in alle onderdelen, inclusief beleid dus. Het levert niet 

automatisch meer werk op. MVV is een kwestie van ‘tussen de oortjes’ en ‘hoe je tegen 

de vereniging aan kijkt’ en daarmee vooral houding en bewustwording. 

  

                                           
1 Maatschappelijk Verantwoord Verenigen: Alle bestuurders willen het wel: een moderne gezonde 

vereniging waarin de kernactiviteit centraal staat met een fantastische cultuur en sfeer, betrokken en 
enthousiaste leden, niet alleen veel maar ook professionele vrijwilligers en bovendien financieel krachtig 
vanwege de aantrekkelijkheid voor sponsoren. MVV is ontwikkeld vanuit de vereniging zelf en gebaseerd op de 
kracht van maatschappelijk verbinden. Een praktische en eenvoudig uitvoerbare integrale methode voor een 
vereniging met een eigen identiteit. Niet zomaar een verhaal, maar iets waar uw organisatie trots op is! De 
vereniging is goud waard! Zie website www.platformmvv.nl  

http://www.platformmvv.nl/
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6.1 DVS’33 Ermelo en Maatschappelijk Verantwoord Verenigen 

 

DVS’33 Ermelo wil een actieve rol vervullen in en een bijdrage leveren aan de oplossing 

van sociaal maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen met name lokaal en waar 

nodig mogelijk regionaal gericht. 
 
 

6.2 Doelstelling Maatschappelijk Verantwoord Verenigen 

 

Middels de hierna te noemen projecten c.q. beleid geeft DVS’33 Ermelo invulling aan 

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. Door de vereniging wordt bewust gekozen voor 

een prioritering in de gekozen onderwerpen met als achterliggende gedachte: liever een 

aantal afgeronde projecten dan een overvloed aan lopende projecten c.q. beleid dat niet 

tot realisatie binnen de vereniging komt. 

 
 

6.2.1 Veiligheid 
 

Het project ‘De veilige vereniging’ stelt de basisvoorwaarden op waarmee DVS’33 Ermelo 

voor de jeugd en overige leden een veilige vereniging is. De basisvoorwaarden worden in 

protocollen beschreven en vervolgens vastgelegd met daarin onder meer waarden en 

normen, gedragsregels  ten aanzien van sportiviteit en respect, alcohol en drugs en 

seksualiteit en omgang en de verklaring van goed gedrag. DVS’33 Ermelo wil een 

vooruitstrevende rol spelen als het gaat om de veiligheid op het sportpark aan de 

Sportlaan. 

 

Bij de wedstrijden van het eerste elftal worden voldoende stewards ingezet om de orde 

en de veiligheid rondom het veld te bewaken. Er zal een EHBO-groep en een AED-groep 

worden geformeerd en een rooster worden opgesteld waarbij elke zaterdag twee 

vrijwilligers aanwezig zijn. Met betrekking tot de openbare orde is en blijft de vereniging 

transparant samenwerken met de lokale overheid.  

 
 

6.2.2 Dutch Career Cup 
 

DVS’33 Ermelo neemt deel met een voetbalteam, bestaand uit mensen met een 

arbeidshandicap die gebruik maken van de Wajongregeling, aan het landelijk programma 

‘Dutch Career Cup’. Onder begeleiding van een jobcoach van USG Restart doorlopen de 

deelnemers een traject van 30 weken.  

 

Door middel van voetbaltrainingen bij DVS’33 Ermelo en deelname aan vier toernooien 

doen de deelnemers competenties en vaardigheden op die hen helpen te integreren in de 

arbeidsmarkt. De deelnemers kunnen stages doen bij leden van de DVS’33 Businessclub 

en worden uitgenodigd te participeren in het vrijwilligerswerk van de vereniging. 

 
 

6.2.3 Stageplaatsen, onderwijs, maatschappelijke stage, leerbedrijf 

DVS’33 Ermelo wil zich inspannen om jaarlijks een 5-tal stageplaatsen aan te bieden aan 

het lokale/regionale onderwijs naast deelname aan het programma van maatschappelijke 

stages van Scholengemeenschap Groevenbeek. Belangrijk hierbij is een maximale 

begeleiding van de desbetreffende stagiair, maar ook de uit te voeren stage moet 

inhoudelijk het juiste niveau (vmbo, mbo, hbo, universitair) hebben. DVS’33 Ermelo is 

overigens al geregistreerd als erkend leerbedrijf. 
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Aan de volgende stages kan worden gedacht: 

 

• (technisch) onderhoud: schilderen, timmeren, onderhoudswerk 

• kantine/horeca 

• sport, het geven van training, het leiden van een jeugdteam 

• onderzoeksopdracht in de vereniging (bijvoorbeeld besparing energie, veiligheid, 

 sportmanagement, marketing, sport & voeding, klanttevredenheid, imago) 
 

 

6.2.4 Kinderopvang 

 

In samenwerking met de stichting ‘Brood en Spelen’ is bij DVS’33 Ermelo met ingang van 

augustus 2012 een Sport BSO gestart voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De opvang 

van (school-) jeugd zal de komende jaren groeiende blijven. Ook een regio als de Veluwe 

ontkomt niet aan de tendens om tweeverdienersschap en ouderschap te combineren en 

in dat beeld past de behoefte aan kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. De Sport BSO 

zet zich in om een actief en afwisselend sport-, spel-, bewegings- en activiteiten-

programma te ontwikkelen, waarbij de kinderen naar behoefte en interesse kunnen 

meedoen. 

 

6.2.5 Combinatiefunctionaris 

 

Een samenwerkingsverband van Scholengemeenschap Groevenbeek, gymnastiek-

vereniging Sparta, volleybalvereniging Pauwervoll, tennisvereniging Irminloo, 

korfbalvereniging Dindoa en voetbalvereniging DVS’33 Ermelo heeft een tweetal 

combinatiefunctionarissen in dienst (totaal 1 fte).  

 

Dit project wordt voor 80% gefinancierd door de landelijke en lokale overheid voor de 

duur van drie jaar en heeft tot doelstelling om meer mensen aan het sporten te krijgen. 

DVS’33 Ermelo participeert met 10 uur per week in dit project.  

 

De combinatiefunctionaris voert twee programma’s uit bij DVS’33 Ermelo. Een 

programma waarin technisch kader van jeugdteams wordt ondersteund met betrekking 

tot de integratie van kinderen met gedragsproblemen en een programma waarin 

basisschooljeugd kennis maakt met voetbal door middel van gymlessen en open 

voetbaltrainingen op de woensdagmiddag. 
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7. Tot slot 

 

De ambities van  zijn weliswaar hoog, maar kunnen gerealiseerd worden 

als: 

  

1. De leden gezamenlijk de schouders eronder zetten.  

 

2. De diverse geledingen van de vereniging oog hebben voor het gemeenschappelijk 

 beleid, samenwerken en aanvullend zijn op elkaar. 

  

3. De vereniging met betrekking tot bestuur, coördinatie en continuïteit professioneel 

 wordt ondersteund. 

 

DVS’33 Ermelo is een prachtige voetbalvereniging, die op 1 september 2013 tachtig jaar 

bestaat. Een vereniging, die naar onze overtuiging, met gemeenschappelijk beleid en de 

juiste mogelijkheden, middelen, mensen en meerwaarde nog een grote toekomst voor de 

boeg heeft. 

 

Wij gaan er voor, samen met u! 

 

 

Ermelo,  

oktober 2013 

 

Bestuur DVS’33 Ermelo 

 
 

 

 


