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PUBLICATIEVERSIE 

Deze publicatieversie van het definitieve beleidsplan is een sterk ingekorte versie van het volledige 

document. 

In dit document wordt een voorwoord en een samenvatting getoond. 

Alle meerderjarige leden van DVS ’33 Ermelo die een volledige versie in digitale vorm (PDF) wensen 

te ontvangen kunnen zich aanmelden bij de verenigingssecretaris. 

 

Voorwoord 

Voor u ligt een nieuw beleidsplan van onze voetbalvereniging DVS ’33 Ermelo (hierna te noemen 
DVS) voor de komende vijf jaren 2018 – 2023.  
Deze notitie is het vervolg van het vorige beleidsplan Voetbal + (2013 – 2016). 

BESTEMD VOOR:  
Dit beleidsplan is bestemd voor de gehele vereniging, alle leden in welke categorie dan ook: 
actief spelend- niet actief; prestatief - niet prestatief; selectie – niet selectie; jeugd & senioren; 
dames & heren; meisjes & jongens> EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. 

De verenigingsambities kunnen alleen verwezenlijkt worden met steun van alle verenigingsleden; dat 
is de basis van de titel van dit beleidsplan: 
 

 ‘EENHEID IN VERSCHEIDENHEID’. 

De vereniging bestaat sinds 1 september 1933 en is voortgekomen uit de fusering van een aantal 
voetbalverenigingen in Ermelo die meer wilden samenwerken om zo gezamenlijk sterker te kunnen 
profiteren van elkaars krachten = DOOR VERENIGING STERK.  
De afkorting had ook kunnen staan voor Door Verscheidenheid Sterk omdat het samengaan van 
verschillende soorten mensen bij onze vereniging geleid heeft tot waar we nu staan. Die gedachte 
heeft nog niets aan zeggingskracht verloren want nu nog steeds kan onze vereniging alleen floreren, 
bloeien en aansprekende resultaten bereiken als alle leden er met elkaar hun schouders onder willen 
zetten om de gang van zaken binnen DVS soepel en kwalitatief hoogstaand, ofwel professioneel, te 
laten verlopen. 

Daarbij dienen we ons te bedenken dat er bij DVS van oudsher plaats dient te zijn voor inzet, spel, 
kwaliteit en plezier; ruimte voor het prestatieve en ook recreatieve uitgangspunten van haar leden. 

Die gezamenlijke inspanning van alle leden vraagt om een goede visie om het te hanteren beleid op 
een juiste wijze te formuleren en vervolgens in de praktijk te brengen; daarvoor is dit beleidsplan 
opgesteld. Deze visie (op de kortere termijn) volgt vanuit de missie (de grondslag en het karakter van 
de vereniging). 

Wij spreken de wens uit dat met dit beleidsplan de vereniging voor de komende jaren haar koers zal 
kunnen bepalen met als einddoel om de aan de horizon geplaatste professionalisering op een 
verantwoorde wijze te kunnen bereiken. 
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Samenvatting 

Bij een actieve en bruisende vereniging als DVS, die door veel aspiraties en ambities gekenmerkt 

wordt, behoort regelmatig gekeken te worden of het gevoerde beleid1 nog steeds in 

overeenstemming is met de externe omgevingsfactoren en de interne gang van zaken.  

Dat maakt het noodzakelijk om de vereniging en haar omgeving (overheden en maatschappij) 

regelmatig aan een onderzoek te onderwerpen om te bezien of het gevoerde beleid bijstelling 

behoeft, om de ontwikkelingen binnen de vereniging in juiste banen te blijven leiden, zodat de te 

realiseren doelstellingen gewaarborgd zullen blijven. 

Een dergelijke analyse heeft de afgelopen periode plaatsgevonden en de resultaten zijn verwerkt in 

dit meerjarenplan, een beleidsplan, dat voor de komende vijf jaren van 2018-2023 aangeeft welke 

doelstellingen nagestreefd worden en hoe die te bereiken zullen zijn. 

De opbouw van dit beleidsplan is als volgt: de eerste hoofdstukken bestaan uit een referentie naar 
de juridische verankering van DVS in de vorm van de statuten (hoofdstuk 2) en de weergave van de 
bestuurlijke organisatie en huidige organisatiestructuur (hoofdstuk 3).  De analyse van relevante 
ontwikkelingen in de omgeving en een interne analyse van onze vereniging zelf staan in het volgende 
hoofdstuk (hoofdstuk 4). Uit deze analyses wordt een SWOT-analyse gedestilleerd (eveneens 
(hoofdstuk 4), welke op zijn beurt de basis is voor de hoofdstukken over de missie & visie van de 
vereniging (hoofdstuk 5) en het voorgenomen beleid (hoofdstuk 6). Het laatste hoofdstuk bestaat uit 
de vastlegging van de activiteiten op de verschillende aandachtsgebieden (hoofdstuk 7). 
 

                                                           
1 Definitie van ‘beleid’: “Gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen […]”, Koenen 
Woordenboek Nederlands, Dertigste druk in de nieuwe spelling, (Utrecht, Antwerpen 2006), p 108. 


