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v.v. ESTO Bodegraven 

VOORWOORD VOORZITTER 

Van vele kanten is het bestuur  gevraagd om het door de vereniging gevoerde beleid vast te leggen in 
een beleidsplan. Deze wens kwam niet alleen voort uit de behoefte bij leden, commissieleden, maar 
ook bij het bestuur leefde de wens om middels een beleidsplan de activiteiten en doelstellingen van 
de vereniging vast te leggen en tevens handvatten te verstrekken over het te voeren beleid. 

Voor u ligt het beleidsplan voor de periode 2012-2016 van de voetbalvereniging ESTO.  Dit beleids-
plan heeft tot doel om, gefundeerd op  de  Statuten (1936) en met inachtneming van het recent 
herziend Huishoudelijk Reglement,  de doelstellingen van de vereniging  te beschrijven. 

In ieder hoofdstuk is aangegeven op welke doelstellingen het beleid zal worden gericht. Verder treft u 
per hoofdstuk een aantal concrete acties om tot realisatie van de beoogde doelstellingen te ko-men.  
Een aantal van deze acties zijn inmiddels gedurende kortere of langere tijd in gang gezet .  

Verder is er bij een aantal hoofdstukken  een korte toelichting gegeven over de achtergronden en/of 
voorwaarden betreffende de uit  te voeren acties en/of activiteiten. 

Namens het bestuur van de voetbalvereniging  wens ik u vee l leesplezier toe.

Rene Sinke

Voorzitter  V.V. ESTO 

INLEIDING:
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v.v. ESTO Bodegraven 

De  voetbalvereniging ESTO neemt  binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een vooraanstaande 
positie in, zowel op sportief al sociaal gebied. Zij staat bekend al een vereniging die, naast het bieden 
van de mogelijkheid om de voetbalsport te bedrijven, door een actief recreatiebeleid voorziet in een 
sociale behoeftender haar leden 

De vereniging telt ruim 650 spelende en niet-spelende leden. De vereniging biedt haar leden vanaf de 
leeftijd van 5 jaar de mogelijkheid  om de voetbalsport zowel op prestatief als recreatief niveau actief 
te beoefenen.  De verenigingsaccommodatie, de Kievitsheuvel, bestaat uit  twee wedstrijdvelden, 
(waarvan een veld is voorzien van kunstgras) en een trainingsveld.  De velden zijn eigendom van de 
gemeente en qua beheer  en toezicht ondergebracht  bij de Stichting Buitensportvoorziening (B.S.V). 
De opstallen van de accommodatie bestaan uit een clubgebouw (het ESTOrant)  en een opslagloods 
eigendom van de vereniging.  

Het bestuur van de vereniging bestaat naast het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en 
secretaris ) uit vijf bestuursleden welke respectievelijk de seniorencommissie, de jeugdafdeling, de 
sponsorcommissie en de barcommissie aansturen. Alle bestuursleden dragen lijnverantwoording voor 
de door hen aanstuurde (sub)commissies. 

De senioren afdeling kent zowel een heren- als damesafdeling. Zowel binnen de senioren- als bij de 
jeugdcommissie worden leden in de gelegenheid gesteld om op recreatief en/of prestatief niveau 
actief te zijn. Bij de seniorenafdeling komt het standaardteam uit in de 3e klasse. De reserve elftallen 
(ESTO 2 en ESTO 3) worden aangemerkt als selectieteams.  Bij de senioren is tevens een afdeling 
‘zaalvoetbal’. Deze kent één damesteam dat uitkomt op recreatief niveau. De standaardjeugdteams 
komen over het algemeen uit op het niveau van de 2e klasse.  Bij de jeugd spelen zowel jongens als 
meisjes.  De laatsten komen wel uit voor gemengde teams als voor een team dat geheel uit meisjes 
bestaat. De afgelopen jaren is een terugloop in het aantal dames (jeugd)leden waarneembaar.  

De pupillenafdeling is een stabiele afdeling en kent veel aanwas.  Kinderen van vijf jaar oud mogen 
niet in KNVB verband uitkomen. De vereniging kent bij de jeugd de mogelijkheid voor vijfjarigen om 
de voetbalsport te leren kennen. Het aantal jeugdleden blijft stabiel hoewel in de leeftijdscategorie 
van 12-18 jaar de laatste jaren veel verloop merkbaar is.   

De financiële situatie van de vereniging is gezond. De vereniging kent inkomsten uit contributie (leden 
en donateurs), sponsorgelden, donaties, giften  en barinkomsten.  Contributie inning verloopt via de 
ledenadministrateur , sponsorinkomsten worden gegenereerd via  de sponsorcommissie die onder 
leiding staat van een daarvoor aangewezen bestuurslid. Een daarvoor aangewezen bestuurslid draagt 
verantwoording voor de inkomsten verkregen uit horeca (bar) zaken.  

HOOFDSTUK 1:  ALGEMEEN BELEID   
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 De  voetbalvereniging ESTO neemt binnen het verenigingsleven van  de gemeente Bode-
graven-Reeuwijk een vooraanstaande rol in en kenmerkt zich daarbij als een sociaal maat-
schappelijke organisatie.    

 De vereniging telt 700 (niet)spelende leden.  Binnen de vereniging zijn  ongeveer 150 
vrijwilligers actief die zorg voor een breed georiënteerd en  actief verenigingsleven.

 De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid tot het bedrijven van de voetbalsport op 
recreatief en prestatiegericht niveau. 

 De vereniging kenmerkt zich door haar sociaal-maatschappelijke cultuur, waarin naast 
sportbeoefening ruimte wordt geboden voor clubgebonden sociaal-maatschappelijke 
evenementen. 

 De vereniging biedt mensen een platform om te participeren in het vrijwilligersbestand. 

 De vereniging stelt  leden in de gelegenheid zich op persoonlijk vlak te ontwikkelen door 
het aanbieden van (stage) plaatsen ten behoeve van de door hen gevolgde opleiding.   

 De vereniging beschikt over een ‘normen en waarden’ statuut. De uitvoering van dit statuut 
wordt bewaakt door  het bestuur en de onderscheidenlijke commissieleden.

 De teams, uitkomend in competitieverband, zijn uniform gekleed en presen teren zich 
conform de eerder genoemde regels van het normen en waardenstatuut.

Actiepunten/Maatregelen ter realisatie van bovengenoemde doelstellingen:  

De vereniging richt zich niet alleen op het werven maar ook op het behoud van leden.

De vereniging richt zich, naast het bedrijven van de voetbalsport,  op het organiseren  van een aantal 
evenementen met een sociaal-maatschappelijk karakter Als richtlijn wordt uitgegaan van ongeveer   
3-4 algemene evenementen en 2- 3 evenementen voor jongeren/jeugd)

De vereniging kent een seniorenafdeling  met minimaal 8 voetbalteams, waaronder  drie teams als 
selectieteam worden aangemerkt. De vereniging heeft ten behoeve van het vrouwenvoetbal 
minimaal een damesteam. Tevens wordt de mogelijkheid gefaciliteerd om te voetballen binnen een  
recreantengroep. 

De vereniging kent een  jeugdafdeling  waarin in leeftijdsklassen van 6-18 jaar  in competitieverband 
bij de KNVB wordt uitgekomen. In de jeugdafdeling is een afdeling voor meisjesvoetbal geïntegreerd.  

De invulling van bestuurlijke en operationele functies kunnen plaatsvinden in samenwerking met 
bedrijven en/of opleidingsinstituten. Hierover worden sluitende afspraken gemaakt door de 
vrijwilliger, het bedrijf of opleidingsinstituut en de vereniging.

Normen en waarden worden vastgelegd in een normen- en waardenstatuut. 

De regeling van het kledingfonds loopt af na het seizoen 2012-2013. Indien nodig wordt de regeling 
verlengd  tot seizoen 2013-2014. Voortzetting en wijziging in kledingbeleid is onder verantwoording 
van het bestuur ondergebracht en benoemd bij sponsorzaken. 
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HOOFDSTUK  2:  BESTUURLIJK/ORGANISATORISCHE DOELSTELLINGEN

 Het bestuur van de vereniging kent een dagelijks bestuur bestaande uit  een voorzitter, een 
penningmeester en een secretaris.  Zij vormen samen met 3-5 andere bestuursleden het 
algemeen bestuur.  Leden van het dagelijks bestuur hebben aangewezen beslissings-
bevoegdheid ten aanzien van rechtspositionele aangelegenheden. 

 De vereniging beschikt over een actueel en overzichtelijk organisatieschema (organogram). 
Het beleidsplan voor de vereniging komt overeen met de doelstellingen benoemd in 
Statuten en Huishoudelijk Reglement. 

 De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuurs- en commissieleden zijn 
inzichtelijk en vastgelegd  in het beleidsplan.  Waar nodig worden aanvullende afspraken 
betreffende (deel)verantwoordelijkheden afzonderlijk vastgelegd. 

 Alle overeenkomsten met rechtspositionele gevolgen zijn/worden afgesloten door een 
vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur. 

 Contracten met  leveranciers, ketenpartners, sponsoren en medewerkers die 
loonvergoedingen of onkostenvergoedingen ontvangen,  alsmede overeenkomsten met 
overige rechtspositionele gevolgen zijn centraal gearchi-veerd bij het secretariaat.   

 Inkoop van bouw- en onderhoudsmaterialen, spelmaterialen en kleding vindt centraal 
plaats en  is specifiek gemandateerd aan het bestuurslid accommodatiezaken.  Deze heeft 
het mandaat tot ondertekening namens het dagelijks bestuur.

 De inkoop van consumptieartikelen ten behoeve van horeca-aangelegenheden alsmede 
overige materialen ten behoeve van de horecavoorziening  is gemandateerd aan het 
bestuurslid horecazaken.  Deze heeft het mandaat tot ondertekening namens het dagelijks 
bestuur.

 De jeugdafdeling beschikt over een jeugdorganisatieplan en een  jeugdbeleidsplan, beiden  
geconformeerd aan het algemeen beleid en goedgekeurd door het algemeen bestuur.

Actiepunten/Maatregelen ter realisatie van bovengenoemde doelstellingen:  

 Aftreden binnen de bestuurstermijn dient te worden voorkomen Bij aftreden binnen de bestuurs-
termijn heeft het aftredend bestuurslid een inspanningsverplichting om in diens opvolging te voor-
zien.  Aftredende bestuursleden kunnen niet verplicht worden gesteld te voorzien in hun opvolging. 
Zij hebben de mogelijkheid om kandidaten voor te dragen bij het algemeen bestuur en/of leden-
vergadering.

De penningmeester kan zich laten ondersteunen door een financiële commissie, die deeltaken   toe-
gekend kan worden.  De samenstelling van deze commissie dient door het algemeen bestuur te wo-
rden goedgekeurd.  

5



v.v. ESTO Bodegraven 

De algemene ledenvergadering stelt een kascommissie aan die toezicht houdt op de verantwoording  
van het financiële beheer door de penningmeester.  

De secretaris kan zich laten ondersteunen door een ledenadministrateur. 

De vereniging kent afdelingen die zich onderscheidenlijk richten op: seniorenzaken, jeugdzaken, 
horecazaken, sponsorzaken en accommodatiezaken. Elke afdeling kent een commissie die als 
uitvoerend orgaan wordt aangemerkt. Zij werken aan de hand van een jaarlijks begrotingsbudget, 
verwerkt in de jaarbegroting.

 Commissies staan onder leiding van een voorzitter  die deel uitmaakt van het algemeen  bestuur. Bij 
aanvaarding van een functie binnen een commissie wordt een termijn van 1 of 2 jaar afgesproken.  
Aftreden binnen deze termijn dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Bij aftreden binnen de 
afgesproken termijn heeft het aftredend commissielid een inspanningsverplichting om een vervanger 
aan te melden die  in zijn functie kan voorzien. aangemerkt  

Binnen de commissies kunnen diverse subcommissies worden ingericht. Deze vallen onder 
verantwoording van het bestuurslid die als voorzitter van de betrokken commissie is aangesteld    

De activiteiten van de recreatiecommissie (RECO) vallen onder eindverantwoording van het 
bestuurslid horeca-aangelegenheden.  

De Jeugd Ontspanningscommissie valt onder eindverantwoording van het bestuurslid Jeugdzaken 

De Bouwcommissie valt onder eind verantwoording van het bestuurslid accommodatiezaken. 

 Binnen de onderscheidenlijke commissies kunnen separate beleids- en organisatie plannen worden 
ontwikkeld die als leidraad kunnen dienen voor de ontwikkelingen die binnen het betrokken  
onderdeel plaatsvinden. Deze plannen worden toegepast na toetsing en toestemming door en van 
het algemeen bestuur. 

De leden van het algemeen bestuur leggen maandelijks in de bestuursvergadering verantwoording af 
voor uitvoeringsactiviteiten van de door hen aangestuurde commissie. Daarin worden genoemde 
uitvoeringsplannen  ter fiattering voorgelegd.

Toelichting :

De bestuurlijke organisatie is ingericht conform bijgaand organogram.  Doelstelling is om te komen tot 
een bestuur constructie waar bestuursleden duurzaam voor een periode van 4-6 jaar beschik-baar 
voor zijn (onder voorbehoud van goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering).  De periode 
2012-2016 dient aandacht te worden besteed aan een sterke en consistente structuur van deze 
organisatie. 

Voor een structurele efficiënte en effectieve aansturing van de vereniging is een voltallig ingericht 
bestuur onontbeerlijk . De werving van nieuwe en/of vervangende  bestuursleden de verantwoor-
delijkheid van de vereniging ( lees Algemene Ledenvergadering). 
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HOOFDSTUK  3:  FINANCIEN 

 De vereniging kent geen winst kenmerk. Het financieel beleid is gericht op het creëren van 
een positief resultaat teneinde reserves (reserveringen) te realiseren.   

 Inkomsten uit contributies, jaaromzet, entreegelden, donaties, sponsoring en giften , 
worden toebedeeld aan het algeheel verenigingskapitaal. 

 De begroting van de vereniging wordt opgesteld aan de hand van het geprognosticeerde  
verenigingskapitaal. De jaarbegroting bevat  toewijzingen  van budgetten (begroot) aan 
ieder afzonderlijk afdeling.  De jaarlijkse begroting  toont minimaal een neutraal resultaat.

 De financiële administratie is ondergebracht bij de penningmeester. Uitbesteden van de 
financiële administratie dient te worden voorkomen.

 De penningmeester kan zich laten bijstaan door een financiële commissie. Samenstelling en 
verantwoordelijkheden worden door het algemeen bestuur getoetst, activiteiten vallen 
onder direct toezicht en verantwoording van de penningmeester.  

 Overeenkomsten van financiële aard en met financiële en/of rechtspositionele gevolgen 
worden per contract vastgelegd. De penningmeester of een van de andere leden van het 
dagelijks bestuur zijn gemandateerd tot het ondertekenen van overeenkomsten. 
Overeenkomsten worden gearchiveerd bij het secretariaat.

 Financiële vergoedingen aan spelers worden niet toegekend.

Actiepunten/Maatregelen ter realisatie van bovengenoemde doelstellingen:  

Inkomsten van de vereniging worden verkregen uit contributiegelden, jaaromzet, entreegelden, 
donaties, giften en sponsoring. De inkomsten worden toebedeeld aan het verenigingskapitaal en 
verwerkt in het financieel jaarverslag en de begroting . 

Het bestuur (de penningmeester) begroot jaarlijks per afdeling  welke bedragen uit het verenigings-
kapitaal worden toegekend.

De vereniging keert geen (onkosten) vergoedingen uit aan leden van de vereniging, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. 

Betalingen van rekeningen vinden plaats na  fiattering van het tot inkoop/opdrachtverstrekking 
gemandateerd bestuurslid.  De aanwijzing van gemandateerden is terug te vinden in het hoofdstuk 
betreffende het bestuurlijk-organisatorisch beleid.  
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De trainingen van de selectieteams (prestatiegericht) bij de senioren worden geleid door gediplo-
meerde trainers. Zij ontvangen hiervoor een salaris of onkostenvergoeding . Het bestuur kan nader 
aan te wijzen stafleden voor een (onkosten)vergoeding in aanmerking laten komen.  

De trainingen van de jeugdteams worden zoveel mogelijk geleid door gediplomeerde trainers. De 
jeugdcommissie draagt kandidaten welke voor betaalde arbeid in aanmerking komen voor aan het 
bestuur. Het bestuur wijst aan welke kandidaten voor betaling (salariëring en/of onkostenvergoe-
ding) in aanmerking komen. 

Jaarlijks vindt toetsing van de hoogte van contributiegelden plaats. Het algemeen bestuur doet 
voorstellen tot contributiewijziging op basis van maatschappelijke  ontwikkelingen. 

Contributieverhogingen  dienen te worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering

 Sponsorinkomsten toegekend ter financiering van een of meerdere aangewezen evenementen 
worden aangewend ter financiering van het betrokken evenement.  
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 HOOFDSTUK  4: VOETBALTECHNISCHE  ZAKEN  

 De vereniging kent een  voetbaltechnische commissie (VTC).  De VTC is een adviserend 
orgaan aangaande voetbaltechnische beleidsbeslissingen. Tevens zijn zij een uitvoerend 
orgaan bij  de technische afstemming tussen jeugd en senioren zaken.

 De vereniging kent twee voetbalafdelingen (senioren- en jeugdafdeling).  Elk van deze 
afdelingen heeft een uitvoeringscommissie  ingericht. 

 De onderscheidenlijke afdelingen dragen er zorg voor dat leden uit kunnen komen in 
recreatief en prestatiegericht verband. De vereniging kent een senioren, jeugd en 
zaalvoetbalafdeling.  Laatstgenoemde afdeling is ondergebracht bij de afdeling Senioren-
zaken. 

 De seniorenafdeling kent drie mannenselectieteams, vijf mannen recreatieteams, een 
vrouwenteam en een recreatieafdeling  ten behoeve van onderlinge wedstrijden.

 Jaarlijks stromen 5-10 jeugdspelers door naar de seniorenafdeling. De club kent bij de 
transitie van jeugd naar senioren een minimale uitloop van leden.  

 De jeugdafdeling beschikt over een jeugdplan en een jeugdorganisatieschema.  

 Voor kinderen van 5 jaar wordt gelegenheid geboden om in spel/ontwikkelvormen de 
voetbalsport te bedrijven (Ieniemienies).

 De pupillenafdeling kent tenminste 15 teams die in competitieverband uitkomen. 

 De juniorenafdeling kent tenminste twee teams in elke leeftijdscategorie. 

 De vereniging biedt leden de gelegenheid om in recreatief en prestatiegericht verband de 
voetbalsport te bedrijven.

 Inkoop van spelmaterialen, kleding en andere voorzieningen voor alle afdelingen is 
voorbehouden aan het gemandateerd bestuurslid (zie bestuurlijke organisatorische zaken). 

 Bestellingen worden via het bestuurslid jeugd- en/of seniorenzaken bij hem uitgezet.

Actiepunten/Maatregelen ter realisatie van bovengenoemde doelstellingen:  
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De vereniging beschikt over een voetbaltechnische commissie, bestaande uit leden van de jeugd- en 
seniorenafdeling en een vertegenwoordiger van het algemeen bestuur. In de VTC is een vertegen-
woordiger van de damesafdeling vertegenwoordigd. De VTC staat onder leiding van een voorzitter en 
valt onder directe verantwoording van het  bestuur.  

De VTC adviseert het bestuur betreffende beleidsmatige ontwikkelingen op voetbaltechnisch gebied. 
Daarnaast adviseren zij de jeugdcommissie betreffende  selectiebeleid,  begeleiding, coaching en 
professionalisering van de begeleiding/trainers. 

De VTC participeert actief in het begeleiden, coachen, monitoren en professionaliseren van 
jeugdvoetbalactiviteiten.    

De organisatie van wedstrijden van ESTO-23 valt onder het toezicht van een van de leden van de VTC.

De vereniging kent een jeugd- en seniorenafdeling. In beide afdelingen is plaats voor prestatiegericht 
en recreatief voetbal.  Dames en/of meisjes voetbal is in beide afdelingen vertegenwoordigd. 

De vereniging biedt gelegenheid om onder auspiciën van de club uit te komen in de zowel de dames 
als de herenzaalcompetitie van de KNVB uit te komen. Dit kan binnen de georganiseerde KNVB 
competities,  of voor het spelen in onderling (niet competitie gebonden) verband.

Afstemming tussen beide afdelingen verloopt via de onderscheidenlijke coördinatoren. De vereniging 
kent een damesafdeling (senioren veld en zaal). Bij de jeugd spelen zowel jongens als meisjes. De 
afgelopen jaren is een terugloop in het aantal dames (jeugd)leden waarneembaar. Het in stand 
houden van de damesafdeling en het realiseren van de mogelijkheid om in meisjesteams uit te 
komen dient te word n geoptimaliseerd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt respectievelijk bij de 
senioren- en jeugdcommissies.

De seniorenselectie wordt gevormd door drie teams uitkomend in de KNVB competitie. Zij worden 
getraind door gediplomeerde trainers en worden begeleid door een technische staf.  Salaris en/of 
vergoeding geschiedt op basis van afgesloten contracten.                                                                         
ESTO 1 komt in competitieverband minimaal uit op het niveau van de 3e klasse. Doelstelling is om 
promotie naar de 2e klasse te bewerkstelligen.                                                                                                 
ESTO 2 komt  minimaal op het niveau van de Res. 2e klasse uit.  Zij nemen in deze klasse een stabiele 
positie in.                                                                                                                                                                  
ESTO 3 wordt aangemerkt als selectieteams. Zij richten zich op het uitkomen op het niveau van 
minimaal de Res. 4e klasse. 

De standaardteams van de jeugdafdeling spelen minimaal op het niveau van de 2e klasse.   

De vereniging komt met tenminste een elftal uit in een competitie voor vrouwenvoetbal. Bij de 
jeugdafdeling komen minimaal twee teams uit in het meisjesvoetbal.  

De vereniging biedt recreanten de mogelijkheid om onderlinge wedstrijden/partijvormen te spelen 

Toelichting: 

Het jeugdplan dient erop gericht te zijn om naast voetbalactiviteiten ook sociaal-maatschappelijke 
activiteiten in de jeugdafdeling te implementeren. Het jeugdbeleid plan besteedt aandacht aan 
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normen en waarden, de inspanning om prestatiegericht voetbal  bij de jeugd mogelijk te maken,  de 
inbedding van recreatief voetbal en de mogelijkheid voor kinderen die nog niet de leeftijd van zes 
jaar hebben bereikt om bij de vereniging te voetballen.   

In het jeugdplan wordt tevens aandacht besteed aan het behoud van /inzet van jeugdleden voor de 
vereniging. Zij worden in de gelegenheid gesteld om zich te ontwikkelen tot scheidsrechter, 
jeugdleider en/of jeugdtrainer.  Het jeugdinrichtingsplan beschrijft de functie en verantwoorde-
lijkheden van de medewerkers die actief zijn binnen de jeugdafdeling 

Er worden afspraken gemaakt en vastgelegd hoe de transitie van jeugd naar senioren wordt gereali- 
seerd en begeleid. 

Bij opzegging van het lidmaatschap door een jeugdlid vindt een exitgesprek plaats waarin wordt 
geanalyseerd wat de reden van opzegging is. 

HOOFDSTUK 5:  ACCOMMODATIE 

 De accommodatie voldoet aan de inrichtings- en veiligheidseisen  van KNVB.

 De opstallen voldoen aan de eisen betreffende  hygiëne en veiligheid vastgelegd in 
daarvoor opgestelde regelgeving (Hinderwet, milieuwetgeving etc).  

 Noodplannen en procesbeschrijvingen voor calamiteiten zijn opgesteld en geqactualiseerd. 
Zij zijn geplaatst en verkrijgbaar in de bestuur ruimte.  

 Er is geen achterstallig onderhoud aan de opstallen van de accommodatie, noch exterieur 
als interieur.   Hiervoor is een meerjarenplan opgesteld.

 Op de accommodatie zijn medische hulpmiddelen beschikbaar en die bevoorraad zijnen  in  
goede staat van onderhoud verkeren. Zij  bij ongevallen voor  onmiddellijk gebruik gereed 
en beschikbaar (defibrillator en verband-koffers) 

 De vereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst met de hockeyclub betreffende het 
gebruik van elkaars accommodatie 

 Sleutelbeheer van de accommodatie is gemandateerd aan het bestuurslid die de 
accommodatie in portefeuille heeft

Actiepunten/Maatregelen ter realisatie van bovengenoemde doelstellingen:   

Het verenigingsgebouw voldoet aan de bouwtechnische  en brandbeveiligingseisen.  Reguliere 
keuringen/inspecties vinden plaats.  

Ontruimingsplannen en procesbeschrijvingen bij calamiteiten zijn aanwezig in de bestuurskamer en 
zijn daar toegankelijk. Dit geldt tevens voor een hulpverleningsplan bij  het verlenen van eerste hulp 
dan wel toepassing van het gebruik van de defibrillator.
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In het gebouw is tenminste een defibrillator aanwezig. Onderhoud en toezicht berust bij het be-
stuurslid accommodatiezaken.  

Onderhoudscontracten zij en opleveringscontracten  zijn gearchiveerd bij het secretariaat.  Het groot 
onderhoud (aanleg,  vervanging en herstel) aan de velden wordt uitgevoerd door de B.S.V.  

De vereniging beschikt over een meerjarenplan voor de renovatie en onderhoud van de accom-
modatie.

Op het hoofdveld zijn aanvullende voorzieningen getroffen om de capaciteit aan zitplaatsen voor staf 
en wisselspelers  op te hogen (inrichteisen KNVB). Langs beide dug-outs zijn zitbanken aangebracht.

De buitenvoorziening voldoet aan de eisen van de KNVB aangaande terrasafbakening en afrastering .

Onderhoud van de velden geschiedt in overleg met de BSV. Noodzakelijke reparaties/herstel-
werkzaamheden aan het hoofdveld zijn in overleg met de BSV uitgevoerd. Het bestuurslid 
accommodatiezaken is gesprekspartner voor de BSV.

Gebruik van het hockeyveld is op basis van afspraken met de hockeyvereniging in een convenant 
vastgelegd.  

Toelichting

De vereniging draagt zorg voor regulier (maaien, bewatering  etc.) en klein onderhoud aan de velden. 
Het  onderhoud aan velden en de opstallen wordt door de vereniging voornamelijk op basis van zelf-
werkzaamheid , uitgevoerd. 

Het complex, waaronder keuken, sanitair en kleedruimten, voldoen aan de gestelde eisen ten aan-
zien van veiligheid, milieu en hygiëne.  In het gebouw  een defibrillator aanwezig. Het bestuurslid 
accommodatiezaken ziet toe op onderhoud en/of vervanging. 

De vereniging is eigenaar van de opstallen op het complex. Een tijdelijke voorziening voor opslag 
middels containers werd omgezet in een permanente  voorziening door het plaatsen van een 
opslagloods, die deel uitmaakt van de opstallen. 

Voor de opslag van consumptiegoederen en bederfelijke waar zijn separate ruimten ingericht die 
voldoen aan de eisen van hygiëne. 

De buitengevel van het complex is recent gerenoveerd.  De bestuurskamer en kleedkamers zijn de 
afgelopen jaren verbouwd/opgeknapt.   Kantine en keuken zijn punt  van aandacht en wordt 
meegenomen in een te realiseren meerjarenplan. 
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HOOFDSTUK 6:  HORECAZAKEN 

 De vereniging heeft  de accommodatie, waaronder de bar en keuken (horecavoorziening) in 
eigen beheer. De exploitatie van het horecadeel vindt plaats onder beheer van de 
vereniging. 

 Het beheer van de horecavoorziening wordt uitgevoerd door een barcommissie, onder 
aansturing van een lid van het algemeen bestuur,  die verantwoordelijk is voor de inkoop 
van consumptiematerialen en de invulling van de bezetting van bardiensten.  De commissie 
adviseert het bestuur jaarlijks aangaande de wijzigingen in prijsbeleid. 

 Recreatieve evenementen worden door georganiseerd door de RECO (recreatiecommissie) 
en vallen bestuurlijk onder verantwoording van het bestuurslid horecazaken.  Een verte-
genwoordiger van de RECO maakt deel uit van de barcommissie. 

 Recreatieve evenementen welke georganiseerd zijn door het JOC vallen onder verantwoor-
ding van het bestuurslid ‘Jeugdzaken’.  Bij de organisatie van evenementen  vindt overleg 
en afstemming plaats met het bestuurslid ‘horecazaken’ 

 De barbezetting wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Planning en organisatie berust bij het 
bestuurslid horeca zaken. 

 Openingstijden en prijsbeleid worden via de communicatielijnen kenbaar gemaakt aan de 
vereniging. Bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het handhaven van het 
beleid in deze. 

 De beoogde omzet van bar wordt in de jaarbegroting jaarlijks getaxeerd en vastgesteld. 
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 De bar en keuken voldoen aan de milieu- en hygiëne-eisen conform het gestelde in 
hoofdstuk 5.

 Actiepunten/Maatregelen ter realisatie van bovengenoemde doelstellingen:   

De vereniging kent een barcommissie waarin deel wordt genomen door een coördinator van de 
RECO. De barcommissie staat onder voorzitterschap van een van leden van het algemeen bestuur. 
Binnen deze commissie worden de onderscheidenlijke werkzaamheden (inkoop, barbezetting etc.) 
verdeeld. 

Het betreffende bestuurslid is namens het bestuur gemandateerd tot het doen van inkopen en het 
afsluiten van contracten met leveranciers

Jaarlijks wordt gekeken of de prijzen op consumpties bijgesteld dient te worden. 

Er wordt in barbezetting voorzien op wedstrijddagen door/wegens de KNVB vastgesteld. De kantine is 
voor publiek opengesteld op door het bestuur vastgestelde tijdstippen en op door het bestuur 
vastgestelde trainingsavonden.

Er wordt in barbezetting voorzien bij evenementen die door/vanwege de vereniging zijn georgani-
seerd.  Hierover vindt permanente afstemming plaats tussen de vertegenwoordigers van de REKO 
(tevens vertegenwoordigd in de barcommissie) en de JOC. 

HOOFDSTUK  7:   SPONSORZAKEN

 De vereniging kent een sponsorcommissie die zich op richt op sponsorwerving en het 
inrichten en onderhouden van een ondersteunend supportersorgaan (Club van 100). De 
sponsorcommissie staat onder leiding van een bestuurslid.  

 De vereniging kent sponsorinkomsten uit bordsponsoring,  kledingsponsoring, reclame-
inkomsten (website en Kievitsei), wedstrijdbalsponsoring.  Deze inkomsten worden 
toebedeeld aan het verenigingskapitaal. 

 De vereniging kent een of meerdere hoofdsponsors.

 Sponsorinkomsten zijn onder vermelding van tegenprestatie per contract vastgelegd en 
gedocumenteerd bij de secretaris. Inning van sponsorgelden vindt plaats door de 
penningmeester. 

 De vereniging kent  evenementgerichte sponsorinkomsten ten behoeve van specifieke 
aangewezen evenementen.

 De Club van 100 telt minimaal 75 leden en wordt door een afzonderlijke commissie 
aangestuurd, die het bestuurslid sponsorzaken als aanspreekpunt heeft.  

 Inkomsten (bijdragen) uit het kledingfonds worden aangewend om de investering van 
aanschaf terug te brengen naar de nullijn.
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  Inkomsten uit kledingsponsoring vervallen aan het verenigingskapitaal.

 Tenminste 75% van het aantal teams wat uitkomt in  KNVB verband beschikt over een 
kledingsponsor.

 Het aantal contracten op reclameborden rondom het hoofdveld bedraagt 140. 

 Actiepunten/Maatregelen ter realisatie van bovengenoemde doelstellingen:   

De Club van 100 wordt aangestuurd door een commissie bestaande uit drie leden. Het lidmaatschap 
van de Club van 100 is openbaar. De Club van 100 voert een zelfstandige financiële huishouding  
welke niet onder verantwoording  van de vereniging valt.  Jaarlijks wijst  de Club van 100 een  of 
meerdere doelen binnen de vereniging aan waar de opbrengsten aan besteed mogen worden 

De sponsorcommissie  maakt gebruik van vrijwilligers die een actief beleid ten aanzien van het 
werven van sponsoren voert.  Alle sponsorinkomsten worden contractueel vastgelegd . 

De vereniging kent sponsorovereenkomsten met een of meerdere  hoofdsponsor, individuele  
kledingsponsors, bordsponsoren,  wedstrijdbalsponsoren.

De vereniging stuurt aan op een overeenkomst met een of meerdere zogenaamde hoofdsponsors.  
Met de hoofdsponsor(s) wordt  per contract vastgelegd welke tegenprestatie door de vereniging 
geleverd  dient te worden (veelal kledingreclame voor selectieteams) . 

De vereniging beschikt over (kleding) sponsoren om de jeugd en overige senioren te ondersteunen 
ten aanzien van de aanschaf en verzorging van wedstrijdkleding. 

Zij verwerft inkomsten door het aanbieden van bord- en overige reclamemogelijkheden. Doelstelling 
is om tenminste 100 bordsponsoren contractueel  vastgelegd te hebben. 

 

Overeenkomsten worden gesloten door een of meerdere bestuursleden, waarvan er één deel uit 
dient te maken van het dagelijks bestuur.  

Overeenkomsten worden gearchiveerd bij het secretariaat. 
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HOOFDSTUK  7:  VRIJWILLIGERSBELEID 

 Vrijwilligers voeren  activiteiten uit onder aansturing en verantwoording van een 
bestuurslid en/of door het bestuur aangewezen commissievertegenwoordiger.  

 Het aantal vrijwilligers bedraagt 150 personen. 

 Vrijwilligerswerk wordt niet verplicht gesteld. De onderscheidenlijke bestuursleden 
stimuleren binnen de door hen aangestuurde commissie op het actief werven en vervangen 
van het vrijwilligers-bestand. 

 De onderscheidenlijke onderdelen/commissies voeren een actief beleid ten aanzien van 
het deelnemen als vrijwilliger. Jeugdleden worden gestimuleerd om als 
scheidsrechter/jeugdleider en/of trainer actief te participeren binnen de vereniging. 

 Bij aanmeldingen van nieuwe leden wordt gewezen op het vrijwilligersbeleid en wordt 
gestimuleerd dat het nieuwe lid (of de ouders daarvan) vrijwilligerswerkzaamheden uit 
gaat voeren. 
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 Inrichting van de onderscheidenlijke organisatieonderdelen, alsmede de organisatie en 
uitvoering van verenigingsactiviteiten worden georganiseerd/begeleid /uitgevoerd door 
vrijwilligers.  De vereniging biedt leden gelegenheid om  in het kader van hun opleiding 
stageplaatsen te vervullen als trainer, leider of in bestuurlijke functies.

 Actiepunten/Maatregelen ter realisatie van bovengenoemde doelstellingen:   

De vereniging beschikt over ca 125 vrijwilligers. Beleid is gericht op behoud van vrijwilligers en een 
uitbreiding tot ongeveer 150 vrijwilligers in diverse functies. 

De vereniging biedt  vrijwilligers  twee maal per jaar een training aan ten behoeve van de bediening 
van  de defibrillator. Daarnaast wordt de mogelijkheid aangeboden om een verkorte training eerste 
hulp bij sportongevallen  te volgen. Organisatie en uitvoering berust bij het bestuur. 

De verantwoordelijke bestuursleden werven en activeren belangstellenden om te participeren binnen 
de onderscheidenlijke commissies. Er wordt geen centraal vrijwilligersbeleid gehanteerd. 

In alle gevallen geldt als uitgangspunt:   ‘vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid .  Zowel bestuursleden, 
commissieleden als vrijwilligers maken sluitende afspraken over de inhoud, verantwoordelijkheden, 
de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden en de termijn van invulling van de functie. Bij 
opzeggen van de functie, binnen de afgesproken termijn dient een vervanger te worden gevonden in 
samenspraak met de vertrekkende vrijwilliger. 

Vrijwilligers die ingezet worden als scheidsrechter of (jeugd) trainer worden in de gelegenheid gesteld 
hier de gewenste en benodigde opleiding voor te volgen. 

HOOFDSTUK 8:  COMMUNICATIE

 De vereniging kent een duidelijk en beschreven taakverdeling betreffende communicatie 
naar intern en externe media (communicatieplan)

 De vereniging is ingericht en voorbereid op participatie binnen de beschikbare en gangbare 
sociale media. (facebook – twitter)  

 Communicatie  verloopt via beschreven lijnen en onder verantwoording van een daartoe 
door het bestuur aangewezen verantwoordelijke.

 Communicatie met overheden, KNVB  en overige sport- en maatschappelijke instanties valt 
onder de verantwoording van het hoofdbestuur.

Actiepunten/Maatregelen ter realisatie van bovengenoemde doelstellingen:    
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Interne communicatie wordt voorzien in een maandelijks informatiebulletin verzorgd door het 
bestuur. Binnen het bestuur wordt daarvoor iemand aangewezen die deze verantwoordelijkheid 
draagt.

Bij interne communicatie wordt gebruik gemaakt van de beschikbare media; de website en het 
Kievitsei. 

Inhoudelijke communicatie via beide media valt onder verantwoording van het algemeen bestuur. 
Publicaties vinden plaats onder verantwoording van een van de betrokken bestuursleden. 

De vereniging onderhoudt een account op face-book. De redacteuren van website en Kievitsei zijn 
accountbeheerder.

Communicatie via regionale en landelijke media vallen betreffende bestuurlijke informatie onder 
verantwoording van het dagelijks bestuur.  Informatie betreffende voetbal- en overige activiteiten zijn 
ondergebracht bij een aangewezen persvoorlichter 

De website en het Kievitsei produceren actuele informatie betreffende voetbaltechnische zaken 
(afgelastingen , uitslagen etc). De website is een gebruiksvriendelijk medium en is  representatief voor 
de vereniging
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