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1. Inleiding. 
 

Door het opstellen van een beleidsplan kunnen gemakkelijker keuzes worden gemaakt, omdat veel 
beslissingen voortvloeien uit het plan en derhalve ook beter onderbouwd kunnen worden. Een ander 
voordeel van een beleidsplan is dat het duidelijkheid verschaft naar leden en derden, wat wij als 
vereniging willen. Belangrijk is voorts dat er ook gerichte acties volgen om de doelstellingen te kunnen 
realiseren. De doelstellingen moeten wel haalbaar zijn. Tevens dient het beleidsplan steeds (jaarlijks) 
kritisch bekeken, getoetst en eventueel bijgesteld te worden. 

 

2. Doelstellingen. 
 
 

1.   SV Grashoek wil binnen de mogelijkheden een prestatieve vereniging zijn waarbij er 
voldoende ruimte en aandacht is voor recreatiesport 

2.   SV Grashoek wil een gezellige dorpsclub zijn met een open karakter en goede normen en 
waarden 

3.   SV Grashoek wil een goed geleide en georganiseerde vereniging zijn met een ambitieuze 
uitstraling 

4.   SV Grashoek wil een actieve en financieel gezonde vereniging zijn 
5.   SV Grashoek wil een vereniging zijn waar anderen met plezier naar toe willen komen en waar 

sportiviteit hoog in het vaandel staat 
 

3. Missie en visie. 
 
 

Missie 
SV Grashoek biedt de mogelijkheid om recreatief, sportief en passief de voetbalsport uit te oefenen, 
waarbij fairplay en plezier hoog in het vaandel staan.  
Tevens willen we een sociale spil zijn in het kader van de leefbaarheid in onze kleine dorpskern. 
 
Visie 
SV Grashoek wil een bloeiende, sportieve laagdrempelige no-nonsense vereniging zijn, met een hoge 
mate van betrokkenheid, met als doel sportieve prestaties te leveren binnen een organisatorisch, 
sportief en financieel goed klimaat, waarbij we het huidige ledenbestand op peil willen houden. Dit 
alles onder leiding van een goed gestructureerd en georganiseerd kader. 

 

4. Beschrijving van de vereniging. 
 
 

4.1.    Geschiedenis. 
 
In 1925 kwam er een voetbalclub van de grond onder de naam G.S.P. (Grashoek Staat Pal). Deze club 
speelde vooral vriendschappelijke wedstrijden tegen omliggende dorpen en de spelers moesten in die 
tijd nog marcherend het veld op. In 1934 kreeg de voetbalsport vaste voet aan de grond in Grashoek en 
speelde op meerdere tijdelijke plekken. Vanaf 1953 werd er bij Geuyen gespeeld. In 1968 verhuisde de 
voetbalclub naar ‘’De Peelrand’’ op het huidige adres Helenaveenseweg. In 2000 is er begonnen met de 
bouw van de nieuwe kantine op de Peelrand en in 2007 werden de kleedlokalen vernieuwd.  
 
4.2.    Teamindeling. 

 

Momenteel (mei 2016) heeft SV Grashoek de volgende teams: 
 

 Senioren (zondag): 
Grashoek 1 
Grashoek 2 
Grashoek 3 
Grashoek 4 

 
 Senioren (zaterdag): 

Veteranen 
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 Junioren (zaterdag): 
Grashoek/Koningslust A1 combinatie 
Grashoek B1 
Grashoek C1 
Grashoek D1 
Grashoek E1 
Grashoek F1 
Grashoek F2 
Grashoek F3 
Kabouters 

 
Het streven is de vier seniorenteams en één veteranenteam in stand te houden. Bij de jeugdelftallen is 
het streven om in ieder geval één team per leeftijdsklasse te behouden. Bij de zeventallen minimaal 
twee teams per leeftijdsklasse. 

 

4.3.    Leeftijdsopbouw leden. 
 

SV Grashoek heeft 249 leden, waarvan actief voetballend, zie tabel 1 (mei 2016).  

 

Voetballend  

(leeftijdscategorie) 

aantal 

actief 

leden  

40 +   20   

30-40 jr.  31   

20-30 jr. 31   

5-20 jr. 91   

  173 31 zijn kaderlid 

Niet voetballend  76 41 zijn kaderlid 

    

TOTAAL  (mei 2016)  249 72 kaderleden 

 

Tabel 1:  SV Grashoek leeftijdsopbouw (bron: ledenlijst) 

 

4.4.    Sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen. 
 
 

4.4.1.   Sterktes. 

 

- Groot aantal vrijwilligers. 
- Betrokkenheid bij de club (veel publiek bij zowel uit als thuiswedstrijden). 
- Prachtige accommodatie (kantine, kleedkamers en beheer). 
- Grote groep sponsoren. 
- Positieve, open en gemoedelijke sfeer. 
- Goede samenwerking buurverenigingen. 
- Financieel staat de vereniging er goed voor. 
- Jeugdtrainingsplan. 

 

4.4.2.   Zwaktes. 
 

- Begeleiding van vrijwilligers, opleiding van trainers en leiders. 
- Het aantal pupillenteams groeit niet meer. 
- Aandacht voor jeugdtrainers d.m.v. hoofdcoördinator 
- Bezetting jeugdteams. 
- Visie wordt niet door iedereen op dezelfde manier gedragen. 
- Bij een aantal kaderleden ontbreekt de motivatie om verder te professionaliseren. 
- Er zijn veel afhakende jeugdleden van 15 tot 19 jaar, bijvoorbeeld bij overstap naar senioren. 
- Groeipotentie meisjesvoetbal wordt niet benut. 
- Invulling van sleutelfuncties binnen vereniging moeilijk (te weinig mensen weten veel). 
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4.4.3.   Kansen voor de komende jaren: 
 

- Samenwerking met andere verenigingen behouden en/of opzoeken voor o.a. deelactiviteiten. 
- Meisjesvoetbal. 
- Positieve geboortecijfers. 
- In het leven roepen van jeugdraad voor activiteiten door jeugd voor jeugd (andere activiteiten 

organiseren voor de jeugd). 
- Multifunctioneel inzetbaar maken accommodatie, bijvoorbeeld (overdekte) beugelbaan. 
- Eventueel aanstellen van een vrijwilligers-coördinator (actie: polsen van huidige vrijwilligers). 
- Borden plaatsen met daarop:  1  Dank aan onze sponsoren.   2  U koopt toch ook bij onze sponsoren. 

 

4.4.4.   Bedreigingen voor de komende jaren: 
 

- Minder affiniteit met vereniging door externe factoren, zoals individualisering en door 
verbreed aanbod andere activiteiten. 

- De oudere jeugdleden (C-, B- en A-jeugd) stoppen met voetbal, vanwege bijvoorbeeld een 
zaterdagbaan of een studie. 

- Grote afhankelijkheid van de kantine-inkomsten en één groot evenement. 
- Het binnenhalen en binnenhouden van sponsoren wordt lastiger. 

 

5. Het behalen van de doelstellingen. 
 

5.1.    Beleid. 

 

In juni 2016 is dit beleidsplan opgesteld, inclusief een actiepuntenlijst (bijlage 3). Door de commissies 
en het hoofdbestuur wordt deze actiepuntenlijst als leidraad gebruikt bij het besturen van de vereniging. 
Het beleidsplan dient jaarlijks gecontroleerd en/of aangepast te worden, door een nader te benoemen 
werkgroep, zodat het beleidsplan ook actueel blijft. Belangrijk onderdeel van SV Grashoek is het 
technische beleid. Dit wordt afzonderlijk behandeld in hoofdstuk 7.  

 
5.2.    Ledenwervingsbeleid 

 

Meer leden betekent dat beter inhoud kan worden gegeven aan de doelstellingen. Bij het streven naar 
meer leden moet ook het behoud van de huidige leden aandacht krijgen. Door voortdurend in de 
belangstelling te blijven zullen mensen eerder geneigd zijn lid te worden. Verder is het hebben van 
een goede organisatie heel belangrijk om nieuwe leden te werven en huidige leden te behouden. 

 
Om inzicht te krijgen hoeveel jonge jeugdleden er de komende jaren bij kunnen komen, zijn de 
geboortecijfers van Grashoek van belang. Deze zijn verstrekt door de Gemeente, zie tabel 2. 
 

Jaar Aantal 

jongens 

Aantal 

meisjes 

Huidige 

leeftijd jr. 

2009  4 6 7 

2010 8 6 6 

2011 13 6 5 

2012 8 7 4 

2013 15 8 3 

2014 8 10 2 

2015 9 14 1 

2016    t/m 26 mei 5 2 0 

TOTAAL 70 59  

 

Tabel 2:  Geboortenaantal  Grashoek     1-1-2009 t/m 26-5-2016  
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Uitgaande van de geboortecijfers in Grashoek van de laatste jaren verwachten wij een stabiel 
ledenaantal. Echter vanuit andere ontwikkelingen zal het toch moeilijk zijn zelfstandig de huidige 
doelstellingen te behalen. (één jeugdteam per elftal, twee jeugdteams per zevental). Dit houdt mede 
verband met eerder stoppen van de jeugd en dat niet alle jeugd gaat voetballen. Het aanbod van 
activiteiten/sporten is vele malen groter als vroeger.  
 
Actiepunten gericht op het verwerven van nieuwe leden en het behouden van bestaande leden: 
 

- Organiseren van activiteiten, waarmee potentiële jeugdleden kennis kunnen maken met voetbal. 
- Continueren van werving van basisscholieren, in groep 2/3. Zowel jongens als meisjes. 
- Werven van meisjes, om meisjesvoetbal te starten. 
- Blijven onderzoeken wat de redenen zijn, van het verloop bij de senioren en jeugd. 
- Het benaderen van gestopte leden, om reden te achterhalen van beëindiging lidmaatschap. 
- Het benaderen van oud-leden, om te polsen of behoefte is aan een nieuwe sportcarrière. 
- Tenslotte: stoppende voetballers proberen te behouden als een ‘niet actief’ lid. Dit bevordert een 

rentree. 
 

5.3.    Vrijwilligersbeleid 

 

Er zijn vele vrijwilligers actief binnen SV Grashoek. Zonder deze vrijwilligers zou het onmogelijk zijn 
om onze vereniging te runnen. Vele handen maken licht werk. Het vrijwilligersbeleid dient gericht te 
zijn op het bevorderen van de instroom van nieuwe vrijwilligers en het behouden van de bestaande 
vrijwilligers en kaderleden. Het is essentieel dat de vrijwilliger op de juiste plek zit, zowel gezien vanuit 
de vrijwilliger als vanuit de vereniging. Een moeilijk punt blijft het opvullen van de openvallende 
plaatsen. Het is van belang dat zowel de vereniging als de vrijwilliger weet wat er van hem/haar wordt 
verwacht. Vrijwilligers moeten de waardering krijgen die hen toekomt. 

 
SV Grashoek kent een scala aan mogelijkheden voor vrijwilligers, bijvoorbeeld: 

-     Leider van een jeugdteam op zaterdag 
-     Leider van een seniorenteam op zondag 
-     Trainer van een jeugdteam 
-     Trainer van een seniorenteam 
-     Scheidsrechter op de zaterdag of zondag 
-     Grensrechter op de zaterdag of zondag 
-     Schoonmaak 
-      Onderhoud 
-     Verzorger 
-     Assistentie bij toernooien en/of activiteiten 
-     Redactie website / programmaboekje / … 
-     Lid van een commissie of bestuur (zie 6 organisatiestructuur) 
-     Deelnemen aan een werkgroep 

 
Enkele actiepunten gericht op vrijwilligers zijn: 

-     Jaarlijkse vrijwilligersavond. 
-     Actief benaderen B- en A-jeugdleden en selectiespelers voorbegeleiding jeugdteams. 
-     Actief benaderen ouders van pupillen. 
-     Actief benaderen oud-leden. 
-      Actief mensen benaderen die pensioenleeftijd hebben bereikt en vast wel iets willen doen.  

     Voor hen moet dit een leuke afleiding zijn. 
-     Meer moeders/vrouwen benaderen om zitting te nemen in diverse commissies. 
-     Meer duidelijkheid bieden over de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers. 
-      Evt. iemand aanstellen als vrijwilligers-coördinator.  
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5.4.    Cultuur 

 

Ook binnen SV Grashoek speelt de cultuur een belangrijke rol. Bij de cultuur gaat het om de manier 
waarop wij met elkaar omgaan en de hierbij horende normen en waarden. Of leden zich thuis voelen 
wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezige cultuur. De cultuur kan geleidelijk worden 
gestuurd in de gewenste richting. Dit is niet gemakkelijk, omdat dit vaak ingebakken zit in het normale 
gedragspatroon. Men heeft daar soms nauwelijks weet van. Door respect te hebben voor anderen en 
te zorgen dat ieder in zijn waarde blijft, kan een klimaat geschapen worden waarin het goed en 
gezellig sporten is. Voorts is het belangrijk dat mensen elkaar (op een rustige en correcte wijze) 
aanspreken op hun gedrag. Er dient met spullen en materialen van de vereniging omgegaan te 
worden zoals met eigen spullen omgegaan wordt. Tevens dient het werk van vrijwilligers gewaardeerd 
te worden. 

 
Actiepunten: 

- Optimaliseren van de betrokkenheid. Meer betrokkenheid van ouders, spelende leden, 
rustende leden en sponsors leidt tot een vereniging waar veel van de grond komt. Vooral de 
selectiespelers hebben een voorbeeldfunctie. 

- Versturen van welkomstbrieven waarin normen en waarden worden uitgedragen. 
- Ouderavonden voor nieuwe ouders. 

 
 

In hoofdstuk 8 worden de bijbehorende gedragsregels verder toegelicht. 
 
5.5.    Communicatie. 

 

Het verenigingsnieuws wordt gepubliceerd op de website van de vereniging en eventueel in 
weekblad Hallo en/of weekblad Peel en Maas. Hiermee worden alle leden bereikt. Gestreefd wordt 
naar een nog betere communicatie door o.a. (KNVB)-apps, sportlink, emails en app-groepen. 

 
Actiepunt is het onderhouden en actualiseren van de website SV Grashoek (= doorlopende actie). 
www.svgrashoek.nl  

 
 
 
  

http://www.svgrashoek.nl/
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6. Organisatiestructuur.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Hoofdbestuur 
1. Voorzitter 
2. Commissielid Jeugd 
3. Commissielid Senioren 
4. Commissielid Financiën 
5. Commissielid Accommodatie & Coöperatie 
6. Commissielid Kantine & Activiteiten 
7. Commissielid Sponsoring & PR. 
8. Secretariaat 

 

 

 

                                                                           Uitvoerend kader 

 

                       Individuele leden 
 
 
 
 

Commissie 
Jeugd 

Commissie 
Senioren 

Commissie 
Financiën 

 

Commissie 
Sponsoring & PR 

Voorzitter 
 

Secretaris 
 

Commissieleden 

Voorzitter 
 

Wedstrijdsecretaris 
 

Penningmeester 

Financiële administratie 
 

Ledenadministratie 
 

Voorzitter 
 

Commissieleden
Kantinebeheer 

 

Commissieleden
Activiteiten Com-
missie 

 

 

Voorzitter  
 

Commissieleden
Public Relations 
 

 

 

Commissieleden
Sponsoring 

 

 

Commissie 
Kantine & 
Activiteiten 

 
 

Commissieleden 
Accommodatie 
 

 

         Algemene Leden Vergadering 
 

Commissie 
Accommodatie & 

Coöperatie Peel en 
Maas 

 

Commissielid 
Coöperatie Peel 
en Maas 
 

 

Voorzitter 
 

Voorzitter 
 

Consul 

Beheerder materialen 
 

 

Sport masseur / fysiotherapeut 
 
 

 

Entreecommissie 

Scheidsrechter-
commissie 

Commissieleden 
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7. Technisch beleidsplan 
 

7.    Doel. 
 

Het doel is een eenduidige richtlijn op te stellen die aangeeft hoe het technische beleid tot uitvoer 
wordt gebracht en hoe deze wordt vervolgd. De eindverantwoording ligt bij het hoofdbestuur. Het 
technisch beleidsplan heeft concrete doelstellingen en actiepunten om het basisniveau van de spelers 
te verhogen en is in bijlage 1 weergegeven. 

 

7.2.    Indeling selectieteams. 
 

Grashoek wil op het voor haar hoogst mogelijke niveau presteren. De hoogste jeugdelftallen fungeren 
als kweekvijver voor de selectie (1e en 2e elftal). De lagere elftallen vallen in de categorie recreatieve 
sport. Het streven is dat, indien nodig, de betere spelers de selectie aanvullen. Hierbij staat het 
verenigingsbelang boven het individueel belang. 
 
De seniorencommissie organiseert en coördineert het hele gebeuren rondom het (her)indelen van de 
selectie en overige elftallen voor het komende seizoen. Begin april start men met het inventariseren. 
Daarna worden de selectie en overige elftallen ingedeeld door de seniorencommissie, in samenspraak 
met de trainers, leiders en een afgevaardigde van de jeugdcommissie. De hoofdtrainer bepaalt in 
principe de selectie, mits dit in overeenstemming is met het beleid van de vereniging. 

 

7.3.    Indeling jeugdteams. 

 

Grashoek wil voor iedere leeftijdsklasse bij de zeventallen minimaal twee teams en bij de elftallen 
minimaal één team. Spelers worden in eerste instantie ingedeeld op leeftijd. De jeugdcommissie ziet 
toe op een goede oefenstof en spelervolgsysteem. Verder organiseert en coördineert de jeugd-
commissie (na overleg met trainers/leiders) het hele gebeuren rondom het (her)indelen van de teams 
voor het komende seizoen. Begin april start men met het inventariseren. 

 

8. Gedragsregels. 
 
 

8.1.    Inleiding 

 

SV Grashoek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen 
ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. 
Sportpark de Peelrand moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven, waar sporters gezamenlijk met 
plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Deze heeft SV 
Grashoek  opgesteld. De gedragsregels (zie bijlage 2) leveren een bijdrage aan de normen en waarden 
binnen de vereniging. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragsregels actief uit. 
Ook de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en 
voorbeeldfunctie bij het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels 
kunnen sancties volgen. 

 

8.2.    De vier belangrijkste gedragsregels van SV Grashoek 

 

- Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker 
niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en 
tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen. 

- Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan. 
- Verkoop van alcoholische dranken aan personen < 18 jaar is verboden. 
- Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan 

ook wordt niet geaccepteerd. 
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9.    Activiteiten. 
 

Naast de voetbalactiviteiten organiseert de vereniging nog een aantal activiteiten, welke deels onder 
de verantwoordelijkheid van de activiteitencommissie vallen. Aan het begin van het seizoen worden 
de data vastgesteld, waarop deze activiteiten worden gehouden. Deze data zijn te vinden op de 
website. 

 
Los van de huidige activiteitencommissie is er het voorstel om een jeugdactiviteitencommissie op te 
richten. Voornaamste doel van deze commissie is om de jeugd meer bij de vereniging te betrekken. 
Het bestuur juicht dit initiatief van harte toe. 
 
Tenslotte organiseert een aparte werkgroep de jeugdafsluitingsdag, samen met de volleybalclub. 

 

10.  Publiciteit. 
 

Diverse vrijwilligers zijn actief met allerlei activiteiten op het vlak van publiciteit: 
 

Onderwerp   Tijdstip en frequentie 

Peelrandkoerier   Twee maal per jaar 

Voorbeschouwing wedstrijd 

van het eerste team 

Iedere thuiswedstrijd 

(Peelrandflits) 

Website bijhouden Wekelijks 

Datareclame powerpoint Wekelijks 
Weekbladen Hallo & Peel en 
Maas (programma/verslag) 

Wekelijks  

 

Tabel 3:  Lijst met vaste PR-momenten van SV Grashoek 
 

      
 Aanspreekpunt voor externe PR aangelegenheden is de voorzitter. 

 

11.  Sponsoring. 
 

We prijzen ons gelukkig met een grote groep betrokken sponsoren die onze vereniging ondersteunen 
met een financiële bijdrage in de vorm van o.a. reclameborden, tenue-sponsoring en advertenties. De 
sponsorcommissie coördineert alle sponsoraangelegenheden binnen de vereniging. Voordeel hiervan 
is dat sponsoren op deze manier één aanspreekpunt hebben. 
 

  Actie: Borden plaatsen met daarop: 1. Dank aan onze sponsoren 2. U koopt toch ook bij onze sponsoren 
 

12.   Accommodatie. 
 
 

SV Grashoek heeft met sportpark de Peelrand een prachtige accommodatie waar we trots op zijn.  
In 2000 is er een nieuwe kantine gebouwd. Daarnaast zijn er in 2007 nieuwe kleedlokalen neergezet. 
In het kader van duurzaamheid zijn in 2015 zonnepanelen geplaatst en eind 2016 wordt de veld-
verlichting volledig vernieuwd. 
 
Momenteel speelt de invulling van de “privatisering” vanuit de gemeente Peel en Maas. 

 

13.   Financieel beleid. 
 
 

SV Grashoek wil een actieve en financieel gezonde vereniging zijn. De vereniging heeft geen 
winstoogmerk. Tevens wil de vereniging de contributies relatief laag houden om de sport voor 
iedereen bereikbaar te houden. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers, de bijdrage van onze sponsoren 
en alle activiteiten in en rondom de vereniging lukt dit. 
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Andere belangrijke inkomstenbronnen voor onze vereniging zijn: 

- Het minitoernooi Grashoek. 
- Lotenverkoop thuiswedstrijden.  
- Jaarlijkse lotenverkoop. 
- Entree thuiswedstrijden. 
- Subsidies van de Gemeente. 

 
Veel activiteiten worden georganiseerd door onze vrijwilligers. Er is één verplichte activiteit bij de 
spelende leden van de senioren, namelijk de jaarlijkse lotenverkoop.  
 
Zonder al deze acties en bijdragen zou de sport onbetaalbaar worden. 


