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Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen ALV 10 november 2014
4. Schriftelijke vragen aangaande bestuurlijke zaken
5. Jaarverslag van het bestuur
6. Voortgang overleg met VVIJ inzake 3e kunstgrasveld
7. Financieel jaarverslag 2014 – 2015
8. Verslag van de kascommissie / vaststellen financieel jaarverslag
9. Vaststellen begroting 2015 – 2016
10. Vaststellen contributie 2016
11. Beleidsplan
12. Benoeming bestuursleden:

a. Voorzitter: aftredend en herkiesbaar: Johan Boer (2 jaar)
b. Wedstrijdzaken/vice-voorzitter: aftredend en herkiesbaar:Serge van Soest
c. Sponsoring:

a) Aftredend en niet-herkiesbaar: Ulrich van Egdom
b) Verkiesbaar: Gert Jan Spinhoven

d. Accommodatie: aftredend en herkiesbaar:Ton Gerritsen
e. Technische zaken Jeugd en Senioren: Vacature

13. Sluiting
14. Borrel



Jaarverslag bestuur (1/3)
Pluspunten 2014-2015:
1. Nacompetitie voor 1e elftal (helaas geen promotie)
2. 5e plaats A1 in eerste jaar hoofdklasse
3. Kampioenen:

a. 7e elftal senioren
b. 11e elftal senioren speelde KNVB bekerfinale (verliezend finalist)
c. Najaarskampioenen: B1, C1 en C2
d. Voorjaarskampioenen: B2, D1, D2, D4, E5 en F4

4. 16 nieuw opgeleide BOS-scheidsrechters
5. Uitbreiding kleedkameraccommodatie via lockers
6. Positieve resultaten combinatiefunctionaris:

a. Flinke groei IJffies
b. Start peutervoetbal

7. Groei ledenaantal, mede door komst drie vrouwenteams
8. Grote inzet van vele vrijwilligers
9. Het blijft erg gezellig!



Jaarverslag bestuur (2/3)
Minpunten 2014-2015:
1. Niet doorgaan aanleg 3e kunstgrasveld (agendapunt 6)
2. Tekort aan scheidsrechters bij de senioren
3. Bezetting commissiekamer (nieuwe seizoen anders ingevuld)
4. Openingstijden kantine tijdens trainingsavonden
5. Degradatie 2e elftal



Jaarverslag bestuur (3/3)
Uitdagingen voor 2015-2016:
1. Promotie 1e elftal heren naar 2e klasse
2. Promotie 1e elftal vrouwen naar 1e klasse
3. Handhaving 2e elftal en A1 in huidige klasse
4. Werving jeugdleden (4 - 8 jaar)
5. Realisatie 3e kunstgrasveld
6. Uitvoering actiepunten beleidsplan 2015 - 2020
7. Invoering clubtenue Hummel per 1 juli 2016
8. Samen IJFC tot een succes maken!



Voortgang inzake 3e kunstgrasveld
Zes werkgroepen n.a.v. overleg IJFC/VVIJ medio 2015:
1. Afsluiting en beheer gehele sportpark / afsluiting tussen clubs

2. Technisch onderhoud van het sportpark

3. Gezamenlijk gebruik accommodatie

4. Beheer Sportpark

5. Gezamenlijke inkoop

6. Uitbreiding kunstgrasvelden



Beleidsplan 2015 – 2020 (1/2)
Missie
 Positieve clubcultuur, plaats voor iedereen
 Gericht op zaterdagvoetbal
 Hechte samenhang, korte lijnen
 Handhaven goede naam in de regio (sfeer)

Visie
 Leden voelen zich thuis en kunnen op zijn of haar niveau voetballen
 Plezier en sfeer staan voorop
 Saamhorigheid en betrokkenheid
 Opleiding jeugdspelers voor selectieteams
 Normen en waarden tijdens en buiten beoefening voetbalsport
 Samenwerking met sponsoren
 Actieve bijdrage leden als vrijwilliger: vele handen …………



Beleidsplan 2015 – 2020 (2/3)
Huidige situatie
 856 Leden (701 spelende leden, 155 vrijwilligers)
 52 spelende leden zijn tevens vrijwilliger
 16 seniorenteams (13 heren en 3 vrouwen)
 25 recreanten
 27 jeugdteams
 24 IJffies
 30 peutervoetbal

Enquete najaar 2014
 Ouders jeugdleden, senioren en vrijwilligers in hoge mate tevreden



Beleidsplan 2015 – 2020 (3/4)
Sterk
 Financieel gezond
 Inkomsten sponsoring en loterijen
 Goede voorzieningen en mooie accommodatie
 Vrouwenvoetbal op niveau
 Opleiding jeugd(ige) scheidsrechters
 Opleiding trainers
 IJFC is gastvrij en gezellig

Zwak
 Te weinig scheidsrechters bij senioren
 Toenemende druk op vrijwilligers
 Beperkte trainingscapaciteit
 Technisch beleid senioren



Beleidsplan 2015 – 2020 (4/5)
Kansen
 Inzet combinatiefunctionaris (peuters, IJffies en F-jes)
 Zaterdagvoetbal blijft populair
 Verhoging sponsor-inkomsten door vrouwenvoetbal
 Aandacht voor beweging (senioren blijven langer sporten)
 Samenwerking backoffice met VVIJ
 Midweekse activiteiten
 Openingstijden en uitbreiding assortiment clubhuis
 Uitbreiding leden Vriendenloterij



Beleidsplan 2015 – 2020 (5/5)
Bedreigingen
 Afnemend aantal jeugdigen in IJsselstein (- 20 % tot 2028)
 Minder interesse in vrijwilligerswerk
 Overdracht onderhoud sportpark
 Privatisering sportpark



Acties beleidsplan 2015 - 2020
 Ledenwerving jeugd (met name via combinatiefunctionaris)
 Aanstellen vrijwilligerscoördinator / uitwerken vrijwilligersbeleid
 Samenwerking met VVIJ
 Aanleg 3e kunstgrasveld
 Uitbreiding sponsorinkomsten
 Belactie Vriendenloterij voorjaar 2016
 Opstellen technisch beleidsplan senioren en afstemming met beleid jeugd
 Integratie vrouwenvoetbal binnen IJFC
 Inrichting van het clubhuis (o.a. keuken)
 Aanpassing assortiment en presentatie keuken
 Openingstijden clubhuis
 Invoering clubtenue per 1 juli 2016



Clubtenue IJFC per 1 juli 2016
 Leverancier Hummel
 Exclusieve levering door Adelaar Sport (shirts met IJFC-logo)
 Alle kleding die in IJFC-verband wordt gedragen (wedstrijden, toernooien,

etc.), al dan niet gesponsord, moet bij Adelaar Sport worden aangeschaft
 Plus J. Schimmel tot 30 juni 2022 op voorzijde: uniforme uitstraling
 Uitzonderingen: heren 2 (ABL) en vrouwen (Rabobank tot eind 2018), hier

Plus J. Schimmel op achterzijde
 IJFC voorziet Heren 1, Vrouwen 1 en de A1 van wedstrijdkleding
 Teamsponsoring mogelijk op wedstrijdshirt (rugsponsor), tassen,

trainingspakken, etc.
 Sponsoren ontvangen 20% korting
 Leden ontvangen tot medio september 20% korting op wedstrijdtenue

(daarna 5%)
 IJFC ontvangt 6% over aankopen sponsoren en leden (te besteden aan

ballen, hesjes, kleding Heren 1, Vrouwen 1 en A1)




