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Voorwoord / Inleiding 

In december 2010 is het beleidsplan van de v.v. IJzendijke vastgesteld met een aantal 
ambitieuze doelen zoals een bescheiden groei van het aantal leden tot 225,  een extra 
dameselftal en een aantal accommodatiewensen zoals een panna veld, een 
toekomstbestendige materiaalberging en een aparte verzorgingsruimte. Met uitzondering van 
dat laatste zijn alle doelen gerealiseerd. Op sportief gebied zijn de doelstellingen voor de 
senioren ruimschoots behaald. Het eerste herenteam is een stabiele factor in de vierde 
klasse A en het tweede elftal heeft een aantal jaren conform de doelstelling in de reserve 
derde klasse gespeeld. Onze damesafdeling is uitermate succesvol. Naast de gewenste 
regionale uitstraling en met een uitbreiding naar een tweede team, heeft het eerste elftal de 
sportieve verwachtingen overtroffen met in het seizoen 2015-2016 een periodetitel in de 
eerste klasse A en promotie naar de Hoofdklasse. De sportieve doelstellingen bij de jeugd 
zijn, naast enkele incidentele positieve uitschieters, achtergebleven bij de uitgesproken 
ambities. Ook de investering in een ervaren jeugdcoördinator heeft het tij niet kunnen keren. 
Enerzijds heeft dit te maken met demografische factoren zoals ontgroening en krimp en 
anderzijds met een tekort aan talent en voldoende gekwalificeerd kader. Over de toekomst 
van onze jeugdafdeling en de doorstroom naar de senioren maken wij ons zorgen. 

Het opstellen van een nieuw plan heeft vertraging opgelopen door het plotselinge overlijden 
van de toenmalige voorzitter Theo Tazelaar in 2013. Twee jaar later volgde weer een 
enorme klap voor de vereniging met het wegvallen van, het meest ervaren bestuurslid, vice 
voorzitter en clubicoon, Eddij Porreij als gevolg van een slopende ziekte.  

Gezien alle recente (maatschappelijke) ontwikkelingen vinden we het nodig om als 
vereniging onze visie en doelstellingen te heroverwegen op basis van nieuwe inzichten en 
ambities. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat wij met onze jeugdafdeling een nieuwe 
weg zijn ingeslagen door een samenwerking met één van de andere twee grote clubs binnen 
de gemeente Sluis.  

Delen van het oude beleidsplan zijn nog actueel maar binnen het bestuur bestaat de intentie 
om over te stappen van een statisch beleidsplan naar een meer dynamisch verenigingsplan. 
Eén van de redenen is dat het huidige bestuur belast is met te veel uitvoerende taken. Het 
idee is om meer te besturen op hoofdlijnen met meer verantwoordelijkheden voor bestaande 
of nieuw op te richten commissies. Het bestuur kan zich dan meer focussen op de kerntaak: 
“het besturen van de vereniging”. Het doel van het nu voorliggende plan is om de bestuurlijke 
kaders te schetsen die jaarlijks kunnen worden aangepast en het startpunt zijn voor de 
uitwerking in uitvoeringsdocumenten of werkplannen. 

 
Het verenigingsplan kent geen looptijd meer. We actualiseren het plan als het nodig is en 
leggen het dan opnieuw voor aan de Algemene ledenvergadering.  
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Hoofdstuk 1 Missie, visie en doelstellingen 

1.1 Inleiding 

Een gezonde vereniging heeft in de visie van de KNVB voldoende schaalgrootte en is 
daardoor sterk genoeg om een volwaardige jeugdafdeling op de been te houden. Andere 
kenmerken die op termijn medebepalend zijn voor de bloei en zelfs het voortbestaan van 
verenigingen zijn: een solide financiële positie, een minimum organisatiegraad, kwalitatief en 
gemotiveerd kader en een doelgericht beleid voor de toekomst. 
 
De kwaliteit binnen de vereniging wordt voor een belangrijk deel bepaald door de leden en in 
het bijzonder de vrijwilligers. Een vereniging gedijt alleen bij voldoende vrijwilligers. De vrije 
tijdsbesteding komt echter steeds meer onder druk te staan vanwege allerlei 
maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is er het vraagstuk van de individualisering, het grote 
aantal tweeverdieners en het opschuiven van de leeftijdsgrens voor pensionering. Daarnaast 
daalt het aantal kinderen in onze gemeente en zien we de beleving van een teamsport 
veranderen. Jeugdleden zijn over het algemeen minder gemotiveerd waardoor er makkelijker 
wordt afgemeld. Dit geldt ook voor de ouders. Door deze factoren is er een lagere instroom 
aan vrijwilligers. Men kan of wil onvoldoende tijd vrijmaken voor de vereniging.  
 
In dit hoofdstuk wordt de vereniging beschreven. Vervolgens komen de missie en visie aan 
de orde. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal doelstellingen.  

1.2 Beschrijving 

De voetbalvereniging IJzendijke is gevestigd in het West Zeeuws Vlaamse IJzendijke in de 
gemeente Sluis. De vereniging is opgericht op 26 maart 1918 en is daarmee de 5de oudste 
bestaande vereniging in de provincie Zeeland. De vereniging is ingeschreven in het 
verenigingenregister van de Kamer van Koophandel Zuid West Nederland onder nummer 
40302142 en bezit volledige rechtsbevoegdheid.  
 
De vereniging is bij notariële akte opgericht. In deze akte zijn de statuten van de vereniging  
opgenomen. Het statutair doel van de vereniging is het beoefenen en doen beoefenen en het 
bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. De clubkleuren zijn blauwwit 
verticaal gestreepte shirts met zwarte broek en blauwe kousen. Naast de statuten beschikt 
de vereniging over een huishoudelijk reglement. Dit document moet worden vernieuwd. 

1.3 Missie en Visie 

De v.v. IJzendijke wil binnen de gemeente Sluis (heren) en binnen Zeeuws Vlaanderen 
(dames) een toonaangevende, actieve, inspirerende en financieel gezonde voetbalclub zijn 
waarbij elk lid en elke vrijwilliger plezier uitstralen. Belangrijke kernwaarden van onze 
vereniging zijn sportiviteit, gezelligheid, saamhorigheid, gastvrijheid en stabiliteit. Deze 
clubcultuur waarbij iedereen elkaar kent, moet tot in de lengte der jaren behouden blijven.  
 
We streven naar een moderne accommodatie met voldoende training- en kleedfaciliteiten. 
De accommodatie moet sfeervol en gezellig zijn. Leden en bezoekers moeten graag komen 
voetballen, voetbal kijken en elkaar ontmoeten. De participatie van leden moet worden 
verhoogd. We willen dat bestuurders, vrijwilligers en leden verantwoordelijkheid nemen en 
handelen in het belang van de club. De komende jaren moeten we voetbal als 
interessegebied voor jeugd en volwassenen behouden en het moet nog aantrekkelijker 
worden om vrijwilliger of spelend lid van onze vereniging te worden.  
 
We werven steeds nieuwe jeugdleden en willen deze spelers zoveel mogelijk op hun eigen 
niveau laten voetballen en ontwikkelen. Om deze ambitie te realiseren werken we vanaf de 
leeftijdscategorie 11 jaar samen met de jeugdafdeling van de s.v. Oostburg. Mogelijk 
verandert dit op het moment dat de jeugd van 11 jaar een wedstrijdvorm 8 tegen 8 gaat 
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spelen op een half veld. De gezamenlijke jeugdopleiding moet de basis vormen voor de 
toekomst om voldoende doorstroming naar de selectie te garanderen.  
 
Voor het damesvoetbal zien wij voor ons zelf een regionale functie (verzorgingsgebied 
Zeeuws Vlaanderen) waarbij het doel is talentvolle speelster uit de regio aan ons te binden.  
 
Het binden en vasthouden van vrijwilligers is belangrijk. Een goede sfeer, het geven van 
waardering en het bieden van faciliteiten kunnen hierbij helpen. Een vrijwilliger moet zich 
willen wegcijferen in het belang van de vereniging. Dit kan als ze trots zijn en de vereniging 
hen aan het hart gaat. 
 
1.4 Doelstellingen 

In de voorafgaande paragrafen is onze vereniging en de maatschappelijke context waarin we 
moeten opereren beschreven. Daarnaast is onze missie en visie benoemd. Aan het einde 
van dit eerste hoofdstuk willen we onze ambities koppelen aan een aantal sportieve, 
organisatorische en financiële doelstellingen. 
 
Sportieve doelstellingen 
Als vereniging streven we naar een beperkte groei van het aantal leden met als doelstelling 
225 actieve spelers.  
 
Het standaardelftal van de heren moet minimaal een stabiele subtopper in de 4de klasse van 
het amateurvoetbal zijn. Voor het tweede herenelftal streven wij naar niveau van minimaal 
reserve 3e klasse. Daarnaast willen we minimaal 1 recreatief herenelftal inschrijven in de 
competitie. 
 
Voor de dames wil de v.v. IJzendijke een regionale (Zeeuws Vlaanderen) functie vervullen 
met een prestatief elftal op het niveau van minimaal eerste klasse. Daarnaast streven we 
naar een recreatief elftal.  
 
We hebben als doel 2 jeugdspelers per jaar in te laten stromen in de herenselectie. Hiertoe 
moet de jeugdsamenwerking met de s.v. Oostburg worden geoptimaliseerd door voldoende 
gekwalificeerde trainers op te leiden of aan te trekken. Voor de prestatieve jeugdelftallen 
streven we (voor de ploegen onder 17-, onder 15- en onder 13 jaar) naar minimaal 1e klasse 
(D tot en met B) en voor de onder 19 jaar(A) minimaal 2e klasse. 
 
Organisatorische doelstellingen 
We willen een substantiële groei van het aantal leden dat een vrijwilligerstaak uitvoert. Het 
gaat hier vooral om taken als trainer, leider, scheidrechter of assistent scheidsrechter van 
een elftal, het helpen in de kantine of het helpen bij klusjes en activiteiten.  
 
Voor de kantine streven we naar een meerjarige,  structurele oplossing voor het 
kantinebeheer.  
 
De bestuur- en ontvangstkamer worden gemoderniseerd en opnieuw ingericht. 
 
Financiële doelstellingen 
De v.v. IJzendijke is momenteel financieel gezond waarbij we uitgaan van een solide 
exploitatie. Het bestuur legt jaarlijks een sluitende begroting voor aan de Algemene 
ledenvergadering. We streven naar balans in de inkomsten en uitgaven waarbij de ambitie is 
om eens per twee jaar een bescheiden overschot (2% van de bruto omzet) te hebben.  
Voor activiteiten tijdens ons jubileumjaar reserveren wij € 5.000 voor het organiseren van 
extra activiteiten. 
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Door het maken van een meerjarenbegroting willen we toekomstige financiële tegenvallers 
voorkomen. Een lange termijnvisie op de accommodatie is hier onderdeel van. We willen de 
sponsorinkomsten optimaliseren door de opbrengsten met minimaal 5% te verhogen.  
 
De v.v. IJzendijke gaat uit van maximale vrijwilligersvergoedingen conform het 
belastingstelsel met uitzondering van de vergoedingen voor het kantinebeheer, schoonmaak 
en de trainers van dames 1, heren 1 en heren 2.  
 
Onderstaand treft u de regeling van de belastingdienst aan: 

 U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent 23 jaar of 
ouder. U krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per 
maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de 
vergoeding voor uw inzet. 

 U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent jonger dan 
23 jaar. U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 
per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de 
vergoeding voor uw inzet. 

 U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U ontvangt een 
vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag 
van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 150 per maand en € 1.500 per jaar zijn. 
Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet. 

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u 
vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven. 
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Hoofdstuk 2 Structuur van de VV IJzendijke 

2.1 Inleiding 

Een vereniging heeft minimaal twee organen, te weten de algemene ledenvergadering en 
het bestuur. Daarnaast zijn er door het bestuur commissies ingesteld die helpen de doelen te 
realiseren en een taak hebben in de vele werkzaamheden en activiteiten die moeten worden 
uitgevoerd. Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie van de verenging en wie welke 
verantwoordelijkheden heeft. Voor de continuïteit in het verenigingsbeleid gaat het bestuur 
uit van het ‘linking pin’-idee (bestuurslid is link tussen commissie en bestuur). Zo wordt het 
bestuur op adequate wijze geïnformeerd over zaken die spelen binnen de vereniging. 
Hiermee kan zij de vereniging op optimale wijze besturen. De uitvoering van zaken in de 
afzonderlijke commissies zijn een weerspiegeling van het verenigingsplan op specifiek 
taakniveau. 

2.2 Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering (ALV) van de v.v. IJzendijke is het hoogste besluitvormende 
orgaan binnen de vereniging. Behoudens uitzonderlijke situaties, wordt jaarlijks in het tweede 
kwartaal van het boekjaar een algemene vergadering gehouden. De bevoegdheden van de 
Algemene Vergadering zijn statutair vastgelegd. De algemene ledenvergadering kiest uit 
haar midden een bestuur dat bestaat uit minimaal drie leden, zijnde een voorzitter, secretaris 
en penningmeester. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten 
minste drie leden. Ieder bestuurslid wordt aangesteld voor een periode van drie jaar en 
treedt af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. De algemene ledenvergadering 
kan met tweederde meerderheid van stemmen een bestuurslid schorsen of ontslaan. 
Schorsing kan voor de duur van drie maanden. Na afloop van deze periode hervat het 
bestuurslid zijn of haar werkzaamheden of wordt ontslagen. 
 
De ALV stelt onder meer het vrijwilligersbeleid en de hoogte van de contributie vast. 
Daarnaast geeft de ALV via het vaststellen van het verenigingsplan mandaat om de 
vereniging te besturen. Zo kan het bestuur entreegelden heffen, kantineprijzen vaststellen en 
onkostenvergoedingen verstrekken.  
 
Tot slot stelt de ALV jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast. Via deze stukken verleent 
de ALV op advies van de zittende kascommissie decharge aan het voltallige bestuur en in 
het bijzonder aan de penningmeester.  

2.3 Bestuur en commissies 

Het totale aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Het 
bestuur is verantwoordelijk voor het algemene beleid van de vereniging.  
 
Het bestuur moet een goed gastheer zijn voor iedereen die op actieve of passieve wijze van 
de voetbalsport wil genieten en voor hen die als vrijwilliger of als official dienstbaar zijn aan 
de sportieve activiteiten. 
 
De vereniging moet door gebruik en exploitatie van het sportcomplex en de kantine, geen 
oneerlijke concurrentie voor de plaatselijke middenstand veroorzaken. De financiële steun 
die de vereniging ontvangt van sponsoren, wordt zoveel mogelijk onder de aandacht 
gebracht van de leden en bezoekers. Het kopen en besteden bij sponsoren wordt 
gestimuleerd.  
 
Het bestuur vergadert minimaal 1 keer per maand. Per vergadering wordt aan de hand van 
de agenda bekeken welke onderwerpen er worden behandeld en wie aanwezig moeten zijn. 
De te bespreken onderwerpen worden zoveel mogelijk van te voren uitgewerkt en vooraf 
toegezonden. 
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Het bestuur wordt in ieder geval ondersteund door een aantal commissies die binnen vast te 
stellen kaders autonoom kunnen opereren met een eigen budget. Elke commissie wordt 
voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter of een vertegenwoordiger uit het bestuur. Voor 
elke commissie is er altijd een bestuurlijk aanspreekpunt die wordt geïnformeerd over de 
door de commissie uit te voeren taken. Het bestuur hecht grote waarde aan eenduidig 
beleid. Bij het opstellen van (meer)jaarplannen en deelbegrotingen moeten de commissies 
hier rekening mee houden.  
  
De ingestelde commissies kunnen handelen binnen het gemandateerde budget maar stellen 
de penningmeester van alle uitgaven en/of verplichtingen op de hoogte. Daarnaast moeten 
de commissies bij afwijking van het budget en bij het aangaan van verplichtingen en 
betalingen groter dan € 1.500 toestemming hebben van het bestuur.  
 
Het dagelijks bestuur 
De voorzitter is de eerste verantwoordelijke voor het reilen en zeilen binnen de vereniging en 
het functioneren van het bestuur. Hij of zij is de woordvoerder van de vereniging, regelt de 
ontvangst van gasten en zorgt er voor dat de vereniging is vertegenwoordigd bij externe 
bijeenkomsten en/of officiële gelegenheden. De voorzitter zit alle vergaderingen voor en stelt 
in samenspraak met de secretaris de agenda van de vergaderingen op. Tot slot is hij de 
vertrouwenspersoon binnen de club.  
 
De secretaris is verantwoordelijk voor de in- en uitgaande post en zorgt dat alle post bij de 
juiste functionaris terecht komt. Daarnaast verzorgt de secretaris de verslaglegging van de 
vergaderingen. Ook is hij of zij verantwoordelijk voor het ledenregister van de vereniging. Tot 
slot is de secretaris het eerste aanspreekpunt voor het verenigingsplan en vrijwilligersbeleid.  
 
De penningmeester is de eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid van de vereniging 
en de budgettering van de diverse commissies. Hij of zij betaalt de rekeningen, verzorgt 
facturen, regelt subsidies en int de contributie, vrijwilligersvergoedingen en sponsorgelden. 
Daarnaast stelt de penningmeester de begroting en jaarrekening op en organiseert de 
controle door de kascommissie. Tot slot bewaakt en controleert de penningmeester alle 
inkomsten en uitgaven en rapporteert periodiek (minimaal 2 keer per jaar) over eventuele 
afwijkingen.  
 
Contributie 
De contributiefacturen worden voor 1 oktober verstuurd. Bij het niet betalen van het 
verschuldigde bedrag wordt voor 1 december een betalingsherinnering gestuurd. Als deze 
niet wordt voldaan, wordt het lid rond de winterstop persoonlijk benaderd om de betalingen 
alsnog te voldoen. Als de contributie voor 1 februari niet is betaald, wordt het lid uitgesloten 
van deelname aan trainingen, wedstrijden en andere activiteiten. Als persoonlijk problemen 
de oorzaak zijn van niet betalen kan er door een lid van het dagelijks bestuur worden 
bemiddeld naar beschikbare regelingen en instanties zoals de gemeente en het 
Jeugdsportfonds. 
  
Binnen het bestuur is er altijd iemand verantwoordelijk voor het Technisch beleid, 
Wedstrijdsecretariaat, Accommodatie- en sleutelbeheer, Kantinebeheer, Sponsoring en PR, 
Verzorgingsbeleid, Kleding, Sportmaterialen en de Website. Via dit verenigingsplan worden 
op deze terreinen beleidskaders meegegeven. 
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Technisch Beleid 
Het bestuur wil een herkenbaar beleid voeren waarin de “overall” visie breed gedragen 
wordt, waarbij een individuele sporter, vanuit de jeugd, zich kan ontwikkelen tot een 
voetballer in een voor hem/haar passende voetbalomgeving. Dit vraagt om professionele 
benadering op het gebied van training, materialen, uitrusting en accommodatie. Het spreekt 
voor zich dat ook professionaliteit van trainers, begeleiders en bestuurders wordt verwacht. 
 
Het technisch beleid wordt vormgegeven vanuit één Voetbal Technische Commissie. 
 
In samenwerking met de s.v. Oostburg wordt een Jeugdbeleidsplan samengesteld. In eigen 
beheer wordt het technisch beleid voor de senioren vastgelegd waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen dames (regionale Zeeuws Vlaamse uitstraling en hoog ambitieniveau) en 
heren (lokale uitstraling met leidende positie binnen de gemeente Sluis).  
 
De VTC is naast het vormgeven van het technisch beleid verantwoordelijk voor het 
aanstellen van de complete staf rondom de elftallen. Zij voeren functioneringsgesprekken 
met de leden van de staf en zijn verantwoordelijk voor het indelen van de selecties. De 
verantwoordelijkheden bereiden op vrijdag in samenspraak met de trainers en leiders de 
zaterdag (dames) en zondag (heren) voor. De jeugdvertegenwoordiger voert frequent 
overleg met de s.v. Oostburg over de samenwerking en bekijkt of er een algemeen 
jeugdcoördinator die boven de twee partijen staat, moet worden aangesteld. De 
verantwoordelijken voor het jeugdbeleid binnen de VTC zijn het eerste aanspreekpunt voor 
de ouders van de jeugdleden. Er is binnen de VTC iemand eindverantwoordelijk voor de 
samenwerking met Oostburg en een aanspreekpunt voor de overige groepen. Binnen de 
jeugdafdeling staat de ontwikkeling van spelers centraal en is zelfs belangrijker dan de 
sportieve prestatie. Het doel is zoveel mogelijk spelers de eigen voetbaltop te laten halen. 
Hiervoor is het nodig dat wordt ingezet op het opleiden van trainers en het enthousiasmeren 
om minimaal 2 keer per week te trainen. Daarnaast wordt het spelen van zoveel mogelijk 
wedstrijden, door bijvoorbeeld het spelen van vriendschappelijke wedstrijden en deelname 
aan toernooien, gestimuleerd. 
 
Wedstrijdsecretariaat 
Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor de klasse-indeling van de teams en is 
eindverantwoordelijk voor de wedstrijdschema’s en (oefen)wedstrijden. Hiervoor hebben zij 
nauw contact met de verantwoordelijken voor het accommodatiebeleid (indeling van de 
velden) en het kantinebeheer (bezetting van de kantine). In samenspraak met de 
aanspreekpunten voor het technisch beleid, de trainers en leiders van het desbetreffende 
elftal wordt uiterlijk op dinsdag (voorafgaand aan het weekend) een “baaldag” aangevraagd. 
Dezelfde mensen zijn de vrijdagavond verantwoordelijk voor het samenstellen van de 
selecties dames- en herensenioren. Voor de jeugd gebeurt dit in nauwe samenwerking met 
de jeugdcommissie en de s.v. Oostburg. Tot slot regelt het wedstrijdsecretariaat 
scheidsrechters als deze niet door de KNVB zijn aangesteld. De leiders van de elftallen 
zorgen voor de assistent scheidsrechters, kleding, materialen, verzorgingsproducten en 
administratieve afwerking in sportlink.  
 
Accommodatiebeleid 
Het accommodatiebeleid kent een lange termijnvisie met een meerjarig onderhoudsplan in 
eigen beheer. Ook is er een renovatie- en onderhoudsbeleid velden (inclusief bossage en 
verlichting) dat is neergelegd bij de coöperatie beheer velden gemeente Sluis. De komende 
jaren wordt ingezet op duurzaamheid van de accommodatie en reductie van de energie-
uitgaven. Indien vernielingen en vervuiling in en rond de accommodatie worden aangericht 
zullen verregaande maatregelen worden genomen en de kosten op de daders worden 
verhaald. Met andere woorden: “een verantwoordelijkheid van ons allemaal”. 
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Kantinebeheer 
Het kantinebeleid richt zich er voornamelijk op dat het clubhuis van de v.v. IJzendijke een 
gezellige ontmoetingsplaat is na de vrijdagavondtraining en voor, tijdens en na de 
wedstrijden op zaterdag en zondag. De kantinecommissie zorgt voor de kantinebezetting en 
de inkopen. In eerste instantie wordt gekeken of goederen- en/of diensten door een sponsor 
kunnen worden geleverd. Met leveranciers moeten afspraken worden gemaakt zodat de 
kosten herleidbaar zijn. Uitgaan wordt van een aantal structurele beheerders die beschikken 
over de papieren sociale hygiëne en kennis hebben van allergenen. Op vrijdagen is de 
kantine tot maximaal middernacht geopend. Op wedstrijddagen sluit de kantine 2,5 uur na de 
wedstrijd. Als er op zaterdag jeugdwedstrijden worden gespeeld worden er niet voor 12.00 
uur alcoholische dranken geserveerd. Met betrekking tot het kantinebeheer moeten sluitende 
afspraken worden gemaakt over het beheer van de kassagelden.  
 
Sponsorbeleid 

Een substantieel deel van de inkomsten komt van sponsoren. Daarom heeft de vereniging 
een actief sponsorbeleid dat er op is gericht om de financiële draagkracht van de vereniging 
te vergroten door sponsoren langere tijd aan de club te binden. Om dit doel te bereiken is er 
een sponsorcommissie die continue nieuwe sponsors zoekt en bestaande sponsoren 
minimaal 1 keer per jaar persoonlijk benaderd. Vanuit de commissie wordt een beleidsplan 
en een jaarlijks werkplan opgesteld. In de plannen is er minimaal aandacht voor acquisitie, 
onderhoud, contracteren, tegenprestatie, sponsoractiviteiten en presentatie. De 
sponsorcommissie heeft wel een eigen financieel overzicht maar geen zelfstandig budget. 
Jaarlijks worden er in de maand november facturen verstuurd. Als de betalingen niet 
binnenkomen worden de sponsoren aangemaand. Als op dat moment het geld nog steeds 
niet binnenkomt zijn er drie situaties mogelijk: 

 De betaling uitstellen of spreiden zonder te stoppen met de sponsoring 

 Het sponsorbedrag (deels) kwijtschelden zonder te stoppen met sponsoring 

 Sponsoring stopzetten en een besluit nemen tot juridische stappen om te vorderen of 
overgaan tot kwijtschelding. 

De hierboven genoemde situaties worden met een advies aan het bestuur voorgelegd. Het 
bestuur neemt een besluit, koppelt dit terug waarna de sponsorcommissie het besluit 
uitvoert.  
 
Verzorgingsbeleid 
Het medisch beleid van de vereniging is gericht op het verantwoord uitoefenen van de 
voetbalsport. Het doel is in de eerste plaats het voorkomen van blessures en op de tweede 
plaats het behandelen daarvan. Om blessures te voorkomen wordt extra alertheid van 
trainers en leiders verwacht. Bij grote activiteiten, zoals het Plus Lohman toernooi, zorgt de 
vereniging voor EHBO. De vereniging streeft naar het aanstellen van een verzorger binnen 
de vereniging waar leden terecht kunnen voor advies en eventueel behandeling. Voor het 
behandelen kan men terecht bij een fysiotherapeut waarbij de vereniging er vanuit gaat dat 
leden zelf zorgen voor een passende aanvullende ziektekostenverzekering die deze kosten 
dekt. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Het bestuur stelt hiervoor 
nadere regels vast. 
 
Kleding en materialen 
Elk lid en team moeten zich verantwoordelijk voelen voor- en zorgvuldig omgaan met alle 
materialen die in eigendom van de vereniging zijn. Omdat de afgelopen jaren meerdere 
materialen en kleding verloren zijn gegaan door onzorgvuldig gebruik worden de regels 
aangescherpt. Elk team krijgt aan het begin van het seizoen kleding en ballen toegewezen. 
Het exacte aantal wordt op een bruikleenformulier vermeld. Het team is verantwoordelijk dat 
alle in bruileen verstrekte spullen aan het einde van het seizoen in goede staat worden 
geretourneerd. Bij eventueel verlies of schade draait het team op voor de onkosten en zal de 
vereniging deze onkosten op geen enkele manier vergoeden. Het bedrag zal worden geïnd 
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door de penningmeester bij de leider/trainers. In de komende jaren wordt opnieuw bekeken 
of een kleding (lease)plan wordt ingevoerd. Elk nieuw lid van de vereniging krijgt een gratis 
broek en gratis paar sokken. 
 
Vrijwilligersbeleid 
Het bestaan van de vereniging is afhankelijk van vrijwilligers. De afgelopen jaren hebben we 
te kampen met een tekort aan vrijwilligers voor bijna alle taken binnen de vereniging. Hierop 
is een vrijwilligersprotocol gemaakt waarbij ieder lid minimaal drie diensten moet draaien of 
een extra bedrag bij de contributie moet betalen van € 30. Dit heeft nog niet het gewenste 
resultaat opgeleverd. Aanvullend zijn vooral de spelers van de prestatieve seniorenelftallen 
actief benaderd voor het uitvoeren van taken. Het uitgangspunt is dat vrijwilligerswerk niet 
wordt betaald uitgezonderd de eerder in dit plan benoemde taken. Alle overige vrijwilligers 
kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding binnen de fiscale regels. Het bestuur 
besluit over toe te kennen vergoedingen. De uitvoering gebeurt door de penningmeester of 
een aan te wijzen commissielid in mandaat. 
 
Aanvullend op het vastgestelde vrijwilligersbeleid willen we voor het fluiten van 
jeugdwedstrijden de drie seniorenteams van de heren per toerbeurt verantwoordelijk maken 
voor het leveren van scheidsrechters die in de desbetreffende week niet zijn ingevuld.  
 
VOG 
Als vereniging willen wij er zoveel mogelijk voor zorgen dat onze sporters, en dan met name 
de minderjarigen en kwetsbare personen onbekommerd kunnen sporten. Seksuele 
intimidatie en andere discriminerend en intimiderend gedrag dien zoveel als mogelijk 
voorkomen te worden. Een van de maatregelen is zorgen dat de personen die werken met 
minderjarigen een VOG verklaring overleggen aan de club. 

Alle leden van het bestuur en vrijwilligers die met minderjarigen werken moeten in het bezit 
zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG).  
 
Alle vrijwilligers van onze vereniging worden geacht zich te houden aan de onderstaande 
gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die 
aangesloten zijn bij NOC*NSF. 
 
Gedragsregels 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 
veilig kan voelen.  

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in 
zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan 
nodig is in het kader van de sportbeoefening.   

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 
tegenover de sporter.   

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 
misbruik.   

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal 
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 
geslachtsdelen, billen en borsten.   

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 
communicatiemiddel dan ook.   

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 
respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 
kleedkamer of de hotelkamer.   
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8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen 
tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend 
of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider 
verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed 
kunnen uitoefenen.   

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële 
beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke 
dan wel afgesproken honorering staan.   

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die 
bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in 
overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) 
ondernemen.   

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.  

Aannamebeleid en vertrouwenspersoon 

Voor alle medewerkers die actief met jeugd bezig zijn, zal een VOG worden aangevraagd. 
Iedereen moet zich houden aan de in dit document vastgestelde gedragsregels. Indien geen 
VOG kan worden overlegd kan de persoon zijn/haar functie niet uitoefenen.  Met nieuwe 
vrijwilligers houden we een kennismakingsgesprek waarin wij vragen naar eerder 

vrijwilligerswerk. In het gesprek krijgt hij uitleg over de VOG en de gedragsregels. 

De voorzitter van onze vereniging is vertrouwenspersoon. Hij heeft hiervoor een training 
gevolgd. 

Commissies 
Voor de uitvoering van bepaalde taken, maakt het bestuur gebruik van individuele 
vrijwilligers en een aantal commissies. Binnen de vereniging IJzendijke zijn minimaal de 
onderstaande commissies actief:  

1. VTC 
2. Kantine 
3. Sponsoring  
4. Accommodatie 
5. Evenementen (100 jarig bestaan)  

 
Om de vereniging extra uitstraling te geven, kunnen structureel of incidenteel verschillende 
activiteiten worden georganiseerd. Het doel is om activiteiten te organiseren die extra gelden 
genereren en zorgen voor grotere betrokkenheid van de leden en zorgen voor extra binding 
met het dorp IJzendijke en/of de regio Zeeuws Vlaanderen. Een andere belangrijke taak is 
het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de waardering van vrijwilligers en de 
werving en het behoud van leden. Op dit moment is er een commissie nodig rondom het 100 
jarig bestaan van de vereniging.  
 
Tot slot is een stichting actief die jaarlijks het Plus Internationaal Jeugdtoernooi organiseert. 
De voorzitter van de stichting overlegt periodiek met het bestuur en vanuit het bestuur wordt 
er minimaal 1 aanspreekpunt voor de stichting benoemd.  
 
 


