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Inleiding 

 
Op zondag 21 januari 2018 is het hoofdbestuur, met genodigden* , bij elkaar gekomen om met 

elkaar af te stemmen wat er in de komende periode opgepakt moet worden. 

Wat is ons doel? Waar willen wij, sv Kadoelen over 5 jaar staan? Wat en wie hebben we hiervoor 

nodig? 

 

Als basis voor deze sessie is er gebruik gemaakt van de film “Back2basics2” van de KNVB.  

Hierin wordt de situatie geschetst waarin veel verenigingen verkeren. Velen gaven als reactie een 

blijk van herkenning, maar daarnaast werd de vraag opgeworpen: en nu? Hoe geven we concreet 

invulling aan een oplossing? De nieuwe film -- Back 2 Basics deel 2 -- geeft amateurverenigingen 

een handreiking om te 'sturen op  verenigen. 

 

 

Managementsamenvatting   

 
 

De visie van s.v. Kadoelen wordt gekenmerkt door de volgende elementen:  

- Het streven naar een gezonde sportvereniging waarbij voetbal centraal staat, maar ook ruimte is 

voor overige activiteiten. 
- Streven naar een rol van maatschappelijk partner in brede zin.  

- Gericht op duurzaamheid. 

- Nauwe samenwerking met centrale Stad aangaande toekomst. 
      In haar missie ontleent s.v. Kadoelen haar identiteit aan:  

- Een heel toegankelijke vereniging in Amsterdam-Noord. Betrokkenheid van alle leden, ouders en 

vrijwilligers  
- Verschil met concurrerende verenigingen: goede uitstraling van vrouwen/meiden afdeling 
- Voetballend op hoog niveau in alle leeftijdsklasse 
- Betaalde functies, is een uitzondering voor trainers van de seniorenselecties hoofd jeugd 

opleidingen en de verzorgers  

  

De strategie van s.v. Kadoelen is gericht op continuïteit , met name:  

- Stabiel in de 3e (heren) en 2e (dames)klasse 

- Uitbreiding jeugdteams (doorgroei naar de selectie). 

- Spelen op een hoger, waar mogelijk op het hoogste niveau. 

- Ieder op eigen niveau, met veel plezier, (laten) spelen.  

 



 

Een belangrijke en bepalende voorwaarde in het realiseren van de “groei” doelstellingen is de 

kwaliteit en de capaciteit van de accommodatie. Dat geldt voor zowel de kantine, kleedkamers en 

andere ruimten als voor de sportvelden. (2e kunstgrasveld) 

  

Achterblijvende planvorming van de (lokale) Overheden heeft een sterke invloed op de realisatie 

van een mogelijke groei van de vereniging.   

 

 

1. VISIE 

 

In een Visie wordt het verwachte beeld van de toekomst geschetst, de gewenste positie in dat 

toekomstbeeld en een succesformule.  

Er is een rol weggelegd voor s.v. Kadoelen als partner voor het aanbieden van maatschappelijke 

faciliteiten. Een nauwe samenwerking met FIT, Gemeente Amsterdam, Kids Actief en andere (semi-

)   maatschappelijke organisaties worden  uitgewerkt cq.onderhouden.  

De sportieve ambities zijn gericht op het voetbalniveau van tenminste: 

Zaterdag 3e  klasse heren 

Zaterdag 2e klasse dames 

 

Voorwaarde behorend bij deze ambitie is dat s.v. Kadoelen haar financiële onafhankelijkheid kan 

behouden 

In maatschappelijk opzicht zoekt s.v. Kadoelen verbinding met KIKA.  

Kernbegrippen daarin zijn:  

* Bewustwording  

* Normen en waarden  

* Gedragsregels  

* Training en opleidingen  

* Voorlichting  

 

Andere maatschappelijke thema’s waarvoor de volledige accommodatie beschikbaar kan zijn is: 

- Activiteiten voor (oudere) buurtbewoners 

- Organiseren div. clinics 

- Buitenschoolse activiteiten 

  

In het kader van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieu streven wij  

naar: 

- Toepassing van led verlichting (in de meest brede toepassing).  

- Toepassing van zonnepanelen 

 

s.v. Kadoelen ziet de waarde in van het binden en voor langere tijd ‘vasthouden’ van haar leden; 
hierin zoekt zij haar succesformule.’  

  
 
 

 

2. MISSIE 

 

In een Missie (-statement) wordt de  eigen identiteit beschreven van de vereniging. De missie zegt 

wat de vereniging wil zijn of ‘waar we voor gaan’. Ook maakt de Missie duidelijk waarin de 

vereniging zich onderscheidt van andere, soortgelijke verenigingen.  

 

Een missie kan niet zo maar worden opgelegd aan een vereniging of organisatie. Ze moet zijn 

gebaseerd op opvattingen, waarden en ambities c.q. doelstellingen die leden, kader, andere 



vrijwilligers, (maatschappelijk) partners en toekomstige leden met elkaar willen delen.  

Dat betekent dat de missie die hierin wordt beschreven niet meer dan een aanzet kan zijn tot een 

definitieve missie.  

 

De hier geformuleerde elementen van de missie zullen moeten worden uitgedragen, getoetst en 

bijgesteld aan de hand van overleggen met alle betrokkenen. 

 

De missie van s.v. Kadoelen luidt:  

s.v. Kadoelen wil een warme, gezellige, sociale, multiculturele  voetbalvereniging zijn waarin een 
sterke betrokkenheid is van vrijwilligers, met name ouders van spelende leden.  

s.v. Kadoelen onderscheidt zich van andere, soortgelijke verenigingen met geen betaalde functies,  
(met uitzondering van de trainer van de seniorenselecties en verzorgers).  
 
s.v. Kadoelen staat open voor meer activiteiten overdag als onderdeel van een Topsportlocatie 
zodra dat in de planvorming van de Overheid actueel wordt.  
 
s.v. Kadoelen is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid; dat komt o.a. tot 
uiting in verbinding met KIKA en stichting Laureus.  
 

s.v. Kadoelen wil een heel toegankelijke, laagdrempelige  vereniging zijn in Amsterdam-Noord.’  

 

sv Kadoelen meisjes en dames afdeling wil de meisjes/dames club van Amsterdam Noord (en daar 

buiten) blijven waar iedereen prestatief en creatief kan voetballen. 
  

 

3. STRATEGIE 

 

Een strategie is doelen stellen die rekening houden met de visie, zijn afgeleid van de missie en 

op een vooraf aangegeven tijdstip bereikt moeten zijn.  

 

In de aanpak gekozen voor SMART doelen in tegenstelling tot ER-doelen en MAGIE- doelen. 

SMART staat voor:  

Specifiek 

Meetbaar 

Acceptabel 

Realistisch 

Tijdgebonden 

 

 

 Bijlage 1: Sturen op verenigen (Back2Basic2) 

 

 

VERHAAL  →  DROOM →  ACTIE 

 

 

           

Zie filmpje op site KNVB. 

 

 

 

 

Bijlage 2: INRICHTING 

 

Waar moet de organisatie uit bestaan?  

 

2.1 Organisatie  

 



2.1.1 Beleid 

- Vereniging Statuten 

- Toekomstplan 

- Communicatieplan  

- Inkoopbeleid 

- Functieboek 

 

 

2.1.2 Bezetting  

 

Vrijwilligers voor: 

- Algemeen (hoofdbestuur) 

- Technische commissie 

- Jeugdcommissie 

- Seniorencommissie 

- Bouwcommissie 

- Kantine commissie 

- Ledenadministratie 

- Wedstrijdsecretariaat 

- Financiële administratie 

- Kascommissie 

- Toernooicommissie 

- Feest/evenementen)commissie 

- Communicatiecommissie (internet/sociaal media) 

- Training/opleidingscoördinator   

- Scheidsrechters coördinator 

- Marketing/sponsoring 

- Vrijwilligers 

 

Om al deze functies/rollen te kunnen vervullen moeten er meer vrijwilligers aangetrokken worden. 

Er is afgesproken om ouders/belangstellende persoonlijk te benaderen. 

 

2.2 Sportief 

 

- Heren stabiel in 3e klasse 

- Dames stabiel in 2e klasse 

- Selectieteams jeugd in hoofdklasse 

- Uitbreiden jeugdteams (A & B) 

- (voldoende) opgeleide trainers 

- voldoende trainingsruimte (2e kunstgrasveld) 

 

2.3 Maatschappelijk 

 

- Club van 100 

- Centraal ontmoetingsplek voor de buurt (Amsterdam-Noord) 

- Optimalisatie van de accommodatie (incl. kantine) 

- Activiteiten tbv (eenzame) ouderen 

- Samenwerking met scholen 

- Samenwerking met gemeente Amsterdam (sportbeleid) 

- Samenwerking met Wijkmanager 

 

2.4 Duurzaamheid 

 

- LED- verlichting 

- Zonnepanelen 

- Isoleren gebouw 

- Afvalscheiding 

- Rookvrij sportcomplex (inrichten rookzone) 



- Introduceren gezonde voeding 

 

 

Bijlage 3: Identiteit (Cultuur) 

 

Waarom wil je bij s.v. Kadoelen horen? 

- Imago 

- Kadoelen is een gezellige laagdrempelige Amsterdamse vereniging  

- Eensgezindheid (geen discriminatie) 

- Vele nationaliteiten  

- Nederlands is voertaal 

- Normen en waarden zijn belangrijk (gedrag) 

- Sociaal (persoonlijk contact) 

- Maatschappelijk betrokken 

- Persoonlijke ontwikkeling 

- Afspraak = afspraak (regels opstellen) 

- Integreren 

- Duidelijke leiderschap 

- Aanspreek cultuur 

- Duidelijke communicatie (= verbinden) 

 

 

Bijlage 4:  Prioriteiten  

 

Er is in de afgelopen jaren al veel gedaan, maar er moet nog veel gedaan worden om het 

bovenstaande vorm te geven. 

 

Prioriteitenlijst:  

1. Gedragsregels 

 - voertaal is Nederlands 

- elkaar aanspreken op gemaakte afspraken (o.a. vastgelegd in de statuten van de vereniging) 

- contributie betalen 

- behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden 

 

 

2. Vrijwilligers  

 - werven ( om bovengenoemde taken/rollen te kunnen vervullen) 

 - persoonlijke benadering, maar ook via sociale media (facebook/website) 

 

Wat hebben we nodig? - taak 

    - rol 

    - functie 

 

Marina zal het huidige functieboek actualiseren. Voorstel is om vrijwilligers voor te stellen in 

“hall of fame” op de website. 

 

 

3. Jeugdafdeling (met name jongens) 

 - Johan en John hebben hiervoor al een aanzet gemaakt > 

 * 10 gedragsregels vastgesteld en handhaven 

 * opleiden/cursus voor trainers 

 * aanstellen (vragen) coördinator 

 * aanstellen (vragen) leider(s) 

 * een team wordt pas ingeschreven indien het team compleet is 

* aanspreken op gedrag 

* afscheid nemen indien regels niet worden nageleefd (2x waarschuwen/3x is 

vertrek). 

 



 

4. Wedstrijdsecretariaat 

 

- Jan Roor wil zijn functie/rol overdragen aan de nieuwe generatie. Hiervoor zal hij de taken 

die uitgevoerd moeten worden plaatsen op de website van Kadoelen.  

Belangstellenden kunnen reageren. 

Ook is zal er een verzoek geplaatst worden voor een gastvrouw/heer. 

 

  

Bijlage 5: Actielijst 

 

Wat Omschrijving Wie Status Gereed 

Volgende 

bijeenkomst 

Nieuwe sessie  Henk/Marco  zsm 

Verslag Vastlegging van 

de sessie 

Evelien Concept 15-02-18 

Functieboek Profiel van een 

vrijwilliger, in de 

diverse rollen 

Marina Actualiseren zsm 

Opstellen 

selectiecriteria 

- Samenstelling 

teams 

- vrijwilligers 

- trainers 

- coördinatoren 

Hoofdbestuur met 

vertegenwoordigers 

 Juni 2018 

Wedstrijd- 

secretariaat 

Omschrijving van 

taken  

Jan Roor Concept zsm 

Flyer Informatie over 

de 

club/accomodatie 

John  zsm 

Gedragsregels 

Jeugd 

Inrichten 

jeugdteams 

(jongens) 

John/Johan Concept September 

2018 

Werven vrijwilligers Persoonlijke 

benadering van 

mogelijke vrijwilligers 

Ieder (bij 2 

“eigen”teams) 

 Juni 2018 

 

 

* Deelnemers 21-01-2018: 

John Beckman 

Henk Blaauw 

Evelien Blaauw-vd Hesseweg 

Bert de Boer 

Marco v. Buuren  

Marina Devid 

Dennis Doorschot 

Ron Hemminga 

Jaap Oudshoorn  

Merlijn Rademakers 

Jan Roor 

Ari Seekles 

Johan Versteeg 

 


