Advies groep 1: zaterdag - zondagvoetbal
Wij adviseren vvLEO om een plan te maken voor de overgang van zondag- naar zaterdagvoetbal.
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een feitelijke overgang te realiseren maar om een plan te maken.
Voordelen:
1. voorbereid zijn op afname zondagvoetbal
2. leden tijdig kunnen informeren (draagvlak)
3. zaterdag geeft betere samenhang tussen jeugd en seniorenvoetbal
4. minder vrijwilligers nodig voor zondag
5. aantrekkelijk voor zaterdagvoetballers
6. projectmatig, stappenplan, fasering voorbereiden
Aandachtspunten:
1. te krappe accommodatie, avondwedstrijden
2. natuurgras te zwaar belast (kunstgras)
3. spelersverloop (exit zondagvoetballers)
4. nivo omlaag door KNVB indeling
5. meer vrijwilligers nodig op zaterdag
6. moeite met verandering
7. geleidelijke overgang
Nog uitzoeken:
1. vergunning zaterdagvoetbal en avondwedstrijden op zaterdag
2. ijkmoment: wanneer besluit, ALV toetsing
3. HB communicatie vooraf
4. contracten spelers, trainers, staf
5. externe ontwikkelingen volgen (media, KNVB, andere clubs,…)
6. tijdspad onbekend, per seizoen vaststellen
7. organisatie op zaterdag bewaken
8. vrijdag voetbal, “week-end voetbal”

Advies 2 groep 1: meiden - vrouwenvoetbal
Geen advies (slechts 2 mannen bij brainstormsessie van de laatste avond)

Wel is duidelijk dat vrouwen- en meidenvoetbal een toegevoegde waarde heeft binnen vvLEO.
Om bestuurlijke gelijkwaardigheid te creëren kan het advies zijn om in te zetten op meer vrouwelijke bestuursleden.

Advies 1 groep 2: value for money
Wij adviseren vvLEO om meer financiële verantwoordelijkheid neer te leggen bij de commissies, met
HB als eindverantwoordelijke. Binnen elke commissie één aanspreekpunt die regie heeft over een
meerjarenplan.
Voorwaarden: verenigingsbeleid en commissiebeleid corresponderen

Voordelen:
1. deskundigheidsbevordering (slimmer met geld omgaan)
2. meer betrokkenheid
3. onafhankelijkheid
4. speelruimte
5. eenvoudig te implementeren (het wijkt niet af van huidig beleid)
6. over iedere € wordt beter nagedacht
Aandachtspunten:
1. regie bij HB als eindverantwoordelijke houden (helikopterview/totaalbeleid (planning/systeem) overzien)
2. competenties en discipline vereist van de aanspreekpunten
3. helder hebben welke commissies en personen het betreft
4. wie bepaalt wat belangrijk is? (ALV? HB?)

Advies 2 groep 2

u

Wij adviseren VV LEO om:

u

vast te stellen welke (basis) voorzieningen/producten vv LEO biedt en hier van de kosten berekenen en daar
de contributie van af te leiden.

u
u

Dat heeft als voordelen:

u

-een lid weet wat hij kan verwachten

u

-transpiratie in de opbouw van contributie

u

-betere financiële planning mogelijk

u

-goede basis voor "maatwerk"

u

-Keuze mogelijkheid voorzieningen

u
u

Mogelijke aandachtspunten:

u

-makkelijk rekenmodel

u

-financiële mogelijkheden

u

-andere denkwijze reactief tegen proactief

u

-goede omschrijvingen van verwachtingen en maatwerk

u

-inclusiviteit (uitsluiting van leden voorkomen)

Advies 1 groep 3: meer dan voetbal
Wij adviseren vvLEO om nieuwe leden (ouders) op warme wijze te ontvangen, bijv. door een
maandelijkse bijeenkomst.

Voordelen:
1. daarmee kan het ‘LEO gevoel’ overgebracht worden
2. verwachtingen naar leden/ouders duidelijk maken: participeren als vrijwilliger
3. betere binding met de vereniging

Aandachtspunten:
1. in begin meer tijd voor nodig
2. moet blijvend ingevuld worden
3. vast draaiboek (uniformiteit)piek begin seizoen
4. wie?

Advies 2 groep 3: meer dan voetbal
Wij adviseren vvLEO om daar waar intern geen vrijwilligers gevonden kunnen worden voor specifiek
taken extern verbinding te zoeken met bijvoorbeeld Dissel, Dorpsbelangen (Loon), vrijwilligers Info
Puur, buurtteam, WPDA (werkplein Assen), sociale voorzieningen en scholen.

Voordelen:
1. meer mensen die iets in LEO kunnen betekenen
2. betere binding met de wijk/dorp
3. kans op andere samenwerking of ander vlak

Aandachtspunten:
1. bewaking of e.e.a. past bij vvLEO
2. veel tijd investering voor netwerken en contacten onderhouden

Advies 3 groep 3: meer dan voetbal
Wij adviseren vvLEO om te bekijken / onderzoeken of vvLEO het schoolvoetbal in Assen kan
organiseren.

Voordelen:
1. bekendheid / exposure
2. goodwill / goed imago
3. geeft wellicht positieve flow
4. is toch iets van "meer dan voetbal“
5. binding met scholen (nieuwe leden?)
Aandachtspunten:
1. organisatie kost energie en tijd
2. Fasering
3. scope / gebied / Marsdijk?

Advies 4 groep 3: meer dan voetbal
Wij adviseren vvLEO om Brede voetbal ontmoetingsplek te worden en te blijven voor voetballers en leden,
vrijwilligers en activiteiten door:
1: zorgen voor laagdrempeligheid (geen entree LEO1 en kleine taken voor bestuurders)
2: investeren in vrijwilligers (eigen trainers met eigen opleiding)
3: waarborgen van cultuur (gelijke behandeling, niet alleen voor voetbal komen, resultaat volgt uit plezier)

Voordelen:
1. niet alleen halen, maar ook brengen door binding
2. meer financieel voordeel (kantine omzet)
Aandachtspunten:
1. wie?
2. fasering?

