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Inleiding 
 

SV Laren ‘99 is in 1999 ontstaan vanuit een fusie tussen het toenmalige LFC en LVV.  

 

De vereniging heeft ten doel het beoefen van de voetbal- en tennissport in al hun 
verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbal- en beroepstennissport. 

 

Naast het voetbal en de tennis stelt SV Laren haar faciliteiten beschikbaar voor een aantal andere 
sporten en activiteiten, waaronder trouwtrekken, wandelen (avond- en zomer vierdaagse), 
volleybal, jeu des boules, gehandicaptentennis en de vakantieactiviteiten van Versa. 

 

Het gaat goed met SV Laren: 
 In sportieve zin: het 1e elftal speelt in de 3e klasse en draait goed mee; de jeugdteams doen het naar behoren 
 Wij hebben bij voetbal een flinke groei in jeugdleden: F-jes hebben 10 teams; grote aanwas van mini’s 
 Wij hebben sinds  twee seizoenen meidenvoetbal met een C en een D, met vanaf begin 2016 een F-team 
 De tennisafdeling kent op dit moment een flinke opleving  mede dankzij de activiteiten van een groep 

enthousiaste vrijwilligers; 
 SV Laren heeft vanuit een bescheiden begroting een goede liquiditeitspositie 
 Wij hebben een nieuw kunstgrasveld aangelegd, mede dankzij de inspanningen van de gemeente 

 

Met dit beleidsplan 2016-2019 willen wij nadenken over de ontwikkelingen en het beleid op  langere 
termijn. Wij willen hiermee aangeven waar SV Laren voor staat. Het is daarbij niet de bedoeling om 
alles uitputtend uit te werken, maar meer bedoeld als kader en richting voor besluitvorming in de 
komende 3 jaren. 
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Doelstelling en ambitie 
 

SV Laren ‘99 wil haar leden maximaal plezier bieden. Dit doen wij door veel en leuke voetbal en 
tennis- activiteiten te ondernemen, het contact tussen de leden onderling te stimuleren,  intern 
goed te communiceren en door goede basisvoorzieningen te realiseren.  

 

SV Laren ‘99 voert v.w.b. het voetbal een tweesporenbeleid: wij willen de randvoorwaarden voor 
goede voetbalprestaties verder verbeteren. Tegelijkertijd  wil SV  Laren ook voor de recreatieve 
speler een aantrekkelijke club zijn.  

Het tennis richt zich met name  op de recreatieve speler. 

 

SV Laren ‘99 is ook goed voor zijn omgeving.  Wij zijn ons bewust van onze sociaal-maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en willen dat onze leden zich gedragen als verantwoordelijke burgers.   

 

SV Laren wil dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat: spelers, trainers, vrijwilligers, 
donateurs, sponsors, supporters en bestuurders. 

 

SV Laren ‘99 staat midden in de Larense gemeenschap. Wij willen een plek zijn waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten en zich thuis voelen.  

 

Wij denken dat met deze doelstellingen en ambitie de kwaliteit, het imago en daardoor de 
aantrekkingskracht van SV Laren ‘99 zal groeien. Dit zal tot (nog) meer plezier moeten leiden voor 
de leden, de sponsors, vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij SV Laren ‘99. Het zal ook leiden tot 
een verdere groei in leden en sponsors, vrijwilligers en alle andere mensen die een bijdrage aan de 
club willen leveren. 
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Structuur en organisatie 
SV Laren heeft een Dagelijks Bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en 
secretaris.  

 
Het Algemeen Bestuur van SV Laren bestaat uit het Dagelijks Bestuur  
plus de vertegenwoordigers van de belangrijkste commissies en  

algemene bestuursleden voor o.a. de communicatie.  Het bestuur 
bestaat in totaal uit 9 personen. 

 
De belangrijkste commissies zijn:  Tenniscommissie, Jeugdcommissie  
voetbal,  Seniorencommissie voetbal (incl. zaalvoetbal), Voetbal- 
technische commissie, Sponsorcommissie, Fairplay commissie en de commissie voor Terreinen 

en gebouwen. 

 

Het Dagelijks Bestuur is in het bijzonder verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de club op 
langere termijn. 

 

De commissies zijn verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken. 
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Voetbalprestaties 2016 - 2019 
SV Laren ’99 maakt in het technisch beleid onderscheid tussen selectieteams en 

recreatieteams. Voor wat betreft de selectieteams speelt: 

 Het 1e senioren team in de top van de 3e klasse 

 Per leeftijdscategorie elk 1e selectieteam van de jeugd in de 1e klasse 

 

Wij vinden het opleiden van onze jeugd belangrijker dan kampioen worden en 

willen daarom in trainers investeren (en daarmee de jeugdopleiding). Elk 

selectieteam heeft een opgeleide trainer. 

 

Wij vullen onze trainersposities bij voorkeur in met mensen uit eigen gelederen. 

Daartoe bieden wij opleidingen aan eigen leden. 

 

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de  indeling van de 

selectieteams; de Jeugdcommissie voor de overige teams. 
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Jeugdvoetbal 
SV Laren ‘99 streeft ernaar ieder jeugdlid te laten spelen op zijn eigen niveau en tegen 
tegenstanders van dat niveau. Voor wat betreft de teamindeling maken wij daarbij 
onderscheid tussen selectie- en breedteteams. 

 

De teamindeling is transparant en helder communiceerbaar. 

 

Elk jeugdlid heeft 3 ‘geluksmomenten’ in de week: twee maal training door de week 
en één wedstrijd in het weekeinde. De trainingen worden verzorgd door een 
professionele trainingsstaf, gebaseerd op professionele trainingsmethoden. 

 

Wij investeren in een veilige en plezierige sfeer op onze velden en in het clubhuis.  

 

Wij hanteren een duidelijke communicatie naar leiders, ouders en trainers wat de 
regels zijn op en langs de velden en hoe ze een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan hun club én kind. Deze regels leggen wij vast in handboeken voor leiders, ouders 
en trainers. 

 

Wij zullen de  komende jaren meer activiteiten voor onze jeugd organiseren met hulp 
van ouders. 
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Meidenvoetbal 
 

SV Laren ‘99 ziet het meidenvoetbal als groeimarkt en wil hier (verder) in investeren. 
 

Wij hebben al wat langer 2 meidenteams, MC1 en MD1.   
Begin 2016 zijn wij gestart met een F-meidenteam.  
Wij krijgen  hiermee de mogelijkheid om meiden vanaf de  
jongste leeftijdsgroep op te  leiden.  Hierdoor ontstaat  

talentopbouw van onder af.  
 
SV Laren streeft er naar om in 2019 in elke leeftijdscategorie  
één meidenteam te hebben. Wij zullen hiervoor specifieke  
ledenwervingsactiviteiten opzetten, b.v. via scholen 
 

Wij investeren in het verder goed neerzetten van de organisatie rondom het 
meidenvoetbal. Dit betekent niet alleen goede kleding, maar ook adequate begeleiding 
en kleedruimtes met goede voorzieningen. Binnen de Technische Commissie komt een 
coördinator meidenvoetbal. 
  
Wij gaan de mogelijkheid onderzoeken voor het oprichten van een senioren dameselftal 
als voorbeeldfunctie én om trainerstalent te kunnen opleiden voor de jonge meiden. 
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Senioren voetbal  
SV Laren ‘99 biedt voor de senioren voetbal in de breedte aan: naast selectievoetbal kan er 
op verschillende manieren recreatief gespeeld worden.   

 

SV Laren biedt voor wat betreft het recreatievoetbal variabele vormen van lidmaatschap 
aan.  

 

Wij kennen op dit moment het seniorenvoetbal op de zondag. In de toekomst zullen wij ook 
seniorenvoetbal op zaterdag aanbieden.  

 

Op doordeweekse avonden zijn er op dit moment op zowel dinsdag-, woensdag-, als 

donderdagavond groepjes senioren die vrijblijvend een balletje trappen.  

Wij hebben de ambitie het 35+ c.q. 45+ voetbal van de grond te krijgen. Niet alleen voor de 
huidige leden van SV Laren ‘99 maar ook voor een bredere doelgroep. Dit wordt door de 
KNVB in verschillende hoedanigheden gefaciliteerd maar hoeft niet per sé een KNVB 
competitie te zijn; SV Laren zou dit ook met omringende verenigingen kunnen opstarten en 
onderlinge wedstrijden organiseren. 
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Zaal voetbal 

SV Laren kent een grote zaalvoetbaltak met 11 teams die wekelijks actief zijn in de 
diverse sporthallen in de regio. Thuisbases voor SV Laren zijn de Klaas Bout hal in 
Laren en De Hilt in Eemnes.  

 

Het zaalvoetbal is recreatief. Desondanks wordt er op acceptabel niveau 
gevoetbald. 

 

Het zaalvoetbal heeft een regionale functie.  Veel  

spelers zijn afkomstig uit de omliggende gemeenten. 

 

De algehele leiding is in handen van Wouter Bianchi;  

Dop Bakker zorgt voor ondersteuning vanuit SV Laren. 

 

Doelstelling is om dit de komende jaren in stand te houden. 

9 



Tennis 
 

SV Laren ‘99 heeft een tennisafdeling die zich op de recreatieve speler richt. Er kan 365 
dagen per jaar worden getennist. Deelname aan de KNLTB competitie en open toernooien  

is ook mogelijk. 

 

De verwachting is dat gezien de demografische ontwikkelingen 

en het aantal tennisclubs in Laren, het ledenaantal van tennis  

de komende 3 jaar niet zal groeien. 

 

Wij stellen ons ten doel om het  huidige aantal leden en de  

inkomsten voor de komende 3 jaar minimaal te handhaven. 

 

Om dit te kunnen realiseren wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers regelmatig 
activiteiten georganiseerd. Het bestuur zal deze activiteiten faciliteren. 

 

SV Laren heeft 6 tennisbanen. Wij zullen geen groot onderhoud meer plegen op banen 5 en 

6, waardoor op termijn effectief 4 banen bruikbaar zullen zijn. Dit past bij het huidig aantal 
leden en zorgt er voor dat wij de onderhoudskosten kunnen beperken. 
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Accomodatie 

Voor wat betreft de accommodatie is er recent in korte tijd al een aantal zaken 
gerealiseerd.  

 

Het belangrijkste hierbij is het nieuwe kunstgrasveld. Daarnaast hebben wij in het 
clubgebouw onlangs een nieuwe ketel gekregen, nieuwe kassa-systemen met de 
mogelijkheid van PIN betaling ingevoerd, een snoepautomaat en een biljart geplaatst.  

 

Wij streven er naar om voor de middellange termijn het hele clubgebouw een upgrade te 
geven. O.a. de bestuurskamer zal een opknapbeurt krijgen en de bar  zal worden 
heringericht. 

 

Omdat wij op langere termijn capaciteitsproblemen op onze velden zien ontstaan, 
hebben wij de ambitie om een 2e kunstgrasveld aan te  leggen. 

 

Wij willen hiermee de sporten en andere activiteiten die op ons complex plaatsvinden 
maximaal faciliteren. 

11 



Vrijwilligersbeleid 
SV Laren ’99 ontleent haar bestaan voor een groot deel aan de inzet van vrijwilligers. 

 

SV Laren heeft sinds juli 2014 een vrijwilligersbeleid. Het doel en de achtergrond is 

vastgelegd in het document ‘Vrijwilligers maken het mogelijk’. 

 

Uitgangspunt is dat alle leden en ouders van jeugdleden vrijwilligerswerk bij SV Laren 

verrichten. Om dit te stimuleren betaalt elk lid een vrijwilligersbijdrage. Deze bijdrage 

kan worden ‘terugverdiend’ met vrijwilligerswerk. 

 

Wij verwachten de komende 3 jaar (conform de  

landelijke trend) een terugloop in het aanbod aan  

vrijwilligers. 

 

Er zijn binnen SV Laren veel functies in te vullen.  Wij zullen  

deze functies allereerst invullen met vrijwilligers. Daar waar dit niet mogelijk blijkt en 

sprake is van sleutelfuncties, zullen wij met betaalde vrijwilligers gaan werken. 
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Fair Play 
 

SV Laren ‘99 investeert bewust in een Fair Play beleid vanuit de  
gedachte dat alle spelers  en vrijwilligers bij SV Laren zich als goede  
en verantwoordelijke burgers dienen te gedragen.  

 
Leidend bij het Fair Play beleid zijn onze 8 gouden fair play regels: 

 

1. Wij zullen nooit fysiek geweld tolereren 
2. Wij schelden, pesten en discrimineren niet 
3. Wij spreken elkaar aan op onjuist gedrag 
4. Wij luisteren naar trainer/coach/leider en accepteren zijn/haar beslissingen 
5. Wij accepteren de beslissingen van scheids- en grensrechters 
6. Wij zijn zuinig op de spullen van een ander en van de vereniging 

7. Wij geven, bij het begin en einde van elke wedstrijd, de leiding en tegenstanders een 
hand 
8. Onze ouders/verzorgers en overige supporters moedigen positief aan 

 
Wij zullen regelmatig acties en bijeenkomsten organiseren om het Fair Play beleid goed 
onder de aandacht te brengen. 

 
Wij tolereren geen marges bij deze 8 regels: in geval van incidenten zullen wij streng maar 
rechtvaardig sanctioneren. 
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Communicatie 
 

SV Laren ‘99 vindt communicatie belangrijk omdat dit bijdraagt aan het plezier voor 
iedereen! 

 
Wij spannen ons in om alle betrokkenen bij SV Laren ‘99 goed te informeren en de 
mogelijkheid te geven om hun stem te laten horen. 

 
Leden, ouders van jeugdleden en overige betrokkenen bij SV Laren kunnen hun informatie 
halen van de website van SV Laren. Deze zal altijd actuele informatie bevatten. 

 
SV  Laren zal naast de website belangrijke informatie aanvullend naar de leden brengen, 
met behulp van: 
 De SV Laren nieuwsbrief. Deze is bestemd voor alle leden en donateurs en extern naar 

sponsors, pers, politiek en andere geïnteresseerden. Separate nieuwsbrieven zijn mogelijk 
per afdeling of onderwerp 

 Social Media, zoals Facebook en Twitter 

 
SV Laren hecht veel waarde aan een actieve dialoog met haar  
leden,  ouders van jeugdleden en overige betrokkenen via: 
 Algemene ledenvergaderingen 
 Bijeenkomsten voor jeugd en ouders per leeftijdscategorie 
 Inloopavonden met toelichting teamindelingen jeugd 

 Fair Play bijeenkomsten 
 Sponsorbijeenkomsten 
 Vrijwilligersbijeenkomsten 
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SV Laren als ontmoetingsplaats 
 

SV Laren is allereerst een voetbal- en tennisvereniging en biedt haar leden 

faciliteiten om hun sport te kunnen beoefenen. 

 

Daarnaast biedt SV Laren faciliteiten aan andere Larense (sport)verenigingen, 

zoals Touwtrekvereniging ‘t Touwtje’, het jaarlijkse volleybal toernooi van The 

Smashers, de Gooise wandel 4-daagse, de avond 4-daagse voor de Larense 

scholen en het Vader Voetbal toernooi. In het clubhuis een kinderopvang 

gevestigd. Sinds kort biedt SV Laren aan MCC een ‘oefenruimte’. 

 

SV Laren ‘99 hecht veel waarde aan deze functie  

van ontmoetingsplaats en wil ook in de toekomst  

haar faciliteiten ter beschikking stellen aan de  

Larense gemeenschap. 
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Duurzaamheid 

SV Laren’99 geeft om zijn omgeving. Wij zullen de komende jaren initiatieven 

nemen om SV Laren duurzamer te laten zijn.  

 

Naast energiebesparingen, zullen wij kijken naar projecten die bijdragen aan 

een duurzaam SV Laren. Wij zullen hier zoveel als mogelijk leden, sponsors en 

de Larense gemeenschap betrekken.  
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Financieel 
 

SV Laren ‘99 verkrijgt haar inkomsten voornamelijk uit de contributies van de leden, 

donaties, exploitatie van het clubhuis, sponsors en de stichting Vrienden van SV Laren. 

 

Wij gaan er van uit dat onze  inkomstenstroom de  

komende 3 jaar stabiel blijft. 

 

Wij hebben daarom een behoudend financieel beleid 

en zijn er niet op uit om winst te maken. 

 

Wij willen alle gelden besteden om het mogelijk te maken dat onze leden plezierig 

kunnen voetballen en tennissen, tegen een contributie die acceptabel is. 

 

Wij zijn de komende jaren voldoende liquide om te kunnen doen wat wij willen doen. 

Voor extra’s zullen wij moeten sparen of een beroep moeten doen op bijdragen van 

derden, zoals de sponsors, Vrienden van Laren of specifieke inzamelingsacties. 
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