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1. Voorwoord 

In het voorliggende meerjarenbeleidsplan 2014 – 2020 geeft v.v. Madese Boys haar keuzes 

weer: waar liggen de uitdagingen, wat zijn de ambities en vanuit welke thema’s wordt 

hieraan gewerkt. 

De komende zeven jaar staat bij v.v. Madese Boys het verenigen centraal. Alle leden worden 

gevraagd een vrijwillige bijdrage te leveren voor de club en zijn daarmee samen 

verantwoordelijk voor het professionaliseren van de vereniging.  

Deze professionalisering kan alleen worden verwezenlijkt met gemotiveerde vrijwilligers, die 

optimaal willen presteren vanuit passie voor voetbal en vanuit betrokkenheid met de Madese 

omgeving en hun eigen expertise.  

Dit meerjarenbeleidsplan is tot stand gekomen door het organiseren van een 

brainstormavond met vijfentwintig betrokken leden uit verschillende lagen van de club. 

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met het bestuur, leden en relaties. De projectgroep wil 

alle partijen die hun input hebben geleverd aan dit plan, op deze plek bedanken en vertrouwt 

erop dat de realisatie van de in dit plan genoemde doelstellingen in eenzelfde constructieve 

setting plaats zal vinden.   

 

Namens de projectgroep 

Pie Bauer, Pieter Dudok, Guido van Gils, Henk Akkermans, Winy Broeders en Frank 

Razenberg 
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2. Missie en ambitie 

Onze missie luidt: 

Madese Boys wil ieder spelend lid op zijn of haar niveau ontwikkelen door voetbal aan te 

bieden onder leiding van gekwalificeerde trainers. Deze blijven zichzelf en hun toekomstige 

kaderleden voortdurend ontwikkelen en zijn zich bewust van hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. 

Madese Boys wil sociaal-culturele en duurzame ontwikkelingen in de Gemeente Drimmelen 

mede ontwerpen en realiseren door voor lokale bedrijven, overheden en 

vrijwilligersorganisaties structurele partner te zijn in het ontwikkelen, delen en creëren van 

kennis en het beschikbaar stellen van de eigen accommodatie.  

Madese Boys wil een sociaal innovatieve voetbalvereniging zijn waarvoor alle leden (incl. 

ouders van jeugdleden) hun professionaliteit optimaal inzetten om een bijdrage te leveren 

aan de ontwikkeling van de voetballer, de vereniging en de Madese gemeenschap.  

Verenigen vanuit Madese passie en betrokkenheid! 

Vanuit deze missie is onze ambitie: 

Madese Boys is: 

 De kwalitatief beste sportvereniging van de Gemeente Drimmelen, waarbij voetbal de 

hoofdzaak is en blijft; 

 De sociaal-culturele en duurzame partner van lokale bedrijven, overheden en 

vrijwilligersorganisaties waarbij het beschikbaar stellen van de eigen accommodatie 

centraal staat; 

 Een sociaal innovatieve voetbalvereniging waar alle leden optimaal willen presteren 

vanuit passie voor voetbal en vanuit betrokkenheid met de Madese omgeving en hun 

eigen expertise. 
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3. Beleidsthema’s en indicatoren 

v.v. Madese Boys kiest ervoor de komende jaren met de volgende beleidsthema’s te werken 

aan haar ambitie: 

1. Facilitair beleid 

2. Activiteitenbeleid 

3. Financieel beleid 

4. Organisatiebeleid 

5. Sociaal beleid 

6. Voetbal beleid 

7. Vrijwilligersbeleid 

Voor elk beleidsthema is een hoofddoel met prestatie-indicatoren vastgesteld. De ideeën 

vanuit de brainstorm krijgen een plek in het realisatieplan en de prestatie-indicatoren maken 

het realisatieplan meetbaar. 

1. Facilitair beleid 

In dit beleidsthema gaat het over onderhoud en vernieuwing van de gehele accommodatie. 

Madese Boys beschikt gedeeltelijk over een eigen accommodatie (clubhuis, tribune en 

secundaire gedeelte kleedlokalen) en huurt de speelvelden en kleedlokalen van de 

gemeente. 

Hoofddoel: 

De totale accommodatie van Madese Boys wordt met een financieel gezonde basis 

multifunctioneel ingezet. Gestimuleerd wordt: 

 Het clubhuis als buurthuis van de toekomst 

 Uitbreiding veldcapaciteit 

 Een meerjarenonderhoudsplan voor de volledige accommodatie 

 Faciliteren en uitvoeren van besparende maatregelen t.b.v. Sportpark De Schietberg 

 Behouden van een veilige en dus kindvriendelijke accommodatie 
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Prestatie-indicatoren: 

 In 2020 fungeert het clubhuis van Madese Boys als ‘buurthuis van de toekomst’ voor 

tenminste 5 organisaties/verenigingen uit de Madese gemeenschap; 

 In 2020 heeft Madese Boys tenminste één kunstgrasveld; 

 In het eerste halfjaar van 2014 wordt het onderhoudsplan van Madese Boys 

geactualiseerd; 

 In 2014 wordt door Madese Boys een overleg geïnitieerd met alle verenigingen van 

Sportpark De Schietberg. Dit om mogelijk tot gezamenlijk besparende maatregelen te 

komen; 

 Vanaf het seizoen 2014/2015 zijn alle leden op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften 

die van toepassing zijn op de gehele accommodatie; 

 In 2020 zijn tenminste twee faciliteiten toegevoegd aan de gehele accommodatie voor de 

(jongste) jeugd van Madese Boys. 

2. Activiteitenbeleid 

In dit beleidsthema gaat het over alle niet-voetbal gerelateerde activiteiten, zowel intern- als 

extern georganiseerd. De meeste activiteiten vinden plaats in- en rondom het ‘clubhuis’ van 

v.v. Madese Boys. Deze activiteiten zijn gericht op de inwoners van Made en leveren onder 

andere het volgende op: 

 Naamsbekendheid 

 Ledenwerving 

 Ledenbehoud 

 (Maatschappelijke) Betrokkenheid 

 Inkomsten 

Hoofddoel:  

Zoveel mogelijk leden- en niet leden actief betrekken bij Madese Boys. 
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Prestatie-indicatoren: 

 Alle leden van Madese Boys nemen tenminste 1x per jaar deel aan een activiteit  (naast 

het voetballen) van de club; 

 In 2020 is voor de Madese gemeenschap duidelijk voor welke activiteiten onze 

vereniging wel- of niet beschikbaar is; 

 In 2020 biedt het clubhuis ruimte voor activiteiten van diverse doelgroepen uit de Madese 

gemeenschap; 

 Vanaf 2014 wordt minimaal één activiteit per jaar georganiseerd welke winstgevend is 

voor de club (bijv. actie Supercoop of Madese Boys – NAC Breda). 

 

3. Financieel beleid 

In dit beleidsthema gaat het over behouden/creëren van een gezonde financiële basis die de 

vereniging in staat stelt haar doelstellingen te realiseren. Hierbij moet worden uitgegaan van 

een vaste basis waarop grote maatschappelijke veranderingen geen- of nauwelijks invloed 

hebben. 

Hoofddoel:  

Madese Boys is en blijft een financieel gezonde sportvereniging. 

Prestatie-indicatoren: 

 In 2020 mag de contributiebijdrage maximaal 50% van de totale inkomsten zijn; 

 De sponsorcommissie stelt zichzelf ten doel (o.a. middels innovatie) jaarlijks een bruto-

groei van 5% te realiseren; 

 In 2020 heeft Madese Boys tenminste 5 nieuwe samenwerkingspartners op 

maatschappelijk niveau die substantieel gaan bijdragen aan de inkomsten. 

 

4. Organisatiebeleid 

In dit beleidsthema gaat het over de interne- en externe organisatie die ervoor moet zorgen 

dat alle leden van de vereniging weten wat er van ze wordt verwacht, op de hoogte zijn van 

de verenigingsfuncties en weten hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het verenigen.  

Hoofddoel:  

Madese Boys wordt geleid middels een krachtig bestuur, heldere visie en missie aan de 

hand van een duidelijke organisatiestructuur gericht op de toekomst. Dit alles met inzet van 

gemotiveerde en betrokken leden/vrijwilligers.   
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Prestatie-indicatoren: 

 In 2020 weet 60% van de Madese bevolking waar Madese Boys voor staat; 

 In 2020 weet 75% van de leden van Madese Boys de kernwaarden van de vereniging en 

handelen hier ook naar; (iedereen is ambassadeur van de club) 

 In 2014 wordt een start gemaakt met het inrichten van een nieuwe commissie, namelijk: 

PR & Communicatie. Onder leiding van tenminste één deskundig persoon. 

 

5. Sociaal beleid 

Madese Boys wordt gezien als sociaal bindmiddel d.m.v. voetbal- en nevenactiviteiten. Het 

samen ondernemen van activiteiten en het gezamenlijk beleven van sportieve hoogte- en 

dieptepunten is daarbij het uitgangspunt. Net als in het gezin, is ook de vereniging 

opvoedkundig bezig en leren de jeugd sociale vaardigheden aan als samenwerking, 

verantwoordelijkheidsgevoel en teamspirit. Dit geldt zowel voor de prestatieve- als 

recreatieve teams. Madese Boys vervult een belangrijke rol in het maatschappelijk leven van 

Made. 

Hoofddoel: 

Madese Boys schenkt aandacht aan een veelzijdige vorming van de voetballer maar ook aan 

de begeleiding van ouders, trainers, leiders, supporters en vrijwilligers. Gestimuleerd wordt: 

 Het ontwikkelen van een sportieve houding in de breedste zin van het woord; 

 Het bevorderen van het vermogen om samen te werken als team of vereniging om een 

doel te bereiken; 

 Het omgaan met en respecteren van verschillen; 

 Het versterken van het incassering- en acceptatievermogen.  

Prestatie-indicatoren: 

 Madese Boys is een vereniging waar naleving van waarden en normen belangrijk wordt 

gevonden. Ouders leveren hier in 2020 een grote bijdrage aan. In 2020 handelen de 

leden naar de 15 gedragsregels; 

 Madese Boys accepteert geen lichamelijk of verbaal geweld, uitingen van discriminatie, 

onsportiviteit of ander wangedrag;  

 Madese Boys streeft naar discipline en sportiviteit op en naast het veld; 

 In 2020 is de gedragscodecommissie overbodig; 

 In 2020 kent elk lid zijn rol in de vereniging en handelt daar ook naar;  
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 In 2020 dragen leden bij aan het uitdragen van de waarden en normen binnen Madese 

Boys en zijn ze trotse ambassadeurs van de club.  

 

6. Voetbal beleid 

In dit beleidsthema gaat het over het technische- en algemene voetbalbeleid (prestatief en 

recreatief) van Madese Boys voor zowel alle jeugd- als seniorelftallen. 

Hoofddoel: 

Madese Boys voert een herkenbaar voetbalbeleid voor alle jeugd- en seniorelftallen, gericht 

op ontspanning en gezelligheid waarbij sportiviteit de hoofdzaak is. Ieder lid (zowel actief- als 

kaderlid) weet wat er van hem/haar wordt verwacht en wat men van Madese Boys kan 

verwachten op voetbal gebied. Gestimuleerd wordt: 

 Prestatie-elftallen op een zo hoog mogelijk competitieniveau laten voetballen; 

 Recreatie-elftallen voldoende deskundigheid bieden om op een zo aantrekkelijk 

mogelijke manier de sport voetbal te laten spelen; 

 Madese voetballers uitdagen een zo hoog mogelijk voetbalniveau te halen en hen uit 

laten groeien tot prestatieve- en/of recreatieve amateurvoetballers; 

 Spelers en talenten uit Made en de regio (gemeente Drimmelen) wordt kansen geboden 

zich binnen Madese Boys te kunnen ontwikkelen als volwassen amateurvoetballers 

binnen de selectie van Madese Boys. 

Prestatie-indicatoren: 

 In 2014 is in het technisch actieplan beschreven hoe Madese Boys de komende 6 jaar 

omgaat met de opleidingen voor spelers, trainers en scheidsrechters; 

 In 2014 is in het technisch actieplan beschreven hoe binnen Madese Boys de komende  

6 jaar de scouting, opleiding en selectie plaatsvindt; 

 In 2014 is in het voetbal actieplan beschreven hoe binnen Madese Boys de komende 6 

jaar de kennis en kunde van het technisch kader optimaal worden benut en gedeeld; 

 In 2014 is in het voetbal actieplan beschreven wat de richtlijnen zijn voor trainers, 

begeleiders, bestuurders en ondersteunende commissieleden om actieve leden zich zo 

optimaal mogelijk te kunnen laten ontwikkelen; 

 In 2014 weten actieve leden hoe- en waarvoor zij kunnen kiezen op het gebied van 

prestatief- of recreatief voetballen binnen Madese Boys; 

 Het hoofdbestuur gaat, na een gedegen intern onderzoek, ín 2015 overleg aan met ‘buur-

voetbalverenigingen’ om te bezien of er op eniger wijze samenwerking mogelijk is; 
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 In 2016 is het 1e elftal een stabiele 2e-klasser, waarbij gestreefd gaat worden naar 

promotie naar de 1e klasse. Het Mades (Drimmelens) karakter van het 1e elftal dient 

hierbij niet uit het oog te mogen worden verloren; 

 Alle standaard jeugdelftallen spelen minimaal op hoofdklasse-niveau; 

 In 2020 heeft iedere leeftijdscategorie tenminste één meisjesteam. 

7. Vrijwilligersbeleid 

In dit beleidsthema gaat het over het waarborgen van verschillende functies binnen onze 

vereniging door een optimale bezetting van verschillende functies waarbij we gebruik maken 

van gemotiveerde en deskundige vrijwilligers uit alle geledingen van de club. 

Hoofddoel: 

Zoveel mogelijk leden, jong of oud, man of vrouw, spelend lid of ouder  

actief betrekken bij de vereniging en hen werkzaamheden laten verrichten die aan de 

capaciteiten en beschikbare tijd van de persoon worden aangepast. 

Prestatie-indicatoren: 

 Aan het eind van het seizoen 2013/2014 heeft Madese Boys een keuze gemaakt op het 

gebied van vrijwilligersbeleid en bij de start van het seizoen 2014/2015 wordt is dit 

opgenomen in het meerjarenbeleidsplan;  

 In 2020 is het niet meer dan vanzelfsprekend dat je als lid van Madese Boys ook 

vrijwilligerswerk doet. Hierbij is vrijwillig maar niet vrijblijvend het credo; 

 Dankzij het vrijwilligersbeleid verenigen we onze club en wordt de saamhorigheid verder 

versterkt. Dit in lijn met de zogenaamde Participatie-samenleving; 

 In de loop van het seizoen 2014/2015 is inzichtelijk gemaakt voor welke 

werkzaamheden/taken vrijwilligers benodigd zijn;  

 In 2020 besteedt een vrijwilliger maximaal 4 uur per week aan vrijwilligerswerk: elke 

nieuwe vrijwilliger ontzorgt de bestaande vrijwilligers. 
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4. Realisatie 

De realisatie van een meerjarenbeleidsplan is een groot organisatie-breed 

veranderingstraject. Madese Boys maakt daarbij gebruik van de volgende 

organisatiestructuur: 

 ALV  

VOORZITTER SECRETARIS PENNINGMEESTER 

   

FACILITAIR BELEID ACTIVITEITEN SPONSOR/KLEDING 
PR & 

COMMUNICATIE 

VOETBALTECHNISCH 
BELEID 

ALGEMEEN 
VOETBALBELEID 

VRIJWILLIGERS 
SPORTIVITEIT & 

RESPECT 

Elke commissie van Madese Boys is gekoppeld aan een beleidsthema en gaat daarmee aan 

de slag door deze te vertalen naar een actieplan. Deze actieplannen worden vervolgens 

vertaald naar jaarplannen, zodat iedere commissie weet wat men per jaar moet doen om de 

toekomstambitie te realiseren. 

Belangrijke aandachtspunten in dit proces zijn: 

 Betrekken van alle (commissie)leden: ze uitdagen zelf verantwoordelijkheid te nemen 

voor vernieuwing; 

 Ruimte geven voor nieuwe ideeën en initiatieven; 

 Mogelijkheden van vernieuwing onderzoeken; 

 Horen van de leden en niet-leden en samenwerkingspartners. 

Per commissie wordt door de penningmeester een vast budget per jaar gereserveerd. Alle 

verwachte inkomsten- en uitgaven worden voor aanvang van het nieuwe seizoen door de 

commissieleden verwerkt in een begroting en ter goedkeuring naar de penningmeester 

gestuurd.  

Halverwege en aan het einde van het seizoen is elke commissie verantwoordelijk voor een 

financiële rapportage aan de penningmeester.  

 


