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1.	  Aanleiding	  en	  aanpak	   	  
	  
Aanleiding	  
Merefeldia	  is	  in	  2012,	  in	  opdracht	  van	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  november	  2011,	  gestart	  met	  de	  
formulering	  van	  een	  ontwikkelrichting	  met	  het	  doel	  een	  stabiele,	  waardevolle	  en	  toekomstbestendige	  
sportvereniging	  te	  blijven	  in	  een	  snel	  veranderende	  (sport)wereld.	  Tijdens	  de	  Bijzondere	  Algemene	  
Ledenvergadering	  op	  18	  januari	  2013	  zijn	  deze	  ontwikkelrichting	  en	  de	  daarbij	  behorende	  strategische	  
keuzes	  	  vastgelegd	  in	  het	  document	  “Merefeldia,	  klaar	  voor	  de	  toekomst!	  Ontwikkelrichting	  en	  strategische	  
keuzes”,	  unaniem	  door	  de	  vergadering	  goedgekeurd.	  De	  vergadering	  heeft	  opdracht	  gegeven	  om	  deze	  
ontwikkelrichting	  en	  de	  strategische	  keuzes	  verder	  te	  concretiseren	  en	  te	  realiseren.	  
	  
Aanpak	  
Om	  te	  komen	  tot	  concretisering	  van	  de	  ontwikkelrichting	  en	  de	  strategische	  keuzes	  is	  Toekomstteam	  2.0	  	  
gevormd	  met	  onderstaande	  opdracht:	  
“Formuleer	  vóór	  oktober	  2013	  integrale	  beleidskaders	  vanuit	  de	  ontwikkelrichting	  en	  de	  strategische	  
keuzes	  zoals	  vastgelegd	  op	  	  januari	  2013,	  voer	  daarna	  regie	  over	  de	  concrete	  invulling	  van	  dat	  beleid,	  
creëer	  quick	  wins	  en	  draag	  hierdoor	  bij	  aan	  een	  toekomstbestendig	  en	  waardevol	  r.k.s.v.	  Merefeldia.”	  	  
	  
Toekomstteam	  2.0	  heeft	  op	  basis	  van	  de	  ontwikkelrichting	  en	  de	  gemaakte	  strategische	  keuzes	  de	  missie	  en	  
visie	  geherformuleerd	  en	  geeft	  beleidsadvies	  voor	  de	  zeven	  pijlers	  waarlangs	  Merefeldia	  de	  ontwikkelrichting	  	  
realiseert.	  Dit	  zijn	  de	  pijlers	  Netwerk	  en	  organisatie	  ;	  Aanbod;	  Maatschappelijke	  rol;	  Voetbaltechnisch	  beleid;	  
Voorzieningen;	  Marketing;	  Financiën.	  
	  
Met	  dit	  document	  is	  fase	  2	  van	  het	  totale	  proces	  afgerond.	  	  
	  
In	  fase	  3	  vindt	  onder	  regie	  van	  het	  Toekomstteam	  2.0	  de	  daadwerkelijke	  uitvoering	  plaats	  door	  werkgroepen	  
in	  te	  stellen	  met	  de	  opdracht	  om	  de	  aandachtsgebieden	  behorende	  bij	  de	  afzonderlijke	  pijlers	  nader	  in	  te	  
vullen.	  	  
	  
Het	  Toekomstteam	  2.0	  wordt	  vormgegeven	  door	  Els	  Vaes-‐Jacobs,	  Danielle	  Niessen,	  Henk	  Cuijpers	  (Voorzitter	  
Merefeldia),	  Patrick	  Berben,	  Richard	  Aerts,	  Hein	  Poell,	  Ton	  Weekers	  en	  Peter	  Lenders.	  
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	  	  	  2.	  Ontwikkelrichting	  en	  strategische	  keuzes	  januari	  2013	  
	  	  	  	  
	  
In	  het	  document	  “Merefeldia,	  klaar	  voor	  de	  toekomst	  !	  Ontwikkelrichting	  en	  strategische	  keuzes”	  	  van	  
november	  2012	  is	  de	  strategische	  analyse	  beschreven	  die	  leidt	  tot	  de	  uiteindelijke	  ontwikkelrichting	  en	  de	  
belangrijkste	  keuzes.	  	  Voor	  meer	  inzicht	  in	  de	  analyse	  verwijzen	  wij	  u	  naar	  het	  genoemde	  document.	  
	  	  
Ontwikkelrichting	  	  
Het	  samenbrengen	  van	  de	  	  situatie	  anno	  2012	  van	  Merefeldia	  en	  de	  ontwikkelingen	  in	  de	  sport	  door	  middel	  
van	  een	  sterkte/zwakte	  analyse	  leidt	  tot	  een	  helder	  beeld	  van	  een	  ontwikkelrichting.	  	  Dat	  beeld	  laat	  zich	  als	  
volgt	  omschrijven:	  
	  
	  “Merefeldia	  heeft	  de	  mogelijkheden	  om	  zich	  de	  komende	  decennia	  te	  ontwikkelen	  tot	  een	  extern	  gerichte	  
sportvereniging	  die	  beschikt	  over	  een	  moderne,	  multifunctionele	  accommodatie	  binnen	  een	  open	  sportieve	  
omgeving	  met	  een	  breed	  aanbod	  aan	  sportieve	  en	  sociaal-‐maatschappelijke	  activiteiten	  die	  georganiseerd	  
worden	  door	  een	  kleine	  kern	  professionals	  en	  een	  groot	  aantal	  vrijwilligers.	  “	  
	  
Strategische	  keuzes	  
Om	  bovenstaande	  ontwikkelrichting	  te	  concretiseren	  zijn	  strategische	  keuzes	  randvoorwaardelijk:	  
1. Merefeldia	  boeit	  en	  bindt	  haar	  vrijwilligers(-‐potentieel)	  proactief	  en	  optimaal.	  	  Deze	  vrijwilligers,	  zowel	  

jong	  als	  oud,	  worden	  ingezet	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  diverse	  projectmatige	  taken	  binnen	  de	  vereniging.	  
Daar	  waar	  het	  noodzakelijk	  is	  worden	  taken	  uitgevoerd	  door	  professionals.	  Merefeldia	  ziet	  het	  als	  haar	  
maatschappelijke	  rol	  om	  vrijwilligerswerk	  te	  stimuleren,	  zowel	  intern	  (inzet	  binnen	  de	  eigen	  vereniging)	  
als	  extern	  gericht	  (inzet	  voor	  andere	  initiatieven/organisaties).	  Daarnaast	  is	  Merefeldia	  een	  leerplek	  voor	  
stagiaires	  die	  een	  bijdrage	  willen	  leveren	  aan	  de	  vereniging.	  

2. Hoewel	  Merefeldia	  in	  de	  basis	  een	  voetbalvereniging	  is	  biedt	  zij	  een	  breed	  spectrum	  van	  georganiseerde	  
en	  ongeorganiseerde	  sporten	  en	  activiteiten	  aan	  (combi-‐sportvereniging).	  	  Deze	  sporten	  en	  activiteiten	  
zijn	  toegankelijk	  voor	  iedereen,	  zowel	  jong	  als	  oud.	  Door	  een	  actief	  wervings-‐	  en	  bindingsbeleid	  en	  
samenwerking	  met	  maatschappelijke	  partners	  blijft	  de	  omvang	  van	  de	  vereniging	  stabiel	  en	  is	  groei	  
mogelijk.	  

3. Merefeldia	  ziet	  voor	  haarzelf	  een	  maatschappelijk	  rol	  weggelegd	  in	  het	  stimuleren	  van	  gezond	  gedrag,	  
sociale	  participatie	  en	  persoonlijke	  ontwikkeling	  van	  jong	  en	  oud.	  Samenwerking	  met	  andere	  
verenigingen	  en	  professionele	  organisaties	  is	  hierbij	  een	  belangijk	  element.	  De	  inzet	  van	  kennis	  en	  kunde,	  
maar	  ook	  de	  toegankelijke	  sportaccommodatie	  maken	  van	  Merefeldia	  een	  maatschappelijk	  partner	  met	  
grote	  meerwaarde.	  

4. Merefeldia	  maakt	  onderdeel	  uit	  van	  een	  sportieve	  omgeving	  “de	  Bengele”,	  waar	  sportieve	  en	  recreatieve	  
activiteiten	  en	  ontmoetingen	  centraal	  staan.	  Door	  inzet	  van	  haar	  multifunctionele,	  duurzame	  en	  moderne	  
sportaccommodatie	  is	  Merefeldia	  een	  belangrijke	  partner	  in	  het	  netwerk	  van	  gebruikers	  en	  overige	  
organisaties	  en	  (sport-‐)verenigingen.	  
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2.	  Missie	  
	  
R.k.s.v.	  Merefeldia	  is	  een	  stabiele,	  in	  de	  gemeente	  Nederweert	  gewortelde	  sportvereniging	  die	  zich	  
concentreert	  op	  de	  amateurvoetbalsport	  waarbij	  de	  gezondheid,	  sportief	  en	  respectvol	  gedrag,	  plezier	  en	  
betrokkenheid	  bij	  het	  verenigingsleven	  van	  haar	  leden	  en	  sympathisanten	  centraal	  staan.	  
	  

	  

3.	  Visie	  	  
	  
	  
De	  omgeving	  van	  Merefeldia	  verandert	  de	  komende	  jaren	  snel	  en	  ingrijpend.	  De	  leeftijdsopbouw	  van	  de	  
bevolking	  in	  Nederweert	  verschuift	  van	  meer	  jongeren	  naar	  meer	  ouderen.	  Door	  brede	  samenwerking	  van	  
organisaties	  ontwikkelt	  sport	  zich	  van	  vrijetijdsbesteding	  naar	  een	  middel	  ten	  behoeve	  van	  
gezondheidsbevordering	  en	  sociale	  cohesie.	  Er	  komt	  meer	  concurrentie	  binnen	  de	  vrijetijdsbesteding.	  De	  
vraag	  naar	  ongeorganiseerde	  sportbeoefening	  groeit.	  De	  kritische,	  ouder	  wordende	  sportconsument	  ziet	  tijd	  
als	  een	  schaars	  goed,	  vindt	  kwaliteit	  en	  flexibiliteit	  van	  groot	  belang	  en	  is	  bereid	  hiervoor	  te	  betalen.	  Het	  
gebruik	  van	  social	  media	  verandert	  de	  wijze	  van	  communicatie	  over	  sport	  en	  de	  toegankelijkheid	  van	  sport.	  
Zorgverzekeraars	  gaan	  steeds	  meer	  samenwerken	  met	  organisaties	  die	  gezond	  gedrag	  bevorderen.	  De	  
overheid	  onderkent	  de	  kracht	  van	  sport	  als	  middel	  en	  faciliteert	  deze	  ontwikkeling.	  	  	  
Sport	  en	  ruimte	  is	  een	  steeds	  belangrijker	  thema,	  er	  wordt	  aangestuurd	  op	  de	  vorming	  van	  sportieve	  
omgevingen	  waar	  (sport)faciliteiten	  multifunctioneel	  gebruikt	  worden.	  
Binnen	  deze	  snel	  veranderende	  omgeving	  ontwikkelt	  Merefeldia	  zich	  tot	  een	  toekomstbestendige,	  
waardevolle	  Nederweertse	  sportvereniging.	  Een	  sportvereniging	  die	  extern	  gericht	  is	  en	  beschikt	  over	  een	  
moderne,	  multifunctionele	  accommodatie	  binnen	  een	  open	  sportieve	  omgeving	  met	  een	  breed	  aanbod	  aan	  
sportieve	  en	  sociaal-‐maatschappelijke	  activiteiten	  die	  georganiseerd	  worden	  door	  een	  kleine	  kern	  
professionals	  en	  een	  groot	  aantal	  vrijwilligers.	  
Dit	  bereiken	  we	  door	  ons	  grote	  vrijwilligerspotentieel	  optimaal	  te	  benutten.	  We	  blijven	  ons	  concentreren	  op	  
de	  voetbalsport	  maar	  er	  komt	  desgewenst	  ook	  ruimte	  voor	  andere	  sport-‐	  en	  sociaal	  maatschappelijke	  
activiteiten.	  We	  stimuleren	  sportief	  en	  gezond	  gedrag,	  deelname	  aan	  sociale	  activiteiten	  en	  ondersteunen	  
persoonlijke	  ontwikkeling.	  	  We	  delen	  onze	  kennis	  en	  kunde	  door	  actieve	  samenwerking	  met	  andere	  
verenigingen	  en	  organisaties.	  Onze	  accommodatie	  past	  prima	  in	  de	  gewenste	  open	  sportieve	  omgeving	  en	  
wordt	  daar	  waar	  nodig	  aangepast.	  
Dit	  realiseren	  we	  door	  de	  vereniging	  te	  laten	  rusten	  op	  zeven	  pijlers:	  netwerk	  en	  organisatie,	  aanbod,	  
maatschappelijke	  rol,	  voorzieningen,	  marketing,	  financiën,	  voetbaltechnisch	  beleid.	  Het	  beleidskader	  per	  
pijler	  geeft	  sturing	  en	  richting	  aan	  werkgroepen	  die	  de	  bij	  de	  pijler	  behorende	  aandachtsgebieden	  gaan	  
operationaliseren.	  
	  
Onze	  kernwaarden	  zijn:	  Sportief,	  Respect,	  Plezier,	  Betrokken	   	  
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4.	  Beleidskader	  per	  pijler	  
	  
Onze	  visie	  realiseren	  we	  op	  basis	  van	  het	  onderstaande	  beleidskader	  per	  pijler.	  
	  
Netwerk	  en	  organisatie	  (nog	  niet	  volledig)	  
Merefeldia	  boeit	  en	  bindt	  haar	  vrijwilligers(potentieel)	  proactief	  en	  optimaal.	  	  Deze	  vrijwilligers,	  zowel	  jong	  
als	  oud,	  worden	  ingezet	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  diverse	  projectmatige	  taken	  binnen	  de	  vereniging.	  Daar	  waar	  
het	  noodzakelijk	  is	  worden	  taken	  uitgevoerd	  door	  professionals.	  Merefeldia	  ziet	  het	  als	  haar	  
maatschappelijke	  rol	  om	  vrijwilligerswerk	  te	  stimuleren,	  zowel	  intern	  (inzet	  binnen	  de	  eigen	  vereniging)	  als	  
extern	  gericht	  (inzet	  voor	  andere	  initiatieven/organisaties).	  Daarnaast	  is	  Merefeldia	  een	  leerplek	  voor	  
stagiaires	  die	  een	  bijdrage	  willen	  leveren	  aan	  de	  vereniging.	  
 
Aanbod	  
Hoewel	  Merefeldia	  in	  de	  basis	  een	  voetbalvereniging	  is	  biedt	  het	  een	  breed	  spectrum	  van	  georganiseerde	  en	  
ongeorganiseerde	  sporten	  en	  activiteiten	  aan	  (combi-‐sportvereniging).	  	  Deze	  sporten	  en	  activiteiten	  zijn	  
toegankelijk	  voor	  iedereen,	  zowel	  jong	  als	  oud.	  Door	  een	  actief	  wervings-‐	  en	  bindingsbeleid	  en	  
samenwerking	  met	  maatschappelijke	  partners	  blijft	  de	  omvang	  van	  de	  vereniging	  stabiel	  en	  is	  groei	  mogelijk.	  
	  
Maatschappelijke	  rol	  
Merefeldia	  ziet	  voor	  zichzelf	  een	  maatschappelijk	  rol	  weggelegd	  in	  het	  stimuleren	  van	  gezond	  gedrag,	  sociale	  
participatie	  en	  persoonlijke	  ontwikkeling	  van	  jong	  en	  oud.	  Samenwerking	  met	  andere	  verenigingen	  en	  
professionele	  organisaties	  is	  hierbij	  een	  belangrijk	  element.	  De	  inzet	  van	  kennis	  en	  kunde,	  maar	  ook	  de	  
toegankelijke	  sportaccommodatie	  maken	  van	  Merefeldia	  een	  maatschappelijk	  partner	  met	  grote	  
meerwaarde.	  
 
Voorzieningen 
Merefeldia	  maakt	  onderdeel	  uit	  van	  de	  sportieve	  omgeving	  “de	  Bengele”,	  waar	  sportieve	  en	  recreatieve	  
activiteiten	  en	  ontmoetingen	  centraal	  staan.	  Door	  inzet	  van	  haar	  multifunctionele,	  duurzame	  en	  moderne	  
sportaccommodatie	  is	  Merefeldia	  een	  belangrijke	  partner	  in	  het	  netwerk	  van	  gebruikers	  en	  overige	  
organisaties	  en	  (sport)verenigingen.	  
	  
Marketing	  
Merefeldia	  stemt	  haar	  activiteiten	  af	  op	  de	  wensen/behoeftes	  van	  zijn	  belanghebbenden.	  Hierdoor	  creëren	  
we	  waarde	  voor	  alle	  interne	  belanghebbenden	  en	  de	  belangrijkste	  externe	  belanghebbenden.	  Bovendien	  
binden	  we	  hen	  hiermee	  aan	  Merefeldia.	  Dit	  is	  een	  bewust	  en	  proactief	  proces	  dat	  zowel	  gevraagd	  als	  
ongevraagd	  uitgevoerd	  wordt	  en	  geborgd	  is	  in	  de	  organisatie	  en	  structuur.	  Onze	  activiteiten	  hebben	  een	  op	  
de	  doelgroep	  afgestemd	  prijsbeleid	  en	  zijn	  minimaal	  kostendekkend.	  Merefeldia	  zet	  doelgroepgerichte,	  
eigentijdse	  promotiemiddelen	  in	  waarbij	  het	  beeldmerk	  en	  de	  kernwaarden	  consequent	  worden	  
uitgedragen.	  
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Financiën 
Merefeldia heeft voor haar functioneren een gezonde financiële basis die ervoor zorgt dat de continuïteit van 
de vereniging is gewaarborgd. Het financiële beleid biedt transparantie en verantwoording aan de 
stakeholders over de herkomst en de besteding van de beschikbare middelen. De informatievoorziening is op 
een dusdanige wijze ingericht dat sturing op korte, middellange en lange termijn mogelijk is. Kosten- en 
opbrengstenstromen worden optimaal beheerst en benut en hebben continue aandacht. Taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie zijn duidelijk en worden bij elke relevante 
verandering opnieuw beschouwd. Kansen, risico's en relevante wet- en regelgeving zijn in beeld en worden op 
regelmatige basis gemonitord. 
 
Voetbaltechnisch beleid 
Merefeldia beschikt over een geïntegreerd voetbaltechnisch beleid dat alle geledingen omvat. Borging en 
consequente uitvoering van dit beleid zorgt voor continuïteit en herkenbaarheid. De beschikbare middelen 
worden efficiënt ingezet. De ontwikkeling en opleiding van de voetbal(st)er is leidend. Passie, Plezier, 
Prestatie en Presentatie (4 P’s) staan centraal. Afhankelijk van de mate waarin een elftal gericht is op 
prestatie of recreatief bezig zijn, verschuift de prioriteit van de desbetreffende P.  
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5.	  Aandachtsgebieden	  
	  
	  
Per	  aandachtsgebied	  zal	  een	  of	  meerdere	  werkgroep(en)	  het	  beleidskader	  per	  pijler	  concretiseren	  op	  basis	  
van	  een	  door	  het	  toekomstteam	  2.0	  geformuleerde	  opdracht.	  De	  uitwerking	  zal	  SMARTIE	  zijn	  en	  een	  
concreet	  uitvoeringsplan	  (implementatie)	  omvatten.	  	  
	  
Netwerk	  en	  organisatie	  
• Jeugdbeleid	  	  
• Seniorenbeleid	  
• Vrijwilligersbeleid	  (boeien	  en	  binden)	  
• Financieel	  beheer/organisatie	  
• Netwerk	  externe	  partners	  
	  
Aanbod	  
• Aanbod	  voor	  jeugd	  
• Aanbod	  voor	  senioren	  
• Aanbod	  voor	  veteranen	  
• Aanbod	  voor	  ‘nieuwe’	  doelgroepen	  
	  
Maatschappelijke	  rol	  
• Samenwerking	  externe	  partners	  
• Inzet	  voor	  maatschappelijke	  doelen	  
• Sport	  en	  agressie	  
• Sport	  en	  voeding	  
	  

	  
Voorzieningen	  
• Sportaccommodatie	  (velden,	  kleedlokalen	  etc.)	  
• Beheer	  &	  exploitatie	  (onderhoud)	  
• Kantine-‐organisatie/-‐beheer	  
• Wet-‐	  en	  regelgeving	  
	  
Marketing	  
• Bereiken	  van	  huidige	  leden	  (jong	  en	  oud)	  
• Bereiken	  van	  ouders	  	  
• Promotie	  van	  activiteiten	  Merefeldia	  naar	  

externen	  
• Promotie	  richting	  (nieuwe)	  sponsoren	  
	  
Financiën	  
• Algemeen	  financieel	  beleid	  
• Contributie	  
• Clubhuis	  
• Sponsoring	  
• Fondsenwerving

Voetbaltechnisch	  beleid	  
• Voetbaltechnisch	  beleid	  jeugd	  
• Voetbaltechnisch	  beleid	  senioren	  
• Ledenvolgsysteem	  
• Blessurepreventiebeleid	  
	  


