
Bestuursverantwoording seizoen 2021/2022 
 
Het bestuur van SV Odijk heeft tijdens de ALV van 2021 het beleidsplan 2021 – 2024 gepresenteerd. 
Voor dit beleidsplan heeft het bestuur de volgende missie/ visie geformuleerd: 
 
Missie: 
SV Odijk wil een plek zijn waar elke voetballiefhebber zich thuis voelt. Sportplezier staat bij ons 
voorop. SV Odijk wil als een maatschappelijk verantwoord en duurzame club bijdragen aan de 
verbinding en saamhorigheid binnen Odijk. 
 
Visie: 
Het dorp Odijk is in ontwikkeling. SV Odijk wil de komende jaren bijdragen aan deze groei door de 
club zowel in kwaliteit als prestatie klaar te maken voor een toekomst van +500 leden. 
 
Deze missie en visie zullen t/m 2024 centraal staan binnen onze club. Verder hebben wij de volgende 
kernwaardes genoteerd waar wij als club aan willen voldoen: 

• Sportplezier 
• Respectvol 
• Verbindend 
• Ambitieus 

 
Om het beleidsplan verder te concretiseren, heeft iedere commissievoorzitter voor zijn/haar 
commissie doelstellingen geformuleerd. De hiervoor geformuleerde missie/ visie hebben hierin 
centraal gestaan. Deze bestuursverantwoording neemt je mee in de voortgang van de doelstellingen 
per commissie, gericht op het afgelopen jaar (het volledige beleidsplan is op te vragen via 
secretaris@sv-odijk.nl). 
 
Communicatie Commissie 

 Doelstelling 1: Einde seizoen 2021-22 zijn alle bestaande communicatiekanalen optimaal 
ingericht. Begin 2022 start communicatie met testen en toetsen van de inzet van nieuwe 
communicatiekanalen (flyeren, ludieke actie, aanwezig zijn op events in Odijk). 

 
Communicatie kalander 
De Communicatie Commissie werkt met een kalender waardoor er gerichter een actie kan worden 
ingezet en er minder verrassingen (lees spoedjes) zijn gedurende het seizoen. Daarnaast is er 
gekozen voor een huisstijl om de herkenbaarheid te vergroten en er wordt met de slogan 
“samen1club” samenhorigheid gecreëerd. 
 
Online 
Het aantal volgers op de social mediakanalen is flink gegroeid.  Gemeten is dat voetbalcontent (zowel 
jeugd als senioren) het hoogste scoort in de likes en website bezoeken. Het streven, minimaal 3 post 
op social media per week, is gehaald. Een verzoek voor wekelijkse input is aan de diverse 
teams/coördinatoren gedaan maar blijft enigszins achter qua aanlevering.  Nieuw is een YouTube-
kanaal waarop eventueel ook live uitgezonden kan worden. De website en de narrowcasting is 
geprofessionaliseerd en wordt wekelijks up to date gehouden. Getracht wordt om content indien 
mogelijk via de website te laten lopen waardoor het bezoek naar de pagina toeneemt.  
 
  



Nieuwsbrief 
De maandelijkse nieuwsbrief werd relatief slecht gelezen. Gekozen is om daarom 1 per periode uit te 
brengen, gezien de hoeveelheid werk die het kost en het rendement die het oplevert. Mogelijk moet 
hier volgend seizoen gekozen worden voor een andere opzet of inhoud.   
Hetzelfde geldt voor vrijwilliger van de maand. Dit item werd slecht gelezen terwijl er veel uren werk 
in zit dit te maken. Daarom is dit item on-hold gezet.  
 
Gerichte acties 
Het afgelopen jaar gerichte inzet geweest op scholen door middel van flyers om zo nieuwe 
bambino’s te werven. Dit heeft resultaat opgeleverd. Gemeten is dat het aantal bambino’s sterk 
toegenomen is in het afgelopen seizoen. Meer gerichtere campagnes zorgen ervoor dat de Grote 
Clubactie en Rabo ClubSupport een hogere opbrengst hebben.   
 
Pupil van de week 
Het item Pupil van de week, tijdens thuiswedstrijden van het eerste, wordt daarentegen zeer goed 
ontvangen. Het kostte geen moeite de pupillen te vinden en voor dit seizoen is er zelfs al een 
wachtrij. Met dit soort acties worden senioren en jeugd verbonden. Het aantal jeugdspelers die een 
wedstrijd van het 1e bezoeken is toegenomen.  
 
 

 Doelstelling 2: Vanaf seizoen 2022-2023 leveren commissies voor 80% zelf input en inhoud 
voor communicatie, waarbij communicatie ondersteunt in redactie en vormgeving en het 
bereiken van juiste doelgroepen. 

 
Communicatie heeft afgelopen seizoen het bestuur en de diverse andere commissies ondersteunt in 
redactie of vormgeving en het bereiken van de juiste doelgroep.  Veel tijd en energie is afgelopen 
jaar gaan zitten in het jubileum. Inmiddels weten de diverse commissies de weg te vinden voor inzet 
en advies. Zo is de samenwerking met bijvoorbeeld de Sponsor Commissie, de hoofd jeugdopleiding 
en de Activiteiten Commissie verder geoptimaliseerd. Ook voor uitingen rond de thuiskomdagen 
wordt communicatie gevonden.  
 

 Doelstelling 3: Eind seizoen 2022-2023 brengen alle acties meer geld op dan daarvoor, 
hebben we happy sponsors en worden alle sponsorcontracten verlengd en minimaal 1 
contract uitgebreid! 

 
Communicatie is tevreden over de bereikte resultaten.  Er is groei in aantal leden, groei in volgers, 
meer sponsoren, een professionele website en groei in aantal bezoekers op de club (gemeten aan 
baromzet). SV Odijk is op de kaart gezet als club waar iets gebeurt en waar je graag wilt zijn.  
 
Sponsor Commissie 

 Doelstelling 1: Voor begin seizoen 22/23 uitbreiding capaciteit sponsorcommissie met 1 
iemand voor Sponsoring Jeugd en 1 persoon Sponsoring Zakelijk.  

 
De ontwikkeling voor doelstelling 1 zijn in volle gang. De capaciteit is verder uitgebreid door de 
ondersteuning van Michel van Rossum. Voor de sponsoring jeugd zijn we nog op zoek. Zou je ons 
willen ondersteunen als Sponsoring Jeugd? Mail dan naar sponsoring@sv-odijk.nl.  
 
Kanttekening hierbij is de ontwikkeling van het kledingbeleid voor de jeugd. We zijn aan het 
onderzoeken of de aanschaf bij de leden is neerteleggen en welke gevolgen dit heeft voor sponsoring 
van kleding. Later dit seizoen verwachten wij hierin met meer informatie te kunnen komen. 
 



 Doelstelling 2: Om het interessanter te maken voor de huidige sponsoren en nieuwe 
sponsoren gaan wij vanaf seizoen 22/23 goud, zilver en brons sponsorpakket aanbieden.  

 
Hier moet nog meer focus op komen. Er spelen hier een aantal factoren die invloed hebben op deze 
pakketten. Dit zijn het kledingbeleid en uitbreiding sponsorvormen. Deze doelstelling zal de komende 
maanden verder worden uitgewerkt. 
 

 Doelstelling 3: Vanaf 2022 organiseren jaarlijks netwerkevent.  
 
Het eerste event heeft plaatsgevonden tijdens het afgelopen jubileumweek. Wij hopen in 2023 
nogmaals een Netwerkevent te organiseren. In welke vorm is nog onduidelijk. 
 
Jeugd Commissie 
 

 Doelstelling 1: Voor seizoen 22/23 werven meer leden jongste jeugd, zodat wij een extra JO8 
kunnen formeren. 

 
Per 29-10-2022 is er een extra JO8 (namelijk: JO8-3) gestart. In samenwerking met de Communicatie 
Commissie verloopt het werven van nieuwe leden (onder andere door gerichte acties op scholen) 
naar tevredenheid. 
 

 Doelstelling 2: Voor 2023 verder professionaliseren jeugdcommissie door uitbreiden en 
aanvullen jeugdcommissie met aanspreekpunt vrijwilligers en materiaalman/vrouw. 

 
Helaas staan deze beide posities nog vacant. Wil je ons ondersteunen in ons Jeugdbeleid om op deze 
manier de voetbalsport voor onze jeugd zo gezellig en succesvol mogelijk te maken? Mail dan naar 
jeugd@sv-odijk.nl.  
 

 Doelstelling 3: Voor 2023 uitbreiden/versterken kader jeugdopleiding door aanstellen hoofd 
jeugdopleiding, aanstellen nieuwe coördinator onderbouw (JO8-JO10) en aanstellen extra 
coördinator Bambino ’s. Daarnaast intensiveren rol coördinatoren. 

 
Afgelopen zomer is Pim Heemink bij ons gestart als hoofd jeugdopleiding. Op deze manier proberen 
wij het spelplezier bij de jeugd en kwaliteit van onze trainers en trainingen naar een hoger plan te 
tillen. Verder is Caroline Moes gestart als extra coördinator Bambino’s. Caroline is daarnaast samen 
met Rogier van Drunen gestart als nieuwe coördinator onderbouw (JO8-JO10). Verder hebben wij nu 
de mogelijkheid om samen met Caroline, Rogier, Chris en Wim de rol van de coördinator te 
intensiveren. Wij kunnen dus wij stellen dat wij op dit vlak inmiddels zijn voorzien van de nodige 
extra hulp. Hier zijn wij erg blij mee. 
 

 Doelstelling 4: Voor 2024 verbinding jeugdopleiding en volwassen verbeteren. Onderzoeken 
mogelijkheden JO23 competitie en gedeelde TC-jeugd en senioren. 

 
Deze doelstelling is voor de langere termijn en staat voor nu dus nog open. 
 
Senioren Commissie 
 
Algemeen 
Odijk 4 is kampioen geworden. Dit heeft geresulteerd in een mooie huldiging door het dorp 
en mooi kampioensfeest door Odijk 4 zelf georganiseerd. Odijk 1 heeft goed gepresteerd in 



de nacompetitie voor promotie naar de 3de klasse. De finale is gehaald. Helaas ging deze 
verloren. Er is voor gekozen om de samenwerking met het huidige trainersduo voor de 
selectie (Marius Rutting en Rocco van Vliet) voor te zetten. 
 

 Doelstelling 1: Vanaf seizoen 21/22 het spelplezier verder verhogen door op regulieren basis 
bijeenkomsten te organiseren senioren trainers/leiders. 

Het afgelopen seizoen heeft dit een aantal maal plaats gevonden. Dit zal door de nieuwe 
Voorzitter Senioren verder vormgegeven dienen te worden (ben jij of ken jij deze nieuwe 
Voorzitter Senioren? Stuur dan een mailtje naar voorzitter@sv-odijk.nl).  
 

 Doestelling 2: Seizoen 22/23 gebruiken voor een nulmeting enquête om te onderzoeken wat 
er speelt binnen de senioren, om zo te bekijken hoe wij de senioren nog beter bij de club 
betrokken kunnen houden. 

 
Deze enquête zal in de 2de helft van dit seizoen worden afgenomen. 
 

 Doelstelling 3: Voor 2023 lichamelijke belastbaarheid verhogen door betere samenwerking 
met HB Health Club. 

 
Verdere voortzetting van fysio en verzorging. Steeds meer spelers weten Daniël van de Brug en 
Martine van Roshum te vinden, om blessures te voorkomen en te behandelen. Komende periode 
willen wij gaan kijken naar meer ondersteuning vanuit HB Health, om de fysieke belastbaarheid van 
de spelers te vergroten. Te beginnen bij de selectie en bij succes uitrollen naar de andere teams, ook 
oudere jeugd. 
 

 Doestelling 4: Komende jaren onderzoeken mogelijkheden opzettende 5de herenelftal. 
 
Op dit moment hebben wij 4 seniorenteams binnen SV Odijk (3 heren- en vrouwenteam). Met 
eventueel meer trainingsfaciliteiten is het wellicht mogelijk om in de toekomst een 5de herenelftal op 
te richten. Voor de korte termijn zou een 35+ team wellicht een mooie toevoeging zijn op ons 
aanbod. 
 
Kantine Commissie 
 

 Doestelling 1: Voor 2023 aanstellen kantinebeheerder. 
 
Aan het begin van dit seizoen is Marnix Smorenburg begonnen als nieuwe Kantinebeheerder van SV 
Odijk. De komende tijd zal hij aan de slag gaan met het steeds meer eigen maken van deze functie.  
 

 Doelstelling 2: Voor 2024 restylen van de kantine om ons paviljoen zo toekomst bestendig te 
maken, zodat ons clubhuis nog beter haar huiskamerfunctie kan invullen. 

 
De afgelopen jaren hebben wij stappen gezet om onze kantine toekomstbestendiger te maken. Zo 
zijn wij inmiddels alweer een poosje volledig cashless. Daarnaast hebben wij afgelopen seizoen 
nieuwe narrowcasting systeem uitgerold en hebben wij aan het begin van dit seizoen (naast de 
bestaande kassa) een extra flexibel in te zetten kassa en pinautomaat in één aangeschaft, om de 
piekmomenten beter te faciliteren. Verder lopen er op dit moment gesprekken met Heineken om 
over te stappen op tankbier en gaat Marnix in de toekomst kijken welke toevoegingen ons 
assortiment nog beter kan maken. Ook heeft de buitenkant van onze kantine een nieuwe verflaag 
gekregen.  



 
Daarnaast zijn er op de achtergrondgesprekken geweest met een binnenhuisarchitect om te bekijken 
hoe wij onze kantine uitstraling een facelift kunnen geven. Op dit moment worden de verschillende 
plannen doorgerekend, om te bekijken wat er zoal mogelijk is. Ook lopen er op dit moment 
gesprekken om het onderhoud van onze kantine weer van nieuw elan te voorzien. 
 
Sportpark 

 Doelstelling 1: Onderzoek doen naar het uitbreiden van de kleedkamers, om de club zo klaar 
te maken voor een groei naar +500 leden. 

 
Op dit momenten zijn wij aan het onderzoeken hoe wij de huidige kleedkamer faciliteiten beter 
kunnen benutten/uitbreiden in combinatie met onze verwachte groei naar +500 leden. 
 

 Doelstelling 2: Onderzoek doen naar kunstgras en LED-verlichting veld 2, zodat de 
trainingsfaciliteiten ook bij +500 leden van voldoende kwaliteit blijven. 

 
De gesprekken lopen op dit moment met de gemeente en het Sporthuis Bunnik, om op deze manier 
de weg vrij te maken voor 2de trainingsveld. Dit zal een proces van de lange adem worden en is dus 
ook een doelstelling voor de langere termijn. 


