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1. Voorwoord 
 

Voor u ligt het beleidsplan voor de komende 5 voetbaljaren. Om daar waar mogelijk invloed uit te 
oefenen op dat wat ons te wachten staat in een steeds dynamischer wereld, is het van belang om aan 
de hand van visie en doelstellingen een richting te bepalen. Waar willen wij naartoe met de vereniging 
en hoe denken wij dit doel te realiseren. 
 
Aandachtspunten hierbij zijn: 

 Voetbaltechnische zaken; 

 Jeugdafdeling; 

 Damesafdeling; 

 Commerciële zaken (Sponsorzaken); 

 Inzet vrijwilligers; 

 Communicatie;  

 Financiële meerjarenbegroting. 
 

In dit beleidsplan zullen deze aspecten aan de orde komen. De consequentie van een beleidsplan is, 
dat er ook naar gehandeld dient te worden. Bestuurlijk zal er dan ook een samenstelling / 
taakverdeling komen die gericht is op de toekomst.  
 
Steeds belangrijker wordt bijvoorbeeld de communicatie met leden en achterban. Hoe bereiken wij 
mensen zo snel en duidelijk mogelijk?  
 
Sponsoring is voor een vereniging niet alleen vandaag maar zeker ook in de (verre) toekomst van 
levensbelang. Daar waar gemeenten dienen te bezuinigen op hun uitgaven voor sportactiviteiten, 
dienen geldelijke bronnen elders gezocht te worden. Sponsoren willen niet alleen vaker (en in een 
eerder stadium) betrokken zijn, maar bovenal graag weten waarvoor ze sponsoren.  
 
Ook de eisen waaraan (jeugd)trainers moeten voldoen worden steeds hoger. De sociale en 
communicatieve vaardigheden van onze (jeugd)leden vragen immers ook steeds meer vaardigheden 
en incasseringsvermogen van deze vrijwilligers. Voortdurende (bij)scholing brengt dan ook extra 
kosten met zich mee.  
 
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van de vereniging. Hoe borgen wij dat dit zo blijft?  
 
Alle antwoorden zullen wij hier niet kunnen geven, maar de richting is duidelijk.  
 
De komende 5 jaar zal in het teken staan van het bewuster lid zijn van een vereniging.  
 
Als de lusten en lasten samen worden gedeeld zal het resultaat er naar zijn. 
 
Namens het bestuur,  
 
Jack Smeets 
Voorzitter OSV “OUD – BEIJERLAND” 
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2. Historie 

De lezer moet dan in gedachten teruggaan naar het jaar 1908. In de grote steden werd de 
voetbalsport toen al beoefend in georganiseerd verband. Op het platteland was deze sport nog 
nauwelijks doorgedrongen. 
 
Het was omstreeks 1910 dat de eerste echte voetbalclub werd opgericht, die de naam OVV (Oud-
Beijerlandse Voetbal Vereniging) kreeg.  
 
Intussen was ook bij de rijpere jeugd de behoefte ontstaan om de voetbalsport te gaan beoefenen. Ze 
staken de koppen bij elkaar en kwamen tot de oprichting van een voetbalclub, die de naam UDI kreeg 
(Uitspanning Door Inspanning).  
Er bestonden zo dus in Oud-Beijerland opeens twee voetbalverenigingen naast elkaar, namelijk OVV 
en UDI.  
Zo is de gedachte bij de bestuurders van UDI ontstaan om eens te spreken met OVV over een fusie. 
Uiteindelijk hebben die besprekingen er in geresulteerd, dat de twee verenigingen fuseerden en onder 
de naam “Quick” gezamenlijk verder gingen.  
 
Voordat 1915 echter verstreken was, kwam er jammer genoeg al een abrupt einde aan het bestaan 
van de goede vereniging Quick. De heer Zevenbergen zegde de pacht op, omdat hij de weide voor 
zichzelf nodig had.  
 
Na moeizaam en hard (samen)werken zag een nieuwe voetbalvereniging het levenslicht op 1 
augustus 1916 onder de naam “OSV Olympia”.  
 
In 1920 verhuisde “OSV Olympia” van de Havenkade, achter de voormalige sigarenfabriek, naar de 
Langeweg 11 binnen Oud-Beijerland. 
 
In 1937 werd de naam “OSV Olympia” gewijzigd in “Oud-Beijerland”. 
Op zaterdag 27 augustus 2005 vierde Oud-Beijerland op feestelijke wijze de verhuizing van de 
Langeweg 11 naar de nieuwe (huidige) locatie aan de Langeweg 22 te Oud-Beijerland.  
 
Ook de naam van het sportpark verhuisde mee: “Olympia”. 
Vanaf september 2009 nemen de selectie-elftallen, na maar liefst 93 jaar voetballen op de zondag, 
deel aan de competitie in het zaterdagvoetbal.  
 
1 augustus 2016 bestond OSV 100 jaar welk groot is gevierd. We kunnen met trots terugkijken op een 
geslaagd jubileumjaar waarin vele activiteiten zijn georganiseerd met als hoogte de jubileumwedstrijd 
“Oud-Internationals”  tegen OSV 1.  
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3. Huidige stand van zaken  
 
De voetbalvereniging Oud-Beijerland, afgekort OSV, telt ongeveer 400 leden en is hiermede een van 
de grotere voetbalverenigingen van de Hoekse Waard. 
 
Het aantal teams dat in het seizoen 2016 / 2017 deelneemt aan door de KNVB georganiseerde 
competities bedraagt 22 teams, verdeeld over: 

 2 selectieteams op zaterdag; 

 3 seniorenteams op zaterdag; 

 1 seniorenteams op zondag; 

 15 jeugdteams op zaterdag; 

 1 damesteam op zaterdag. 
 
Daarnaast wordt ook gelegenheid geboden aan 5-jarigen, de mini-pups, om op een ongedwongen 
wijze de basisbeginselen van de sport onder de knie te krijgen. 
 
De accommodatie bestaat uit een (kunstgras) hoofdveld, een tweede speelveld en een trainingsveld. 
Alle speelvelden zijn voorzien van voor het spelen van wedstrijden geschikte veldverlichting. Naast de 
prachtige kantine zijn er 10 kleedlokalen, 3 kleedruimten voor scheidsrechters en een specifieke 
ruimte voor de medische staf beschikbaar. Voor het publiek is er tevens een overdekte tribune met 
ruim 300 zitplaatsen beschikbaar. 
 
De uitgangspunten en verwachtingen, die op dit moment leven binnen de vereniging, staan echter wel 
onder druk. Sommige automatismen - zoals ledengroei, aanwas van vrijwilligers en sponsors - dreigen 
niet langer vanzelfsprekend te zijn.  
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3.1 Organisatie 
 
De bestuurlijke organisatie van OSV bestaat uit 6 bestuursfuncties, t.w. 
een dagelijks bestuur bestaande uit: 

 Algemeen voorzitter; 

 Algemeen secretaris; 

 Algemeen penningmeester. 
 
Aangevuld met algemeen bestuursleden voor specifieke deelgebieden: 

 Kantinezaken; 

 Commerciële zaken; 

 Wedstrijdzaken / ledenadministratie; 

 Voetbaltechnische zaken; 

 Jeugdafdeling; 

 Nevenactiviteiten; 

 Onderhoud accommodatie en terreinen. 
 
Daarnaast kent OSV 6 commissies voor de invulling van specifieke (deel)taken: 

 Jeugdcommissie; 

 Commissie Voetbaltechnische Zaken (VTZ); 

 Sponsorcommissie; 

 Commissie Waarden & Normen; 

 Commissie kantinebezetting; 

 Commissie Vrienden van OSV; 
 
OSV beschikt over 13 werkgroepen voor de uitvoering van specifieke taken, te weten: 

 Website, voor de dagelijkse communicatie naar de leden; 

 Wedstrijdomroep(st)er 1e elftal op zaterdag; 

 Pupil van de week; 

 KNVB (regio)vergaderingen; 

 Keuring van de velden; 

 Onderhoud gebouwen en terreinen; 

 Rad van Avontuur; 

 Klaverjassen; 

 Grote Clubactie; 

 Oud papier; 

 Kerstbal; 

 Familiedag; 

 Bedrijfshulpverlening (BHV). 
 

Naast het voetbal beschikt OSV ook over een actieve Business Club, die niet alleen zakelijke 
netwerken tot stand weet te brengen, maar ook inkomsten genereert voor de jeugdafdeling.  
Nevenactiviteiten bestaan uit het houden van Klaverjasavonden voor leden en vrijwilligers om de 
saamhorigheid te verstevigen.  
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Verder worden er activiteiten georganiseerd specifiek voor de jeugdafdeling, maar ook voor leden en 
vrijwilligers, zoals: 

 Seizoenopening voor de jeugd (“Open dag”); 

 Sinterklaasfeest; 

 Jeugdtoernooien; 

 Kerstbal; 

 Tussen kerstballen en oliebollen – zaalvoetbaltoernooi; 

 Bedrijvenvoetbaltoernooi; 

 Nieuwjaarsreceptie; 

 Familiedag ter afsluiting van het seizoen (bekendmaking Sportman en Olympiaan). 
 
Uitgangspunt van dit beleidsplan zijn de statuten en huishoudelijk reglement aangevuld met: 

 Statuut Waarden en Normen, goedgekeurd door de leden op d.d. 27.10.2006; 

 Bestuursreglement “Alcohol in Sportkantines”; 

 Huis- en gedragsregels m.b.t. alcohol in de kantine; 

 Ontruimingsplan clubgebouw; 

 Sleutelplan; 

 Huisstijl; 

 Regels gebruik accommodatie; 

 Noodzakelijke (schade en aansprakelijkheid) verzekeringen; 

 Wettelijk vereiste vergunningen; 

 Schoonmaakplan.  

 

3.2 Structuur 
 
Op organisatorisch gebied zal het bestuur zoveel mogelijk anticiperen op de relevante taakgebieden 
die een voetbalvereniging bestrijkt. Op dit moment is de bezetting van het bestuur onvoldoende en net 
in staat om alle belangrijke zaken ordentelijk te managen. Teneinde dit verder te verbeteren dient de 
organisatie te worden aangepast. 
 
Onderstaand schema beoogt hieraan een passende invulling te geven. Zaken die wij hiermee 
voornamelijk beogen zijn: 

 Het verbeteren van de communicatie over en weer tussen senioren en jeugd; 

 Het verbeteren van de taakverantwoordelijkheden van bestuursleden; 

 Het verbeteren van de communicatie / informatievoorziening in algemene zin; 

 Het organiseren van niet - voetbalactiviteiten. 
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Taken – aandachtsgebieden – aansturing commissies en werkgroepen: 

 
Bestuurssamenstelling: 

 
Aandachtsgebieden: 

 
Aansturen commissies / werkgroepen 

       
 

Communicatie 
 

PR zaken 

Voorzitter 
 

Beleid uitstippelen 
 

Onderhoud 

Jack Smeets 
 

Historie OSV 
 

Nevenactiviteiten 

  
 

Jubileumjaar 1.8.2016 t/m 1.6.2017 
 

KNVB regio vergaderingen 

    
  

  
 

Huishoudelijk regelement en statuten, 
 

Bijhouden ere - leden, lid van 
verdiensten, 

Secretaris 
 

Sleutelplan, Postbus, Contracten, 
 

jubilarissen, sportman, Olympiaan. 

Robin Lutteke 
 

Post, Verslaglegging, Jaarstukken, 
    

 
KvK, Alarm Bedrijfshulpverlening (BHV). 

  

       
 

Financieel (vergelijkend) maandoverzicht 
 

Vrienden van OSV 

Penningmeester 
 

Begroting (voorbereiding en bewaking) 
 

Oud papier 

Jeroen Boon 
 

Inkoop materialen, 
 

Contact kascontrole commissie. 

  
 

Contributie-inning (achterstand). 
  

       
 

Inkoop 
 

Kantinebezetting 

Kantine Zaken 
 

Vergunningen / Hygiëne 
 

Schoonmaken gebouw 

Arie Dikmans a.i. 
 

Prijsbeleid 
 

Gastvrouw 1e elftal 

  
 

contracten leveranciers 
 

  

       
 

Sponsorcontracten 
 

Sponsorcommissie 

Commerciële Zaken  
 

Business Club OSV 
 

Business Club OSV 

Arie Dikmans 
   

Bedrijventoernooi 

  
   

Presentatiegids 

       
 

Programma-indeling Jeugd- en Senioren 
 

Website, KNVB 

Wedstrijdsecretariaat 
 

Aan- en afmeldingen leden (tijdigheid) 
 

Wedstrijd secretariaat selectie 

Lars Lijten 
 

Contracten KNVB en verenigingen 
 

Ledenadministratie 

  
 

Digitale weekbrief 
 

Waarden & Normen 

       
 

VTZ senioren 
 

VTZ selectie 

Voetbal Technische Zaken 
 

Teamindeling elftallen (incl. selectie) 
  Jack Smeets a.i. 

 
Toernooien w.o. oliebollentoernooi 
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Jeugdcoördinator 
 

Jeugdcommissie 

Jeugd Zaken 
 

Jeugdtoernooien 
 

Grote club actie 

Jan Kleinendrost  
 

Coördinatie Maatschappelijke stage in de  
 

Pupil van de week (iom Adri i.v.m. 
ontvangst) 

  
 

sport. 
  

       
   

Kerstbal, 

Nevenactiviteiten 
   

Familiedag, Rad van Avontuur, 

Jack Smeets a.i. 
 

  
 

Klaverjassen, Nieuwjaarsreceptie. 

  
 

  
 

  

       
 

Overleg gemeente OBL onderhoud 
 

Onderhoud gebouw + terrein 

Onderhoud 
 

Structureel overleg werkers onderhoud 
 

Keuring velden 

Jack Smeets a.i. 
 

Onderhoudsplan bewaken 
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3.3 Financiën 
 
De vereniging kan alleen op een gezonde wijze functioneren en zich verder ontwikkelen, wanneer er 
een strak financieel beleid wordt gevoerd. 
 
De inkomsten van de vereniging zijn hierbij gebaseerd op drie belangrijke pijlers, te weten: 
 

 Contributies; 

 Kantineopbrengsten; 

 Sponsoring. 
 
Uitgangspunten: 
 

 Alle geldstromen lopen via de penningmeester van de vereniging; 

 Geen bankrekeningen en “kassen” in beheer van de diverse commissies; 

 Alle commissies dienen een eigen, onderbouwde jaarbegroting in en krijgen ná goedkeuring 
een budget voor standaard werkzaamheden of uitgaven. Hierbij te denken aan het uitvoeren 
van jaarlijks onderhoud volgens het onderhoudsplan, familiedag, vrijwilligersfeest, medische 
hulpmiddelen, voetbal- en spelmaterialen, vergoedingen van trainers, opleidingskosten in de 
meest brede zin; 

 Uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen of begrote uitgaven die voor andere 
doeleinden worden aangewend dan begroot kunnen uitsluitend worden gedaan ná persoonlijk 
gerichte schriftelijke goedkeuring van de penningmeester. 

 
Elke maand worden de persoonlijke afwijkingen van de begroting door de penningmeester schriftelijk 
gerapporteerd in de algemene bestuursvergadering. 
Zie verder de meerjarenbegroting (niet openbaar). 
 
 

3.4 Sterkte- zwakteanalyse 
 
Sterkte: 
 

 Accommodatie met kunstgrasveld; 

 Sponsoring en Business Club; 

 Financieel; 

 Relatienetwerk; 

 Enthousiast bestuur.  
 

Zwakte: 
 

 Doorstroming jeugd naar senioren; 

 Opleiding jeugdtrainers; 

 Structurele bezetting onderhoudsploeg;  

 Onvoldoende bestuur en vrijwilligers; 

 Geen kunstgrasveld(en). 

Kansen: 
 

 Betrokkenheid enthousiaste ouders vanuit de 
jeugdafdeling verder vergroten; 

 Verplichting vrijwilligerswerk; 

 Activiteiten organiseren om het wij gevoel 
(nog meer) te stimuleren; 

 Kunstgrasveld; 

 Damesvoetbal. 
 

Bedreigingen: 
 

 Terugloop vrijwilligers; 

 Stagnatie in groei aantal kinderen in 
gemeente Oud-Beijerland; 

 Ledengroei. 
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4. Visie – Missie - Doelstellingen 
 
 

4.1 Inleiding 
 
De komende jaren staan ons weer de nodige uitdagingen te wachten. Deze uitdagingen zijn voor een 
deel voorzienbaar, maar ook voor een groot deel nog onbekend. Anticiperen op zaken met een grote 
mate van onzekerheid is dan ook erg moeilijk. 
 
Middels dit beleidsplan proberen wij op basis van onze ideeën en verwachtingen een pad uit te 
stippelen, waarop we ons de komende jaren kunnen begeven.  
 
Vanuit visie, missie en doelstellingen zullen we uiteindelijk komen tot concrete maatregelen op het 
gebied van organisatie, technische zaken, commercie, communicatie, accommodatie en financiën. 

 

4.2 Visie (ofwel het langetermijnperspectief) 
 
De omgeving wordt kritischer en zal dan ook anders benaderd moeten worden. Ook maatschappelijke 
ontwikkelingen pleiten niet altijd voor een collectief gedachtegoed en daarom zal er harder gelopen 
moeten worden om een vereniging in stand te houden. 
 
Wij dienen dan ook zorg te dragen voor goede randvoorwaarden ten behoeve van de beleving en 
uitoefening van onze sport, het vasthouden van onze cultuur en verenigingssfeer, en dat alles op een 
zodanige wijze dat: 
 

 ieder lid zich in welke vorm dan ook optimaal kan ontwikkelen en een binding zal krijgen met 
de vereniging; 

 de voor de vereniging zo karakteristieke eigen identiteit en verenigingscultuur bewaakt zal 
worden, bestaande uit een koestering en verdere uitbreiding van het “blauwwitte bloed”; 

 beleid en uitvoering daarvan gericht zullen zijn op een duidelijke scheiding tussen 
prestatiegerichte en niet-prestatiegerichte voetbalbeleving; 

 als prestatieniveau de 2e klasse van het amateurvoetbal nagestreefd zal worden; 

 een centrale positie voor de jeugdopleiding in de breedste zin van het woord zal bestaan; 

 de vereniging sportief naar buiten zal treden en Fair Play hoog in het vaandel zal staan; 

 heldere communicatie over beleid en doelstellingen zal bestaan; leden mogen weten wat de 
ideeën zijn over prestatief en recreatief sport bedrijven. 

 

4.3 Missie 
 
De missie van OSV is: 
 
Als vereniging op alle niveaus de voetbalsport te laten beoefenen en vanuit de jeugdafdeling een 
verbeterd opleidingsniveau te stimuleren. 
 
Naast onze kernwaarden staat ons daarbij het volgende voor ogen: 
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 De organisatie van het bestuur dient helder en transparant te worden neergezet; 

 Leden moeten weten waar ze moeten zijn en bestuursleden dienen helderheid te hebben over 
hun verantwoordelijkheid; 

 Ontwikkelen van niet – voetbal - activiteiten; wat kunnen we doen om binding te krijgen en te 
behouden tussen leden en vereniging naast de voetbalactiviteiten zelf; 

 Verbeteren van sponsoring; inzichtelijk maken wat wij van sponsoren verwachten en 
andersom; duidelijkheid en enthousiasme overbrengen teneinde sponsoren binding te laten 
krijgen met OSV; 

 Verdere stimulering van het “OSV – huis” als thuishaven; naast een bindingsplaats is dit ook 
qua inkomsten voor de vereniging van belang; 

 De vereniging tracht dit te bereiken door onder meer: 
o het lidmaatschap van de KNVB; 
o deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en 

evenementen; 
o het zelf organiseren van evenementen op het gebied van de voetbalsport; 
o de omstandigheden om de voetbalsport te beoefenen te creëren en te onderhouden. 

 

4.4 Doelstelling 
 
De komende jaren zullen we nog harder moeten werken om voetbal als interessegebied voor jeugd en 
volwassenen te behouden.  
 
Het moet aantrekkelijker worden om vrijwilliger, kaderlid of zelfs spelend lid te worden. Verdere 
ontwikkeling van niet - voetbalactiviteiten als onderdeel hiervan is dan ook een belangrijk 
aandachtspunt. In de nieuwe organisatie zal hier dan ook terdege rekening mee moeten worden 
gehouden.  
 
De doelstellingen die wij als OSV nastreven, zijn gericht op een 7-tal aspecten, naast het algemene 
aspect van het bevorderen van de voetbalsport, t.w.: 

 Technische zaken; 

 Commerciële zaken; 

 Financiële zaken; 

 Accommodatie; 

 Jeugdafdeling; 

 Kader; 

 Vrijwilligers. 

 
 
4.4.1  Technische zaken 
 
Selectie: 
 
De selectie bestaat uit twee elftallen. De doelstelling van beide selectie-elftallen is een stabiele positie 
in de 2e klasse van de KNVB afdeling zaterdag in te nemen; 
Deze doelstellingen hebben ten doel om enerzijds op een passend prestatief niveau actief te zijn en 
daarnaast ervoor te zorgen dat de afstand tussen de selectie-elftallen passend blijft. 
 
Daarnaast is het een doelstelling om ervoor te zorgen dat uit de jeugdafdeling regelmatig spelers 
doorstromen, die in bovenstaande selectieteams kunnen worden opgenomen. 
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Plezier en sportiviteit tenslotte is een doelstelling die voor alle elftallen geldt. 
 
Zie verder het technisch beleidsplan VTZ.   

 
4.4.2 Commerciële doelstellingen 
 
Het opstellen, implementeren en onderhouden van een sponsorplan teneinde extra inkomsten te 
genereren. Daarnaast dient de betrokkenheid van sponsoren te worden geactiveerd en gestimuleerd. 
 
Verder dient de kantineomzet optimaal te worden uitgemunt. Naast reguliere voetbalactiviteiten 
kunnen hiertoe andere activiteiten worden georganiseerd. 

 
4.4.3 Financiële doelstellingen 
 
Het zorg dragen voor een structureel gezonde vereniging waarbij transparantie van kosten en 
opbrengsten richting leden een vereiste is. 

 
4.4.4 Doelstelling accommodatie 
 
Het voorzien van de leden van een prima locatie om de voetbalsport te beoefenen. Hierbij zijn 
aandachtspunten: 

 Velden; 

 Kleedkamers; 

 Ontvangstruimte gasten; 

 Kantine; 

 Tribune; 

 Parkeerterrein; 

 Clubgebouw. 
 
Deze punten zullen periodiek worden beoordeeld en indien noodzakelijk zal worden overgegaan tot 
ingrepen. Deze ingrepen dienen tijdig te worden gepland en indien nodig te worden gebudgetteerd. 
 
Zie verder het meerjarenplan onderhoud (M.J.O.P.) – niet openbaar. 

 
4.4.5 Doelstelling jeugdafdeling 
 
De jeugd heeft de toekomst. Natuurlijk staat voorop dat voetbal voor de jeugd een bindmiddel is. 
 
Spelers van allerlei niveau starten op jonge leeftijd met de voetbalsport. Het recreatieve element is 
dan ook een belangrijke pijler voor ons beleid. Naast voornoemd element vormt de jeugd ook de basis 
voor het prestatieve karakter. De jeugd moet uiteindelijk zorgen voor een goede aanvulling van de 
selectie. Hiertoe is het van belang dat ontwikkelen van spelers zorgvuldig moet geschieden. In de 
jeugd zal dan ook aandacht worden besteed om deze ontwikkeling op een gezonde wijze te doen 
plaats vinden. Vanaf de F - jeugd tot aan de A - jeugd zullen door de Technische commissie in 
samenspraak met technische coördinatoren en trainers de selecties worden vastgesteld.  
Voor de C- B- en A - jeugd zal een coördinator zijn, evenals voor de F-, E-, en D -jeugd. 
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Prestatieve doelstelling is om jaarlijks een aantal spelers vanuit de A - jeugd over te hevelen naar de 
selectie. Uiteraard zal dit afhankelijk van een lichting verschillen, maar de structuur en opzet van de 
jeugd dient wel een basis te vormen om de doelstelling te realiseren. 
Recreatieve doelstelling is om zoveel mogelijk jeugdleden te voorzien van een plezierige manier om te 
kunnen voetballen en vanuit dit punt te binden aan de vereniging OSV. Regelmatig zal dan moeten 
worden gecontroleerd in hoeverre wij actie moeten ondernemen om de jeugdleden te behouden voor 
de vereniging. 
 
Zie verder het jeugdbeleidsplan. 

 
4.4.6 Doelstelling kader 
 
Om voetbal mogelijk te maken, dient om de elftallen heen een gedegen organisatie te worden 
neergezet. Taken van bestuur, jeugdbestuur, trainers, leiders en scheidsrechters dienen hiertoe goed 
en volledig te worden ingevuld. De vereniging zal alles in het werk stellen om iedere rol vervuld te 
krijgen. Eventueel zal de vereniging aan opleidingen voor potentiële kaderleden bijdragen. In het 
laatste geval zal aan de betreffende kandidaten voor een bepaalde periode committent richting onze 
vereniging worden verlangd. 
 
Zie verder functieomschrijvingen. 

 
4.4.7 Doelstelling vrijwilligers 
 
Een vereniging zonder vrijwilligers is bijna ondenkbaar. De vereniging zal er dan ook alles aan doen 
om een bindingsgevoel bij leden te creëren, teneinde bij diverse aangelegenheden een beroep op 
deze mensen te kunnen doen. De vereniging is voor, maar ook van de leden. Daarnaast zijn wij trots 
op ons huidig vrijwilligersbestand en zullen dan ook met zorg omgaan met deze onmisbare hoeksteen 
van de vereniging. Nieuwe en bestaande vrijwilligers hebben dan ook de nodige aandacht. 
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5. Beleid 
 
Het beleid van OSV is gericht op: 

 Behoud van eigen identiteit; 

 Een continue aanwas van jeugdleden, zodanig dat het aantal jeugdleden minimaal 65% van 
het totaal aantal voetballende leden vertegenwoordigt;  

 Een verdere groei van het aantal voetballende meisjes;  

 Het uitkomen van onze beide selectie-elftallen op minimaal 2e Klasse niveau;  

 Behoud van een stevige verankering van het vrijwilligerswerk diep binnen de 
verenigingsstructuur, zowel 'op het veld' als 'erbuiten';  

 Behoud - en indien noodzakelijk uitbreiding - van een in goede staat verkerende 
accommodatie (kantine, kleedkamers, velden, tribune, etc.) met voldoende faciliteiten én 
capaciteit om alle leden in staat te stellen actief aan zowel de sportactiviteiten als het 
verenigingsleven deel te nemen;  

 Behoud van een gezonde financiële positie, met een opbouw van voldoende reserves ten 
behoeve van zowel aanschaf van bij de sportbeoefening benodigde materialen als 
investeringen in onderhoud van en verbeteringen aan de accommodatie; 

 Een centrale positie voor de jeugdopleiding in de breedste zin van het woord; 

 Het plezierig kunnen laten voetballen van spelers van recreatieve elftallen op basis van een 
verantwoorde competitieve insteek; 

 Dat alle elftallen van de gehele vereniging dezelfde organisatie en discipline hebben; 

 Dat de organisatie van het bestuur helder en transparant dient te worden neergezet. 
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6. Strategie 
 
Om OSV in al haar functies een gezonde vereniging te laten zijn moet het beleid gericht blijven op een 
goede balans tussen prestatie en ontspanning. Leden moeten zich thuis voelen bij OSV.  
 
De vereniging zal zich voornamelijk richten op ons dorp Oud-Beijerland voor het werven van leden en 
vrijwilligers. Tevens zal een duidelijke structuur in de vereniging verwachtingen naar elkaar toe helder 
moeten maken. Ledengroei en verwachte afname van vrijwilligers zal zowel kwalitatief als kwantitatief 
extra druk geven. Getracht zal worden duidelijk te maken dat de leden de vereniging maken. Van 
leden wordt inzet verwacht waardoor het beoefenen van de voetbalsport mogelijk blijft.  
 
De voetbalvereniging wil maatschappelijk betrokken zijn bij ons dorp Oud-Beijerland. De vereniging 
zal zich openstellen voor samenwerking met andere verenigingen in ons dorp Oud-Beijerland.  
 
Bij de aanstelling van trainers zal het zwaartepunt liggen op kwaliteiten die het niveau van met name 
de selectie-elftallen omhoog kunnen brengen. Doelstelling voor beide selectie-elftallen voor de langere 
termijn is promotie naar en handhaving in de 2e klasse. Hierbij wordt nadrukkelijk afgezien van elke 
vorm van betalen van individuele vergoedingen aan spelers vanuit de vereniging. Ook het betalen van 
vergoedingen door buitenstaanders zal niet op prijs worden gesteld.  
 
De voetbalvereniging zal actief trachten jeugd aan de vereniging te binden, met name in de gebieden 
grenzend aan de ons omringende dorpen in de Hoekse Waard. Dit door het bevorderen van voetbal in 
competitieverband en het profileren van de voetbalvereniging.  
Er zal meer budget worden gereserveerd voor begeleiding op voetbaltechnisch gebied. 
 
Ook wil de vereniging zich (nog) beter profileren door het mogelijk te maken dat op de velden van ons 
sportcomplex “Olympia” regionale beslissingswedstrijden gespeeld kunnen worden en BVO’s 
trainingsstages kunnen verzorgen.  
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7. Advies en aanbevelingen 
 

Het beleidsplan geeft de visie, missie en strategische doelstellingen van de vereniging weer. 
Onderdelen van dit beleidsplan, zoals organisatiestructuur en sportieve ambitie c.q. doelstellingen van 
de vereniging, zijn zowel voor de commissie Voetbaltechnische Zaken en de Jeugdcommissie 
richtinggevend voor de formulering van de deel - beleidsplannen. 
 
 
 
 
 
 


