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2 Inleiding 
Wat voor elke organisatie geldt, geldt ook voor een voetbalvereniging. Een goed functionerende 

vereniging kan niet zonder een heldere missie en een langetermijnvisie die aangeven wat de koers is 

waarop we ons in ons handelen willen richten. De visie is de bedding voor de dagelijkse activiteiten. Er 

zijn een missie, visie en een strategie op papier gezet voor de periode 2014-2017. Nu deze periode ten 

einde komt, is het noodzakelijk het document te actualiseren. In juni 2017 heeft het Algemeen Bestuur 

de bereikte resultaten over de laatste 3 jaar geëvalueerd aan de hand van het missie/visiedocument van 

29 oktober 2014 en besloten dat het document dient te worden vernieuwd c.q. aangescherpt om onze 

doelstellingen voor de periode tot de zomer van 2020 weer te geven. Het is noodzakelijk om eens in de 

3 jaar stil te staan bij de langetermijnvisie en de strategische doelstellingen van de vereniging om 

vervolgens de voortgang van de realisatie van deze doelstellingen jaarlijks te toetsen. Voor u liggen de 

nieuwe missie, visie en het strategisch plan voor de periode 2017-2020. 

2.1 Aanleiding 
De belangrijkste aanleidingen om dit traject te vervolgen zijn grotendeels overeind gebleven: 

1 Wat wil je als vereniging uitstralen? / Wat is de missie van de vereniging?  

2 Op welk niveau willen we met onze selectieteams acteren? 

3 Met het vaststellen van een gemeenschappelijke koers van een expliciete missie, langetermijn-

visie en strategie willen we zowel een gemeenschappelijk toekomstvisie realiseren als investeren 

in het bestuur als team. 

  



 

3 Aanpak missie, visie en strategietraject 
Met het in beeld brengen van de huidige situatie door middel van een SWOT-analyse is de situatie 2010-

2014 in kaart gebracht. We zijn van mening dat deze SWOT-analyse in juni 2017 nog onverminderd 

actueel is. De SWOT-analyse geeft een overzicht van de belangrijkste sterke en zwakke punten van de 

vereniging en van de kansen en bedreigingen die wij op dit moment zien (hoofdstuk 4). Vervolgens 

hebben we de missie van RKVV DEM getoetst en daar waar wenselijk aangepast. De missie geeft het 

bestaansrecht van de vereniging weer en geeft kernachtig antwoord op de vragen:  

• Wie zijn wij? 

• Wat doen wij?  

• Voor wie doen we het? 

• Hoe doen we het?  

 

3.1 Deelnemers 
Waar het missie/visiedocument van 2014 onder leiding van een onafhankelijke organisatieconsulente 

tot stand was gekomen door een bestuursvertegenwoordiging in samenwerking met een breed 

uitgenodigd publiek, hebben we in juni 2017 met de bestaande bestuurssamenstelling het document 

geactualiseerd.  

3.2 De missie  
De missie heeft een blijvend karakter en een bijna oneindige tijdshorizon. In de missie profileren we ons 

als DEM en de missie wordt gebruikt in de externe communicatie (hoofdstuk 5). 

3.3 De visie  
De visie is een schets van de toekomst! De visie geeft aan wat we willen bereiken. Hierbij is de opdracht 

om zonder beperkingen te denken aan de ideale DEM-wereld. Uitgangspunt is de missie van DEM. Met 

deze langetermijnvisie is de richting bepaald (hoofdstuk 6). 

3.4 De strategie  
Hoe we dat willen bereiken en welke prioriteiten we daarbij stellen, leggen we vast in het strategisch 

plan en de jaarplannen. Alle activiteiten die we jaarlijks oppakken, zijn erop gericht om deze 

langetermijnvisie te realiseren (hoofdstuk 7). 

 

  



 

4 Huidige situatie 
We zijn in 2014 gestart met een brede inventarisatie van alle sterke en zwakke punten en de kansen en 

bedreigingen. Vervolgens hebben we met elkaar vastgesteld wat de belangrijkste sterktes, zwaktes, 

kansen en bedreigingen van DEM zijn. De resultaten van dit proces vind je in de bijlage van dit rapport. 

De nummering in de bijlage geeft geen volgorde van belangrijkheid aan maar is alleen een aanduiding. 

De uitdaging voor de toekomst is om de sterktes te behouden dan wel te versterken, de zwaktes te 

verminderen dan wel om te buigen naar een sterk punt en de kansen die er zijn, te benutten. Op de 

bedreigingen hebben we slechts beperkte invloed. Maar we moeten ons wel voorbereiden op de situatie 

dat de bedreigingen zich daadwerkelijk voordoen. 

  



 

5 Missie RKVV DEM 
• RKVV DEM is een voetbalvereniging waar plezier en ambitie in de sport prima samengaan.  

• Wij zijn een vereniging die belang hecht aan waarden en normen.  

• Het familiegevoel – de betrokkenheid bij elkaar en bij DEM - is een belangrijk kenmerk van 

onze vereniging.  

• We ontplooien activiteiten om de onderlinge verbinding te versterken. 

• Gastvrijheid is een vanzelfsprekendheid.  

• Recreatief voetbal en prestatief voetbal zijn de twee pijlers van onze vereniging die elkaar in de 

praktijk versterken.  

• Wij maken voetbal mogelijk voor iedereen en hebben de sportieve ambitie om optimale 

prestaties te halen met onze selectieteams.  

• Wij besteden veel aandacht aan onze jeugd en onze jeugdopleiding.  

• Kenmerkend voor DEM zijn goede trainingsfaciliteiten en een goede accommodatie. 

• De inzet van leden en vrijwilligers vormt de basis van de vereniging.  

• Er is een heldere organisatie en een gekozen bestuur.  

• We handelen vanuit een langetermijnvisie waarbij het uitgangspunt is dat we een financieel 

gezonde vereniging zijn en blijven.  

• Heldere en snelle communicatie naar onze leden en vrijwilligers vinden we essentieel.  

• Wij onderhouden met zorg de contacten met onze sponsors en betrekken hen waar gewenst bij 

het wel en wee van de vereniging. 

 

  



 

6 Visie RKVV DEM 2020 
In de visie 2020 hebben we ons, met de missie als uitgangspunt, een beeld gevormd van hoe we zouden 

willen dat DEM er in 2020 uitziet. Met deze langetermijnvisie is de richting bepaald. De activiteiten die 

we jaarlijks oppakken, zijn erop gericht om deze langetermijnvisie te realiseren. Hierbij nemen we in 

ogenschouw dat de vereniging in 2022 haar 100-jarig bestaan wil vieren. Elk jaar kijken we of de visie 

nog actueel is of dat we de visie moeten aanpassen omdat de omstandigheden veranderd zijn. De visie 

geeft aan wat we willen bereiken. Hoe we dat willen bereiken en in welke prioriteiten we daarbij stellen, 

leggen we vast in het strategisch plan en de jaarplannen. 

6.1 Voetbal in 2020 
Zoals in de missie is beschreven, zijn het recreatief en het prestatief voetbal de twee pijlers van onze 

vereniging die elkaar in de praktijk versterken. Plezier en ambitie gaan binnen DEM prima samen.  

Hoe hebben we dit deel van de missie in 2020 gerealiseerd? 

6.1.1 Standaardteams en jeugdselectieteams 

Onze ambitie is om, rekening houdend met de beschikbare middelen, zo hoog mogelijk te voetballen 

met onze standaardteams en jeugdselectieteams. Concreet betekent dat, dat we verwachten dat onze 

standaardteams (DEM 1 en 2) in 2020 in de hoofdklasse respectievelijk reserve hoofdklasse spelen. 

Onze hoogste juniorenteams – JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1– spelen in 2020 minimaal 3e divisie 

landelijk en JO11-1 in de hoofdklasse. 

6.1.2 Jeugdopleiding 

Onze ambitie om op sportief niveau zo hoog mogelijk te presteren is af te lezen aan de kwaliteit van 

onze jeugdopleiding. We beschikken over gekwalificeerde trainers voor al onze jeugdselectieteams. De 

trainingsprogramma’s van de verschillende jeugdtrainers worden op elkaar afgestemd door een hoofd 

jeugdopleidingen, zodat de trainingen meegroeien met de leeftijd van de spelers. Er is een duidelijk 

selectiebeleid dat ondersteund wordt door een intern scoutingsysteem bestaande uit oud-DEM-spelers 

en een team dat talentvolle jongeren van andere verenigingen beoordeelt of zij geschikt en geïnteresseerd 

zijn in onze vereniging. 

De trainers die als vrijwilliger de niet-selectieteams trainen, kunnen voor trainingsprogramma’s en 

ondersteuning een beroep doen op een gediplomeerde trainer. Waar wenselijk kunnen er gerichte 

basistrainingscursussen gevolgd worden. 

6.1.3 Recreatieve teams 

Onze recreatieve teams voelen zich thuis bij DEM. Zij hebben de gelegenheid om minimaal 1 keer in 

de week gebruik te maken van een trainingsveld. Het Bestuur VoetbalZaken (BVZ) zet zich in om voor 

ieder team een leider en een trainer aan te wijzen. Deze zullen grotendeels moeten worden gevonden 

binnen de groep ouders en vrienden van dat team. Betrokkenheid van ouders bij recreatieve jeugdteams 

is essentieel voor het speelplezier/de deelname aan competitiewedstrijden van de kinderen. (PRIO) 

6.1.4 Aantal leden en teams 

Het aantal leden stabiliseert zich rond de 900 leden. Daarnaast is het van belang om het ledenaantal van 

de jongste jeugdteams dusdanig te laten groeien dat gezorgd wordt voor een gezonde en continue 

doorstroom van jeugdleden op een stabiel niveau. (PRIO) De kwaliteit en professionaliteit van het 

dames- en meisjesvoetbal heeft in 2020 grote vooruitgang geboekt. Sportief gezien wordt er op een 

hoger niveau gevoetbald en het aantal dames- en meisjesteams is minimaal verdubbeld. We hebben de 

beschikking over gekwalificeerde trainers voor de dames- en meisjesselecties. Ook is de organisatie 

rondom het dames- en meisjesvoetbal aangepast en verbeterd. Het aantal seniorenteams (mannen en 

vrouwen) is gegroeid van 9 naar 14 teams.  

  



 
6.1.5 Toernooien 

• Marco van Balentoernooi voor de pupillen (bestaand) 

• Penaltybokaal voor de pupillen (bestaand) 

• Familiedag (bestaand) 

• Luc Trostoernooi voor JO14 en JO15 niet-selectieteams (bestaand) 

• Theo van der Horst G-toernooi (bestaand) 

• Dook Dullemanstoernooi (bestaand) 

• Jeugdtoernooi voor JO15-1 en/of JO13-1 teams. Later uit te bouwen tot een internationaal 

toernooi. 

Mogelijke andere nieuwe toernooien 

• Oud-senioren 7 x 7 (Ton Sminia) toernooi 

• Damesvoetbaltoernooi 

Andere (mogelijke) nieuwe evenementen 

• Vriendenclub (Club van 100) 

• Veiling (elke 1,5 jaar) 

• Fitness voor leden (zie voorwaarden bij accommodatie) 

• Inzetten van selectiespelers en staf voor de verbetering van trainingen/motivatie van niet-

bezoldigde trainers (meiden/jongens). 

 

Het Bestuur ondersteunt het initiatief tot en de organisatie van nieuwe evenementen die het imago van 

DEM, de betrokkenheid van mensen bij de vereniging of de financiële positie verbeteren. 

6.1.6 DEM-sportcomplex in 2020 

Accommodatie 

De accommodatie heeft een open en moderne uitstraling, onder meer door een andere kleurstelling 

binnen het paviljoen. Op basis van een 3-jarig groot onderhoudsplan zal een prioritering worden 

aangebracht in de investeringsplannen. 

Velden 

We zetten in om in 2020 de beschikking te hebben over een tweede kunstgrasveld. Of dat daadwerkelijk 

gerealiseerd kan worden, hangt af van het gemeentelijk sportbeleid en de mate waarin dat aansluit bij 

de door de verenigingen ondersteunde Toekomstvisie Sportpark Adrichem. De verwachting is dat 

daarover in januari 2018 meer duidelijkheid bestaat. Het totaalaantal beschikbare velden is minimaal 5 

en afdoende om onze capaciteit op zaterdag te huisvesten.  

Paviljoen 

De vanzelfsprekende gastvrijheid die in onze missie genoemd staat, wordt voor een belangrijk deel 

gerealiseerd door het goed functioneren van het paviljoen. De uitstraling en de medewerkers van het 

paviljoen, het wedstrijdsecretariaat en de coördinatoren voetbal zijn het visitekaartje van de vereniging. 

Het interieur is in 2020 vernieuwd en er is nieuw meubilair. Er is tevens een apart loket voor uitgaven 

van snacks. We verkopen kwalitatief goede producten tegen redelijke prijzen. We promoten gezond eten 

naast het bestaande assortiment. Afrekenen in ons paviljoen gebeurt nog slechts ‘cashless’ en bij elk 

afrekenpunt staat een kassa. 

Er zijn vaste openingstijden maar er is voldoende flexibiliteit om extra open te zijn als dat nodig is voor 

voetbalactiviteiten of andere evenementen. De bijdrage van het paviljoen aan de inkomsten van de 

vereniging zal ongeveer 35 % van de totale netto-inkomsten van DEM bedragen. We verwachten dat de 

omzet met 10% toeneemt en dat we door scherpere inkoop en goed kassa- en voorraadbeheer de 

brutomarge op de omzet hebben verbeterd. 



 
Nieuwe tribune 

De vereniging wil graag de verouderde tribune vervangen en een nieuwe tribune met kleedkamers 

realiseren voor het 100-jarig bestaan in 2022. De timing van de bouw en de locatie van de tribune zijn 

echter afhankelijk van het nieuwe gemeentelijke sportbeleid en de mate waarin dat aansluit bij de door 

de verenigingen ondersteunde Toekomstvisie Sportpark Adrichem. 

Bereikbaarheid 

Het complex is te bereiken via de Beneluxlaan en er zijn voldoende parkeerplaatsen voor onze 

bezoekers. Daarnaast is er een scooterstalling gerealiseerd naast onze ruime fietsenstalling. 

6.1.7 Het merk DEM in 2020 

Familiegevoel 

Een belangrijk kenmerk van de DEM-cultuur is het familiegevoel. Er heerst een sfeer van openheid en 

gastvrijheid, waar mensen zich welkom voelen en waar men zich snel thuis voelt. Het Bestuur is 

benaderbaar voor alle leden. De vrijwilligers en andere medewerkers zijn gericht op een goede 

onderlinge samenwerking. Het persoonlijk belang is ondergeschikt aan het DEM-belang. Er zullen in 

het paviljoen en daarbuiten verdere veranderingen plaatsvinden die erop gericht zijn het familiegevoel 

te versterken. 

Sociaal en maatschappelijk 

Omdat we er van overtuigd zijn dat voetbal ook een sociale en maatschappelijke functie heeft, willen 

we voetbal voor iedereen mogelijk maken. Daarbij hanteren we duidelijke gedragsregels voor trainers, 

leiders, spelers en ouders in en om het veld. Deze gedragsregels worden door het Bestuur, vrijwilligers 

en Normen-en-Waardencommissie actief uitgedragen en gecommuniceerd naar nieuwe leden en zijn via 

de website voor iedereen toegankelijk. De Normen-en-Waardencommissie buigt zich daarnaast over 

voorkomend normoverschrijdend gedrag indien dit niet door de reguliere commissies of coördinatoren 

kan worden opgelost. 

Ambitieus 

DEM is ambitieus op verschillende gebieden. Op voetbalgebied uit die ambitie zich om met onze 

standaardteams en jeugdselectie zo hoog mogelijk te voetballen. Een kwalitatief hoogstaande 

jeugdopleiding vormt de basis om deze ambitie waar te maken. Voor het recreatieve voetbal zorgen we 

voor optimale omstandigheden voor, tijdens en na de wedstrijden om met plezier bij DEM te komen en 

blijven voetballen. DEM heeft de beschikking over goede wedstrijd- en trainingsfaciliteiten en een 

accommodatie met de uitstraling van een vereniging die met zijn tijd meegaat. 

Professioneel 

DEM staat bekend als een goed georganiseerde vereniging met een duidelijke structuur. DEM wordt 

bestuurd met een langetermijnvisie als uitgangspunt. Jaarlijks worden de gerealiseerde prestaties 

getoetst aan de doelstellingen. Professionele bestuurders en adequate vrijwilligers op de spilfuncties 

zorgen gezamenlijk voor het goed functioneren van de vereniging. Er is sprake van goede begeleiding 

van teams door ouders en andere vrijwilligers.  

Leiders en trainers (en ouders) 

Leiders en trainers van selectie- en niet-selectieteams hebben een voorbeeldfunctie te vervullen. Zij zijn 

het eerste visitekaartje van onze vereniging naar andere verenigingen toe. Voetbal is primair een spel en 

emoties horen daarbij maar tot een bepaalde hoogte. Excessen dienen te allen tijde te worden vermeden. 

Scheldpartijen of onsportief taalgebruik worden niet geaccepteerd. Als Bestuur zullen we toezien op 

deze voorbeeldfunctie die trainers en leiders (en ouders) bekleden. Goed gedrag wordt beloond! Slecht 

gedrag niet geaccepteerd. Daarnaast hebben alle leiders en trainers die in direct contact staan met 

jeugdspelers het verzoek gekregen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.  

Het ontbreken daarvan kan aanleiding zijn voor het beëindigen van de samenwerking tussen RKVV 

DEM en betrokkene. 



 
6.2 Bestuur, Organisatie en Financiën in 2020 

6.2.1 Organisatiestructuur 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. Elk DEM-lid van 

18 jaar en ouder heeft stemrecht in het ALV. Het ALV benoemt de bestuursleden.  

Het Dagelijks Bestuur (DB)  

Het DB is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de langetermijnvisie, het in gang zetten van de 

acties die nodig zijn om die visie te realiseren en het bewaken van de uitvoering.  

Het DB bestaat uit: voorzitter, penningmeester en secretaris. Het DB komt samen indien nodig, en met 

de huidige communicatiemiddelen kan zij snel bij en tot elkaar komen. 

Het Algemeen Bestuur (AB)  

Het AB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de operationele activiteiten en de onderlinge 

afstemming daarvan tussen de verschillende commissies, conform de gemeenschappelijk vastgestelde 

visie en strategie. Het AB bestaat uit de leden van het DB plus de voorzitters van de commissies. De 

posities in het AB zijn naast het DB vertegenwoordigers van Facilitaire Zaken, Voetbalzaken, 

Vrijwilligerszaken, Media en Communicatie en de vicevoorzitter. Het AB komt maandelijks bij elkaar.  

Commissies 

De operationele activiteiten worden uitgevoerd in commissies (COM). Een voorzitter van de commissie 

is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten conform het beleid en binnen de daarvoor 

afgesproken budgetten.  

Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn ook in 2020 de ruggengraat van onze vereniging. Een algemene vrijwilligers-

commissie coördineert de behoefte aan vrijwilligers in de diverse commissies en zorgt ervoor dat de 

vacante posities tijdig worden vervuld. Het is daarvoor essentieel de kennis en kunde van de diverse 

ouders goed in kaart te brengen. Een betrouwbaar vrijwilligersbestand wordt tijdig geactualiseerd. Ook 

is het belangrijk dat ouders van nieuwe leden begrijpen welke verantwoordelijkheden samenhangen met 

het feit dat hun kind bij onze vereniging wil voetballen. Bovendien is de algemene vrijwilligers-

commissie het contactpunt voor externe partijen voor stages en maatschappelijke rollen. (PRIO). 

Vrijwilligers krijgen de waardering die ze verdienen. 

Activiteiten 

Activiteiten met een tijdelijk en eenmalig karakter worden uitgevoerd in projecten (PROJ). Het DB geeft 

de projectopdracht en bewaakt de uitvoering van het project. Het voordeel van projecten is dat je tijdelijk 

een beroep doet op specifieke kennis van vrijwilligers en op een beperkte tijd van vrijwilligers. 

Functies en samenwerking 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van functies zijn beschreven in functie-

beschrijvingen en zijn voor iedereen te lezen op de vrijwilligerspagina van de DEM-website. De 

spilfuncties binnen de vereniging worden ingevuld door vrijwilligers die hun ‘vak’ verstaan. De 

bestuurders beschikken over voldoende kennis en ervaring om een vereniging als DEM te leiden. Het 

zorgdragen voor een goede onderlinge samenwerking is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

van bestuurders, spilfunctionarissen en andere vrijwilligers. Persoonlijke contacten en overleggen zijn 

hiervoor beide nodig.  



 
DEM-leiderschap 

Kenmerken van het leiderschap – bestuurders en spilfuncties – binnen de vereniging zijn:  

• toegankelijk 

• bindend 

• stimulerend 

• positief  

• betrouwbaar 

• duidelijk 

• verbindend 

• zelf-reflectief 

 

Bestuurders en andere verenigingsvertegenwoordigers handelen vanuit een gemeenschappelijke visie 

en dragen het merk DEM naar buiten toe uit. 

6.2.2 Financiële besturing 

Beleid en budget zijn de belangrijkste elementen van onze financiële besturing. De langetermijnvisie is 

de basis voor het maken van keuzes en het ter beschikking stellen van middelen. In overleg met de 

commissies worden jaarlijks budgetten opgesteld die gebaseerd zijn op de langetermijnvisie en de 

verwachtte jaarlijkse inkomsten. De commissievoorzitters beheren het budget en bewaken de uitgaven 

per kostenpost. Minimaal twee keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de commissievoorzitter 

en de penningmeester aan de hand van de geplande en werkelijke uitgaven per kwartaal. 

Personeelskosten 

De trainers van DEM-1, DEM-2, JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1 hebben in principe een 

arbeidscontract en staan op de loonlijst bij DEM. De overige selectietrainers blijven binnen de fiscaal 

maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding. Het uitgangspunt is dat er geen standaardvergoedingen 

worden betaald aan vrijwilligers. Hiervoor worden slechts uitzonderingen gemaakt voor spilfuncties 

binnen de vereniging die veel tijd vergen of waarvoor we specifieke kennis moeten aantrekken die we 

zelf niet in huis hebben. Vrijwilligers kunnen wel vergoedingen krijgen voor werkelijk gemaakte kosten 

(telefoon, kilometers). 

Sponsoring 

We hebben een groot palet aan sponsors uit de regio, maar we zijn van geen van hen individueel 

afhankelijk. We beschikken over kledingsponsors voor alle selectieteams. Op onze website zijn de 

mogelijkheden voor sponsoring vermeld door middel van pakketten die aangeven welke mogelijkheden 

er zijn. Een sponsor kan direct zien wat alle vormen van sponsoring kosten. Een professioneel en goed 

gestructureerd sponsorteam zorgt voor nieuwe sponsors en onderhoudt de contacten met bestaande 

sponsors. (PRIO) We beschikken over een open ontvangstruimte die onder meer kan worden ingezet als 

sponsorhome en dienst kan doen voor andere businessclubactiviteiten. 

6.3 Interne en externe communicatie in 2020 
Het belangrijkste communicatiemiddel voor de informatie naar onze leden, vrijwilligers en sponsors is 

de vernieuwde, meer interactieve, website. Daarnaast worden, afhankelijk van de doelgroep, diverse 

(sociale media) communicatiemiddelen ingezet als WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, 

MailChimp en e-mail om intern en extern informatie te verstrekken. Elk team heeft zijn eigen 

teampagina. Er zijn aparte vrijwilligers- en sponsorpagina’s voor de informatie naar en over de 

vrijwilligers en sponsors. Voor de sponsors zijn links gemaakt naar hun eigen website. Los van de 

digitale communicatie blijft het directe persoonlijke contact een belangrijk onderdeel van de onderlinge 

communicatie. 

6.3.1 Public Relations en mediabeleid 

We presenteren ons regelmatig in de regionale media op een manier die bijdraagt aan de positieve 

uitstraling van het merk DEM. We reageren proactief naar de media over de sportieve prestaties van 



 
onze standaardelftallen en onze jeugd, over evenementen als penaltybokaal, toernooien en familiedag, 

over sponsors en aansprekende ontwikkelingen binnen de vereniging.  

We hebben een mediacontactpersoon/persvoorlichter met een relevant netwerk. 

  



 

7 Strategie en jaarplan RKVV DEM 2018 
De strategie gaat over het maken van keuzes. Welke prioriteiten stellen we? Wat willen we als eerste 

realiseren in 2018 en wat pakken we daarna in 2019 en 2020 op? Kortom; hoe komen we van de huidige 

situatie (zie overzicht sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) naar de gewenste situatie (de visie 

2020). 

 

Voor de start van het nieuwe seizoen maken we de status op van de voortgang van onderstaande 

activiteiten en we stellen aan de hand daarvan vast welke andere activiteiten we in het tweede halfjaar 

nog extra oppakken. Onderstaand de activiteiten die we als eerste oppakken en waarvan sommige 

inmiddels al opgestart zijn. 

 

Prioriteiten:  

• Vrijwilligerscoördinatie 

• Aandacht voor recreatieve teams 

• Ledengroei vanuit jeugd 

• Meer opbrengsten uit sponsoring 

  



 

8 Tot slot 
We stellen ons voor om de inhoud van dit rapport de komende maanden te bespreken en toe te lichten 

in de verschillende DEM-commissies en tijdens de ALV. Suggesties voor verbeteringen of aanvullingen 

die daaruit voortkomen nemen we mee in het vervolgtraject. Ook is de missie opgenomen op onze 

website. 

Tegelijkertijd starten we met de genoemde activiteiten in 2017. Jaarlijks in juni kijken we naar de status 

van de realisatie van de voorgenomen activiteiten. Belangrijk daarbij zijn de volgende vragen: zijn we 

in staat geweest om onze sterke punten te behouden, hebben we zwakke punten kunnen ombuigen naar 

sterke punten en hoe hebben we gebruik gemaakt van de kansen die er waren? Elk jaar in juni kijken we 

of de visie nog actueel is of dat we de visie moeten aanpassen omdat de omstandigheden veranderd zijn. 

Over 3 jaar doorlopen we het missie-, visie- en strategietraject in zijn geheel om de visie van 2020-2023 

vast te stellen. 

  



 

Bijlage 

 

Sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen 

SWOT-Inventarisatie RKVV DEM 
 

STERKTES 

1. Grote vereniging, brede basis 

2. Kwaliteit accommodatie 

3. Financieel gezond 

4. Centrale ligging van het DEM-complex 

5. Jeugdopleiding 

6. Uitstraling vereniging is positief (sociaal, sportief, maatschappelijk, prestatief). Merk DEM staat. 

7. Familievereniging 

ZWAKTES 

1. Integratie meidenvoetbal in voetbalbeleid 

2. Gastvrijheid en flexibiliteit paviljoen 

3. Doorstroming jeugd naar senioren (flessenhals) 

4. Afstemming en samenwerking tussen selecties en recreatievoetbal 

5. Continuïteit sponsors op lange termijn 

6. Onvoldoende financieel besef & financiële discipline (budgetten) 

7. Deelbelang versus DEM-belang 

KANSEN 

1. Uitbreiding voetbalmogelijkheden: Senioren op zondag, 35+ voetbal, G-voetbal 

2. Dames/meisjesvoetbal wordt populairder 

3. Ontwikkelen van commerciële en maatschappelijke activiteiten (businessclub, verhuur paviljoen, velden,  

naschoolse opvang, fysiotherapeuten & fitnessruimte) 

4. Externe scouting mogelijk ten gevolge van goede resultaten basisteams. 

BEDREIGINGEN 

1. Bedreiging exploitatie: Mogelijk hockeyveld op 11/12. Gemeentelijk beleid wordt minder sportvriendelijk.  

2. Stijging kosten in zijn algemeen 

3. Sponsoring minder door recente economische recessie 

4. Toenemende populariteit zaterdagvoetbal 

5. Bereidheid tot onbetaald vrijwilligerswerk neemt af 

6. Consumentengedrag leden, resulterend in minder vrijwilligers 

 

Update juni 2017 

 

  


