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SPORTIEVE WAARDE

BELEID OP HOOFDLIJNEN
Beleid is de weg die we bewandelen om doelen te bereiken. Concreet is
beleid het vastleggen van doelen, middelen en een planning, bij voorkeur
gekoppeld aan plaats en tijd. Het is belangrijk daar goed over na te denken.
De vereniging is voortdurend afhankelijk van veranderlijke bronnen en
factoren, zoals financiën, mensen, materialen, wetten, regels en bijvoorbeeld
technologische ontwikkelingen. Hoe langer de termijn waarvoor we beleid
maken, des te groter ook de kans dat vooropgestelde ambities niet gehaald
worden. We willen flexibel kunnen blijven: kunnen inspelen op
veranderingen of aansluiten bij vernieuwing. Daarom kiezen we voor een
beleidsperiode van een middellange termijn.

We hebben ambitie om te promoveren naar de 3e klasse. Dit willen we bereiken in een zo kort
mogelijk tijdsbestek en met hoge kwaliteit in faciliteiten. We zorgen dat onze spelers in het
selectievoetbal zich goed gefaciliteerd voelen en zich kunnen ontwikkelen. We doen
investeringen die redelijkerwijs passen binnen de ambities en financiële middelen. Ons
vlaggenschip is een voorbeeld voor de jeugdafdeling, in sportief gedrag en een respectvolle
houding maar ook op het gebied van ambities en prestaties.  De jeugdafdeling moet groeien: het
wervingsbeleid moet daarom gericht zijn op onze sociaal- sportieve waarde en familiegevoel
uitstralen. We geloven erin dat  plezier en prestatie hand in hand kunnen gaan en onze
vereniging in staat is iedereen die dat wil op zijn/haar eigen niveau te laten genieten van het
voetballen. Voetbal is onze core-business, maar een bredere blik op sport en de verbindingen die
dit met zich mee kan brengen, bieden kansen die we niet laten liggen. 

ZAKELIJKE WAARDE

Sponsoren zijn geen geldschieters, het zijn onze partners. Zij steunen de vereniging en worden
betrokken bij wedstrijden en activiteiten. We zetten in op maximale wederkerigheid: wat kan
onze vereniging een partner bieden en andersom? Dit drukken we vaker uit in samenwerkingen
en versterken hiermee onze eigen netwerkwaarde. Marketing, communicatie en promotie
worden slimmer ingezet en hebben als doel de vereniging én haar partners te bedienen en te
groeien. We blijven verantwoord investeren in de zaken die extra financiële middelen kunnen
opleveren. Doorlopend kijken we naar bezuinigingen op hoge kosten en gaan vernieuwing niet
uit de weg.  We onderhouden onze faciliteiten met een concreet plan en verduurzamen waar dat
kan. Bij tegenvallende resultaten of onvoorziene omstandigheden maken we een concreet plan
om middelen weer aan te vullen. Een gezonde financiële huishouding met voldoende buffer stelt
ons in staat  tegenvallers op te vangen, maar ook te investeren in de toekomst. 

PUBLIEKE WAARDE

Het hele weekend voetbal, met oog voor onze omgeving en elkaar. Bij de vereniging zijn we zuinig
op onze vrijwilligers en gaan we met grotere regelmaat waardering laten zien. We willen bekend
staan als de vereniging waar vrijwilligers met plezier en ruimte voor eigen invulling in tijd een
bijdrage leveren. Dit versterkt het familiegevoel en maakt anderen enthousiast. In moeilijke tijden
helpen we elkaar, door ons contributiebeleid anders toe te passen of anderzijds ondersteuning
te bieden bij het kunnen voetballen.  Gebrek aan financiële middelen mag nooit een argument
zijn om niet te kunnen sporten bij Reaal. Op sociaal/maatschappelijk gebied nemen we onze
verantwoordelijkheid: Sport verbroederd en verbindt en het aanhaken bij projecten op dit gebied
geeft invulling aan onze identiteit. We worden een interessante partner om op sportief gebied
mee samen te werken, door onze accommodatie en ons netwerk slim in te zetten.  

HOE? VOORBEELDEN:
SPORTIEVE Waarde: 

2022/2023 Aanschaf camerasysteem voetbalanalyse, opstart jeugdwerving nieuwe stijl, samenwerking nieuwe
fysio partner

2023/2024 Doorontwikkelen jeugdafdeling, jeugdopleidingsplan

ZAKELIJKE Waarde:
2022/2023 Invulling hoofdsponsorschap, opstarten business club, plaatsing zonnepanelen, marketing/online

promotie, meerjarig onderhoudsplan, opstart "Vrienden van Reaal"
2023/2024 Wijzigen sponsormenu, voetbalactiviteiten/evenementen

PUBLIEKE Waarde: 
2022/2023 Voetbalkleding-bank, wijziging vrijwilliger coördinatie,, aansluiting JOGG Teamfit, convenant Lokaal

Breed Leefstijlakkoord
2023/2024 Uitwerken subsidieplan en focus aanbrengen in samenwerkingen


