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1. VOORWOORD 

 

Op weg naar een gezonde en sfeervolle vereniging waar plezier voorop staat. 

Via deze conceptlijnen willen we alle direct betrokkenen duidelijk maken hoe het bestuur de 
vereniging wil sturen in de planperiode 2015 – 2018. Het eerste deel van dit plan, dat nu 
voor ligt , bestaat  uit algemene uitgangspunten op het gebied van organisatie, cultuur, 
normen en waarden, financiën, communicatie en techniek bij zowel senioren-, jeugd- en 
damesvoetbal. 

Het tweede deel van dit plan gaat een aantal bijlagen bevatten, welke samengesteld worden 
uit de plannen van de verschillende commissies in het verlengde van de algemene 
uitgangspunten, zoals verwoord in dit eerste deel. Dit eerste deel zal in de planperiode 
nauwelijks veranderen omdat hierin de missie en visie en de doelstellingen beschreven 
staan. 

In de bijlagen wordt aangegeven op welke wijze de algemene uitgangspunten omgezet 
worden in jaarplannen, die na elk jaar binnen de planperiode vervolgens door de commissies 
worden bijgesteld en op die manier een nieuw jaarplan opleveren, geaccordeerd door het 
bestuur. De jaarplannen van de verschillende commissies bevatten tevens de gefiatteerde 
begrotingen voor het komende seizoen. 

Het ligt in de bedoeling de beleidsuitgangspunten voor te leggen aan de ledenvergadering 
ter fiattering.Vanuit deze uitgangspunten kunnen de commissies aan het werk met het 
samenstellen van het jaarplan 2015 – 2016 in het perspectief van de doelen die het bestuur 
met alle betrokkenen in 2018 wil bereiken. 

 

Bestuur RKVVO 
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Beleidsplan voetbalvereniging  RKVVO 2015 – 2018. 

2.  MISSIE RKVVO 

Wij willen als vereniging de mogelijkheid bieden om aan het voetbal plezier te beleven. 
Plezier beleven is per individu verschillend omdat iedereen  uniek is. Het voetbal moet 
hierbij de verbindende factor zijn, waarbij het plezier dat de leden uitstralen duidelijk maakt 
dat  de gezelligheid een belangrijke component van deze vereniging is. Vanuit deze gedachte 
formuleren we onze missie in vijf belangrijke aandachtspunten 

1. Het is onze missie om jeugd en volwassenen, zowel mannelijk als vrouwelijk, op een 
respectvolle wijze met elkaar om te laten gaan door een omgeving te creëren en aan te 
bieden van waaruit zowel recreatief als prestatief gevoetbald kan worden; 

2. Onze missie is het ook om jeugd en senioren op te leiden tot toekomstig kader. 
(scheidsrechter, grensrechter, trainer, leider, commissie- of bestuurslid); 

3. We willen een integratie tot stand brengen tussen de verschillende disciplines van de 
vereniging: Verstandelijk en lichamelijk beperkten enerzijds en valide  spelers en speelsters 
anderzijds, alsmede tussen autochtonen en allochtonen; 

4.We willen ook ouders en verzorgers zoveel mogelijk betrekken bij de 
verenigingsactiviteiten en de ondersteuning daarvan; 

5. Tenslotte willen we tegen de achtergrond van toenemende individualisatie in de 
maatschappij niet-voetbalactiviteiten in verenigingsband stimuleren en realiseren. 

3.  VISIE RKVVO 

De visie van RKVVO laat zich leiden door een zestal aspecten: 

1. De individuele ontwikkeling van de voetballer staat centraal, het winnen van wedstrijden 
is een resultante.  Natuurlijk wordt ook het teambelang gewaardeerd. 

2. Elke speler speelt naar zijn of haar vermogen. 

3. Het hebben van spelplezier is een voorwaarde voor succes. Elke speler heeft daarbij recht 
op evenveel speelminuten. 

4. Gericht samenspel is als basis van het voetbal een middel om de betrokkenheid te 
bevorderen. 

5. We willen het familie-karakter van de vereniging handhaven en bevorderen. 

6. een vereniging die streeft naar het opleiden van eigen trainers voor alle elftallen in de 
breedste zin zowel bij  senioren als jeugd. 

We bereiken dit door een gelijkgerichte aanpak toe te passen in technisch, tactisch, 
conditioneel en organisatorisch opzicht bij de trainingen en wedstrijden van alle elftallen bij 
de jeugd en de senioren. Een en ander passend bij de leeftijd en kwaliteit van de spelers. 
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4.  DOELSTELLINGEN RKVVO 

4.1 Op korte termijn: 

1. Verhelderen  en implementeren van uitgangspunten en doelstellingen door de gehele 
vereniging op basis van helder geformuleerde algemene  uitgangspunten 

2. Vanuit geformuleerde doelen implementatie van nieuwe aanpak en uitvoering van de 
organisatie RKVVO; 

3. Aanvullen van ontbrekend kader in de organisatie ( bestuur,technische staf, commissies); 

4. Ontwikkelen van ideeën voor niet-voetbalactiviteiten om de onderlinge clubsfeer/binding 
en betrokkenheid te bevorderen; 

5. Een communicatieplan maken over de wijze van informatie overdragen naar de 
verschillende doelgroepen aangaande hetgeen in de vereniging speelt. Daarnaast moeten 
we ook duidelijk maken hoe in de toekomst binnen de vereniging gecommuniceerd gaat 
worden nadat de wijzigingen  doorgevoerd zijn. Ook het positioneren van RKVVO in de 
gemeenschap van Veldhoven en daarbuiten is een zeer belangrijk aandachtsveld. 

4.2 Op lange termijn: 

1. Een vereniging, die vooral gericht is op sociaal goed functioneren op basis van heldere 
uitgangspunten en optimale controle, toetsing en handhaving/ sanctionering hiervan. 

2. Een vereniging, die aantoont dat alle leden en niet-leden elkaar met respect benaderen en 
elkaar de ruimte geven zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen. 

3. Een vereniging die durft te investeren in vernieuwing en onderhoud van de gehele 
sportaccomodatie op basis van eigen middelen en gemeentelijke ondersteuning;Daartoe 
behoren ook investeringen op het gebied van bescherming  en beveiliging van de leden, 
zoals o.a. camera’s. 

4. Een vereniging, die middels een consequent beleid van jongste jeugdlid tot en met de 
oudste senior de eigen jeugdleden optimale mogelijkheden biedt door te dringen tot een zo 
hoog mogelijk elftal, cq kaderfunctie, welke behoort bij de mogelijkheden/vaardigheden van 
elk lid. 

5. Een vereniging, die derhalve prioriteit legt bij de opleiding/doorstroming van de eigen 
jeugd in plaats van spelers van buiten de vereniging te transfereren en in de topelftallen in 
te passen. 

6. Een vereniging die streeft naar het opleiden van eigen trainers voor alle elftallen in de 
breedste zin zowel bij senioren als bij jeugd. 
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5.  NORMEN EN WAARDEN 

In het verlengde van de missie en de  visie mag het duidelijk zijn dat RKVVO erop gericht is 
om sportieve prestaties te leveren in combinatie met een flinke dosis gezelligheid en 
saamhorigheid. Dit komt het meest tot uitdrukking op het veld. In de opleiding van de 
spelers wordt veel aandacht besteed aan acceptatievermogen, respect en sportiviteit. Zowel 
de spelers als de kaderleden dienen ervan doordrongen te zijn, dat deze onderdelen 
essentieel zijn om op de juiste wijze de voetbalsport te bedrijven. Het bestuur rekent ook 
het toezien op beperkt gebruik van alcohol tijdens en na trainingen en wedstrijden tot 
onderdeel van het bijbrengen van normen en waardenbesef. 

Het bestuur van RKVVO is van mening dat zowel spelers, kaderleden en publiek zich dienen 
te onthouden van commentaar op tegenstanders, medespelers, scheidsrechters, 
grensrechters en publiek. Binnen het veld kan de arbitrage daarvoor gepaste maatregelen 
nemen. Indien dat naar de mening van het bestuur niet afdoende gebeurt of dat het publiek 
zich misdraagt, zal het bestuur maatregelen nemen.  

6.  ORGANISATIESTRUCTUUR 

In bijgaand organigram  is de platte organisatiestructuur afgebeeld. 
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7.  TAKEN BESTUUR 

1.Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. 
De voorzitter leidt de vereniging en leidt daartoe ledenvergaderingen en 
bestuursvergaderingen. De voorzitter coördineert tevens de activiteiten rond communicatie 
en publiciteit.  De vice-voorzitter heeft specifieke aandachtsvelden ( accommodatie en 
vrijwilligers) en  vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid zowel binnen als buiten de 
vereniging. De secretaris is verantwoordelijk voor statuten, huishoudelijk reglement, 
verslagen van vergaderingen en de ledenadministratie. De eerste secretaris laat zich 
ondersteunen door een tweede secretaris  voor het noteren van besluiten en communicatie 
naar betrokken leden en commissies. De tweede secretaris is een staffunctie en deze maakt 
als zodanig geen deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk 
voor de verenigingsfinanciën en wordt ondersteund door een tweede penningmeester. 

2. Het bestuur bestaat uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter 
jeugdcommissie, damescommissie en seniorencommissie en de voorzitter van de CVZ. Deze 
personen zijn afgevaardigden van commissies en subcommissies binnen senioren, junioren, 
dames en voetbaltechnische vertegenwoordigers van de 3 voetbalcommissies. 
Ontwikkelingen binnen die commissies worden door de voorzitters teruggekoppeld naar het 
bestuur. De leden van de  commissies  voeren onder leiding van de voorzitters de diverse 
werkzaamheden uit. 

3. De voorzitter en vice-voorzitter zijn verantwoordelijk voor de algemene gang van  zaken 
in de vereniging.   Zij vertegenwoordigen ook de vereniging naar buiten in woord en 
geschrift. Zij toetsen de gang van zaken regelmatig aan hetgeen in missie, visie en 
doelstellingen en de door de commissies op te stellen jaarplannen staat aangegeven. Zij 
spreken een onderlinge taakverdeling af en zorgen dat deze ook bekend is bij mede-
bestuurders, commissies en leden. De voorzitter is  de directe contactpersoon voor de 
commissie  communicatie en publiciteit. De vice-voorzitter stuurt de onderhoudsploeg van 
de accommodatie aan en is de gesprekspartner inzake onderhoud accommodatie voor de 
gemeente. 

4. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en 
stuurt daartoe de kantine- sponsor-activiteiten- en evenementencommissie aan. Gezien de 
veelheid van taken zoeken we ondersteuning bij een tweede penningmeester zonder 
bestuurstaken. 

5. De secretaris is verantwoordelijk voor vastlegging besluiten in de vereniging met hulp van 
de secretariële ondersteuning, de archivering en de ledenadministratie. Hij is ook 
verantwoordelijk voor doorsluizing van informatie naar de website teneinde deze actueel en 
up to date te houden. Hij is ook verantwoordelijk voor de in- en uitgaande post en beheert 
het postadres van de vereniging. 
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6. De voorzitter van de seniorencommissie is verantwoordelijk voor het aansturen van de 
volgende disciplines: de seniorencommissie inclusief het wedstrijdsecretariaat senioren . De 
wedstrijdsecretaris regelt in overleg met de toernooi- verantwoordelijken de wedstrijden, 
trainingen en toernooien inclusief de keeperstrainingen. Ook de zorg voor het aanstellen van 
de scheidsrechters voor de senioren behoort tot de verantwoordelijkheid van de 
seniorencommissie. 

7. De  voorzitter van de juniorencommissie is verantwoordelijk voor het aansturen van de 
juniorencommissie en het wedstrijdsecretariaat junioren. De wedstrijdsecretaris regelt in 
nauw overleg met de toernooi-verantwoordelijken, de G-elftalcoördinator en de mini-leiders 
wedstrijden,trainingen en toernooi-wedstrijden. Ook het aanstellen van de scheidsrechters 
valt hieronder, alsmede ook de opleiding/coaching van nieuwe scheidsrechters. 

8. De voorzitter van de damescommissie is verantwoordelijk voor het aansturen van leiding 
en elftallen van de dames en meisjes, alsmede het wedstrijdsecretariaat voor de organisatie 
van trainingen, wedstrijden en toernooien. 

9. De  voorzitter van de commissie Voetbal Zaken(CVZ) is verantwoordelijk voor het 
technisch beleid in de hele vereniging voor zowel selectie en indeling van elftallen en 
benoeming van kader van senioren, junioren en dames/meisjes. Ten tijde van het verlengen 
van contracten van trainers wordt door (CVZ) een benoemingsadviescommissie aangesteld, 
die  tot een voordracht komen. Bij trainers van de selecties en de hoogste jeugdcategorieën 
is het verstandig vertegenwoordigers uit beide technische commissies af te vaardigen.  De 
CVZ kent dus twee aparte subcommissies voor senioren en junioren.  

8. FINANCIEEL BELEID EN SPONSORING 

Doelstelling binnen de planperiode is om een financieel gezonde vereniging te realiseren. Dat 
betekent dat de begroting gelden reserveert voor langere termijndoelen als verbetering van de 
accommodatie, modernisering en zo nodig uitbreiding van kleedlokalen en een  betere uitstraling van 
de kantine teneinde ook het familiale  karakter te kunnen realiseren. Ten opzichte van het recente 
verleden betekent dit een ander beleid ten aanzien van honorering vrijwilligersfuncties- en  tijdelijke 
taken. Concreet betekent dit dat een  beperktere omvang van vergoeding voor verschillende 
vrijwilligersfuncties beschikbaar komt, vastgelegd in het vrijwilligersbeleid. Anderzijds  wordt 
bekeken in hoeverre de inkomsten nog verhoogd kunnen worden. Het spreekt voor zich dat 
afgesloten contracten  gerespecteerd zullen worden en dat eventuele noodzakelijke aanpassingen 
altijd in overleg met betrokkene plaatsvinden. 

8.1 Uitgangspunten financieel beleid 

1. Elk jaar een sluitende begroting inclusief voldoende reserveringen. 

2, De verhouding  tussen  eigen en vreemd vermogen blijft groter dan 1. 

3. De kasstroom uit operationele activiteiten moet positief zijn. 

4.De voetbalvereniging RKVVO is een vrijwilligersorganisatie, welke in beperkte mate gebruik maakt 
van gediplomeerde en betaalde beroepskrachten. 
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8.2  Sponsoring 

1.  De doelstelling van het sponsorbeleid is om financiële en/of materiële steun van sponsors te 
verkrijgen voor extra inkomsten van de vereniging. Deze extra inkomsten zouden onder andere 
gebruikt kunnen worden voor uitbreiding van kleedlokalen, aanschaf extra gereedschappen en 
materialen voor de voetbalactiviteiten enz. 

2.  De tweede doelstelling van het sponsorbeleid is de belangstelling en het draagvlak voor de 
voetbalvereniging RKVVO bij het Veldhovense en regionale bedrijfsleven te behouden en waar 
mogelijk te vergroten.  

3.  Er wordt als het mogelijk is gewerkt met meerjarige sponsorovereenkomsten. 

4.  Bij RKVVO zijn er diverse soorten sponsormogelijkheden zoals Hoofdsponsor , Stersponsor, 
Jeugdsponsor, Clubsponsor, Bordsponsor en Tenuespronsor.    

5.  De standaardjeugdteams in de categorie A, B, C, en D hebben een hoofdjeugdsponsor, daarnaast 
zijn alle teams van RKVVO voorzien van een gesponsord tenue of shirt.      

6.   Indien een sponsor een tenue wil sponsoren is de afspraak dat die sponsor, na overleg met de 
sponsorcommissie, een tenue gaat uitzoeken bij Intersport van den Broek wat volledig voldoet aan 
de kledinglijn van RKVVO.  Afspraken hierover zijn intern gemaakt. 

7.  Bij aflopende sponsorcontracten wordt tijdig contact opgenomen met de sponsor door de 
sponsorcommissie met als doelstelling  het contract te verlengen. 

8.  Het beperken van het verloop van de sponsors krijgt - gegeven de economische omstandigheden 
bij  veel bedrijven - alle aandacht.  Hierbij worden relatiebeheer en het bieden van een ‘’maatwerk”, 
tegenprestatie die door individuele sponsors worden gewaardeerd, steeds belangrijker. 

9.  Verder is ook een van de doelstellingen  van de sponsorcommissie om zoveel mogelijk diensten 
die RKVVO afneemt, af te nemen bij de sponsors van RKVVO.  

10.  Van de teams wordt verwacht dat als zij een etentje of een uitje organiseren dit doen  bij een 
sponsor van RKVVO. De selectie van RKVVO heeft hierin een voorbeeldfunctie.   Hierbij is de afspraak 
gemaakt dat bij meerdere sponsoren in dezelfde branche er, indien mogelijk, wordt gerouleerd.                               

11. Bij relevante clubactiviteiten worden de sponsors uitgenodigd, daarnaast worden er ook 
sponsoravonden georganiseerd om de sponsoren in de gelegenheid te stellen om te netwerken.   De 
bedoeling is om in de toekomst bekende sprekers uit te nodigen met specifieke onderwerpen.  

12.  De sponsorcommissie heeft de volgende taken: 

 Opstellen jaarlijks activiteitenplan met financiële overzicht. 

 Verslag doen  van de activiteiten en afstemming wie potentiële sponsors benadert. 

 Ervoor zorgen dat de facturen worden  verstuurd. 

 Het aanwijzen van een sponsor van de week bij thuiswedstrijden vaandelteam. 

  Het verbeteren van de communicatie van de sponsoren ( bestaande en nieuwe ) via de web 
site. 

 Het bewaken van  het juiste gebruik van kleding,  het logo en de merknaam van RKVVO bij 
sponsoruitingen. 

 Het vertegenwoordigen van RKVVO bij uitnodigingen van onze sponsoren.  
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9.  COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT 

In het communicatie- en publiciteitsbeleid onderscheiden we interne communicatie binnen de 
vereniging en de externe publiciteit /reclame die zowel voor de buitenwereld als de eigen achterban 
van belang is.  

9.1  Interne communicatie. 

Er dient een gestructureerde communicatie/informatie te komen binnen de vereniging. Het gaat dan 
om toelichten – en desgewenst bespreken – van de informatie met de leden en de interactie tussen 
alle geledingen binnen de vereniging.  Een groep mensen vanuit de vereniging moet hiermee belast 
worden.                                                                                                                                                      
Doelstelling is dat eenieder zich betrokken kan voelen bij het wel en wee van RKVVO doordat ieder 
over de juiste en actuele informatie beschikt. Daartoe wordt o.a. een “wie is wie binnen RKVVO”op 
de website geplaatst, met organogram en foto’s. Doel is dat mensen elkaar gemakkelijk leren kennen 
en dat onze leden weten wie ze waarvoor kunnen aanspreken. Daarnaast komt op het besloten deel 
van de site ook een rubriek verslagen van vergaderingen van de verschillende commissies, waarop de 
belangrijkste punten van bestuur- en commissievergaderingen voor leden te zien zijn. 

9.2  Externe public relations en reclame 

RKVVO is nauwelijks in de media terug te vinden. Met kracht zullen we dan ook een plan ontwikkelen 
om een communicatiegroep in te stellen, die verantwoordelijk wordt voor het intern- en extern  
communiceren. Een webmaster als beheerder van de website moet onderdeel van deze 
communicatiegroep uitmaken. 

Deze communicatiegroep moet gebruik maken van een aantal middelen, zoals: 

1. Brieven en mailverkeer, kranten en weekbladen, lokale en regionale omroepen, publicatieborden, 
beeldschermen in de kantine en publikatieborden in de wijken . Bij brieven en mailverkeer dient 
iedereen de huisstijl van RKVVO toe te passen. 

2. De website is de belangrijkste pijler van de informatievoorziening. Volledigheid en actualiteit 
blijven de voornaamste elementen, maar ook de vormgeving van de website zal eigentijds 
ontwikkeld moeten worden. Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden wie de webmaster 
vervangt en diens verantwoordelijkheden kan overnemen. Alle uitingen moeten beantwoorden aan 
onze hoge kwaliteitseisen, die nader gedefinieerd zullen worden. 

3.  Zo lang de sociale media blijven fungeren op het niveau van leuterverhalen over allerlei zaken die 
niets met voetbal te maken hebben moeten we als professionele organisatie alleen  communiceren  
vanuit onze eigen site. Met andere woorden we beschouwen op dit moment de sociale media geen  
communicatiemiddel van RKVVO 

4. Kranten en weekbladen: De relatie en de berichtgeving via de lokale kranten en weekbladen is 
voor verbetering vatbaar. Er moet op zoek worden gegaan naar een vast persoon die de berichten 
naar de media gaat coördineren en uitvoeren. 

5.  Omroep Veldhoven: Deze omroep verzorgt live radioreportages bij thuis- en uitwedstrijden. 
Indien er geen reporter  aanwezig kan zijn, wordt vaak een beroep gedaan op een vertegenwoordiger 
van RKVVO om live - via de telefoon - verslag te doen van de wedstrijden van ons vaandelteam.  Het 
bestuur zorgt ervoor dat een bekwaam lid dit op een goede manier kan verzorgen. 
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6.  Conventionele media: De groep mensen die wat verder af staan van de digitale media blijven we 
bedienen met berichten op publicatieborden en wedstrijdprogramma’s op papier en voor zover 
noodzakelijk schriftelijke dan wel mondelinge informatie en communicatie.  

Tenslotte:  RKVVO dient goed om te gaan en in te spelen op de continue wijzigingen in het 
medialandschap. 

10.  COMMISSIE VOETBALZAKEN ( CVZ) 

10.1 Taken en verantwoordelijkheden 

In de nieuwe opzet is gekozen voor de Commissie Voetbalzaken (CVZ) Deze commissie vervangt de 
Technische Commissie voor senioren en jeugd. CVZ is één commissie voor zowel jeugd als senioren . 
Daarin  is een taakverdeling gemaakt, waarbij iemand speciale aandacht geeft aan  de jeugd en een 
andere aan voetbalzaken bij de senioren. Het bestuur  en de commissie heeft als uitgangspunten van 
haar beleid de volgende punten gekozen: 

1. CVZ bewaakt het technisch beleidskader en legt desgevraagd verantwoording af. Het bestuur van 
RKVVO blijft  eindverantwoordelijk. 

2. In principe worden de elftallen  samengesteld met spelers uit het verzorgingsgebied Oerle/ 
Heikant, die zijn gevormd uit de eigen jeugdopleiding. De eigen jeugdopleiding is de basis voor de 
voetbalvereniging RKVVO. 

3.Spelers van buiten de vereniging worden niet actief benaderd om bij RKVVO te komen voetballen. 

4. Het is uitgesloten dat spelers worden betaald. 

5. De doorstroming en begeleiding van de overgang van jeugdleden naar prestatieve seniorenteams 
wordt mede gestalte gegeven door team onder de 23 jaar., dat in 
competitieverband/oefenwedstrijden haar wedstrijden speelt.. Daarnaast ligt de bevoegdheid van 
het eerder doorstromen van de jeugd naar de senioren bij de CVZ in overleg met de 
trainers/leiders/TCJ, speler en/of ouders. Het meespelen van  talentvolle jeugdspelers bij de 
prestatieve seniorenteams op zondag wordt gestimuleerd, waarbij de 3e reservespeler van het 1e en 
2e seniorenteam bij voorkeur een talent uit de A1 is. In voorkomende (nood)gevallen bepaalt de CVZ 
dit in overleg met de betreffende trainers. 

6. Spelers uit lagere jeugdteams  die doorstromen  naar de senioren worden begeleid vanuit CVZ. 
Deze spelers kunnen ook voor RKVVO zeer waardevol zijn ( o.a. voetballen in een vriendenteam), 
maar zij kunnen ook ingezet worden voor diverse taken binnen RKVVO ( zoals trainer, leider, 
scheidsrechter, etc.). 

7.Teams helpen elkaar vooruit. RKVVO is een vereniging van betrokken leden en niet van individuen. 

8. CVZ heeft ten alle tijde invloed op en is ook verantwoordelijk voor het uit te voeren beleid, waarbij 
hoofdtrainers/coaches/verzorgers als “passanten”worden beschouwd. 

9. CVZ is verantwoordelijk voor het aanstellen  van gekwalificeerd kader, zoals trainers, leiders, 
verzorgers van de prestatieve  elftallen en scheidsrechters/grensrechters. 

10.De ambitie van RKVVO is om met de hoogste jeugdteams minimaal vierde divisie landelijk te 
voetballen met uitschieters naar boven en voor het 1ste seniorenelftal minimaal de 2e klasse met een 
uitschieter naar de 1e klasse. Dit alles te bereiken met eigen hoog opgeleide  en gekwalificeerde 
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jeugdspelers. Daarbij wordt de persoonlijke ontwikkeling van de jeugdspeler niet uit het oog 
verloren.  

11. Nieuwe spelers van buitenaf worden uitgenodigd voor een gesprek met CVZ, waarbij uitleg wordt 
gegeven  over de doelstellingen,  de voorwaarden en de regels die bij RKVVO gelden. 

10.2  Arbitrage  

Een goede arbitrage heeft een positieve invloed op het spelplezier en draagt bij aan preventie van 
verstoring op en rondom  het veld. Zelf als arbiter betrokken zijn bij de voetbalsport heeft voor 
jeugdige arbiters een belangrijke opvoedende werking. Ook vanuit het normen- en waardenbeleid 
hecht RKVVO veel waarde aan een goede bezetting van het korps aan scheidsrechters en assistenten, 
zowel bij junioren als senioren.. 

Daarom is het streven om zowel de kwaliteit en de kwantiteit van de arbitrage bij de senioren te 
verbeteren en een brug te slaan tussen de arbitrage bij de junioren en de seniorenafdeling.             
Het opleidingsbeleid voor jeugdige scheidsrechters en  scheidsrechters voor de recreatieve teams op 
zondag wordt vanuit de vereniging versterkt. 

In samenwerking met de KNVB en de COVS zullen diverse workshops voor (jeugd)scheidsrechters 
worden georganiseerd gericht op het behalen van het BOS diploma.                                                         
De spelregelkennis zal worden verbeterd- bijvoorbeeld door spelregelavonden - in voorbereiding op 
de verplichte spelregeltoets voor B junioren in het seizoen 2015. 

Door positieve PR in de media en op de web site zullen aspirant- arbiters bij RKVVO worden 
gestimuleerd om aan de opleiding deel te nemen. Daarnaast worden jeugdscheidsrechters 
gefaciliteerd door het ter beschikking stellen van tenues door RKVVO , waarvoor budget wordt 
gereserveerd. 

11. De SENIORENCOMMISSIE 

De seniorencommissie behartigt de belangen van  zowel prestatieve als recreatieve teams. Daarnaast  
behartigt zij ook de belangen van de damesteams. Gezien de aanhoudende groei van het aantal 
dames/en meisjesteams bij de jeugd overweegt het bestuur in de planperiode de oprichting van een 
aparte commissie, die de belangen van  meisjes/ en vrouwenvoetbal behartigt. 

Bij de seniorenteams ( dames en heren )onderscheiden we selectieteams en recreatieve teams.     
RKVVO-DA 1,  RKVVO 1 en RKVVO 2 zijn per definitie selectieteams.  RKVVO 3  hoort ook bij de 
selectieteams als het elftal erin slaagt op een hoog niveau te spelen.  Een selectieteam van spelers 
onder de 23 jaar speelt ook nog in competitieverband.  Daarnaast zijn er 6 seniorenteams heren,       
1 seniorenteam dames en 1 veteranenteam –recreatief- actief bij RKVVO.                                                 
Het streven en de verwachting is dat het aantal recreatieve teams in de komende jaren zal gaan 
toenemen.  

11.1  Selectieteams 

De ambitie is om komende periode met RKVVO -DA1 en RKVVO 1 op tweede klasse niveau te spelen. 
Voor RKVVO 2  is de doelstelling reserve hoofdklasse en bij RKVVO 3 is de reserve eerste klasse de 
norm om tot de selectie te worden gerekend. 

Doelstelling is om zoveel mogelijk spelers uit de eigen opleiding op een zodanig niveau te brengen 
dat zij in RKVVO 1 meekunnen. Omdat dat vaak via een geleidelijke ervaringsopbouw zal moeten 
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verlopen, dienen de mogelijkheden en de aantrekkelijkheid van het spelen voor RKVVO 2 en RKVVO 3 
voor jeugdspelers te worden vergroot. 

We moeten vermijden dat talentvolle jeugdspelers bij RKVVO vertrekken ( naar een eerste elftal van 
een andere vereniging in Veldhoven of in de regio),  lager gaan spelen bij de overgang naar de 
senioren en of helemaal afhaken, omdat zij weinig perspectief zien of te weinig begeleiding bij hun 
ontwikkeling krijgen. 

Derhalve is het de taak van de seniorencommissie en de jeugdcommissie om een goede 
doorstroming van de talenten van de jeugd naar de selectie-elftallen te bevorderen.                       
Mogelijk zal hiervoor een begeleidingscommissie worden ingesteld. 

Daarnaast zullen we de goede relaties met de BVO’s verder ontwikkelen, zodat  de overgang van 
spelers van en naar RKVVO vergemakkelijkt wordt en het uitkomen voor selectie- elftallen extra 
perspectieven biedt. In de praktijk moet dit ertoe leiden dat talentvolle jonge spelers na een verblijf 
bij een BVO terugkeren in het geval zij op BVO niveau niet doorbreken.   

In de facilitering zal door de seniorencommissie worden ingezet op passende ondersteuning om het 
goede gastheerschap van RKVVO voor de arbiters en de bezoekende teams waar te blijven maken.  
Oud-spelers, voormalige bestuursleden en andere mensen die RKVVO kunnen representeren zullen 
worden benaderd zodat zij een rol kunnen spelen bij de ontvangst van onze gasten die spelen tegen 
onze selectieteams. Ook bij uitwedstrijden van onze selectieteams zal een beroep worden gedaan op 
deze mensen om RKVVO te vertegenwoordigen. 

Binnen de op te richten pr commissie zal een  persoon worden aangesteld voor de contacten met de 
media, omroep Veldhoven, etc.  Deze functionaris verzorgt de berichten in de kranten, ontvangt de 
verslaggevers, heeft contacten met omroep Veldhoven tijdens de wedstrijden.  

11.2  Recreatieve teams 

Doelstelling is dat de recreatieve teams ( dames en heren)  op een voor hen passend niveau 
uitkomen met een beleving die voor alle spelers en begeleiders prettig en gezellig is. De spelers in 
deze teams dragen voor een belangrijk deel de vereniging RKVVO en er zal voortdurend aandacht 
voor zijn dat deze teams zich binnen onze vereniging erkend en gewaardeerd voelen. 

Ook voor deze teams zal de komende jaren meer aandacht worden besteed aan een goede inpassing 
van de jeugdspelers. Een goede afstemming over de samenstelling van de elftallen is ook bij de 
recreatieve elftallen noodzakelijk. 

De seniorencommissie zal de nodige maatregelen nemen teneinde te beschikken over voldoende 
arbitrage voor de recreatieve elftallen.  Passend in het arbitragebeleid bij RKVVO zal de senioren – 
commissie belangstellenden werven voor de opleiding van scheidsrechters. 

De website van RKVVO zal meer dan op dit moment gebruikt worden voor informatie naar de diverse 
teams binnen onze vereniging. Overwogen wordt om vaste rubrieken te gaan invoeren met nieuws 
en wedstrijdverslagen, gevuld door de diverse teams. 

De seniorencommissie zal initiatieven ontplooien om te komen tot een groep van minimaal 8 
vrijwilligers die zorgen voor een gastvrije en goede ontvangst van de teams van de bezoekende clubs 
en de scheidsrechters voor alle recreatieve seniorenelftallen en RKVVO 3.                                                 
Bij uitwedstrijden vertegenwoordigen de trainers en de leiders RKVVO. 
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12.  De JEUGDCOMMISSIE 

1.  Het grootste deel van de vereniging bestaat uit jeugd. Deze afdeling kent elftallen vanaf de 
vijfjarigen t/m achttienjarigen, van de mini’s t/m A-jeugd inclusief een  tweetal meisjeselftallen en 
een G-elftal. 

2.  De jeugdafdeling heeft een jeugdplan, waarin de doelstellingen  beschreven staan om zowel de 
jeugd als het kader op een zo hoog mogelijk niveau te laten functioneren. Anderzijds wordt daarin 
ook beschreven op welke wijze alle jeugdleden  een gelijk aantal speelminuten krijgen. 

3.  De jeugdafdeling wil bereiken  dat er een kwalitiatief en aantrekkelijk jeugdbeleid gevoerd gaat 
worden, waardoor iedereen  op zijn niveau  met plezier kan voetballen  

4.  De jeugdcommissie wordt geleid door de zgn kleine commissie, bestaande uit de jeugdvoorzitter, 
de secretaris, de wedstrijdsecretaris en de algemeen hoofdleider. Daarnaast kent de jeugd een groot 
technisch en begeleidingskader 

5.  De jeugdafdeling  van RKVVO is een deel van de totale voetbalvereniging RKVVO en wordt geleid 
door de jeugdcommissie. De voorzitter van de jeugdcommissie maakt deel uit van het bestuur van de 
vereniging. Binnen de jeugdcommissie bestaat ook een technische subcommissie, welke ten nauwste 
samenwerkt met de technische commissie van de senioren en gezamenlijk de CVZ vormt, teneinde 
de doorstromingsdoelen te kunnen borgen. 

6.  De jeugdcommissie  heeft via de technische commissie een belangrijke taak in de doorstroming 
van de jeugd in de seniorenelftallen in eerste instantie van de eigen vereniging. De 
wedstrijdsecretaris junioren is verantwoordelijk voor de keuze van het aantal eigen toernooien en 
deel te nemen toernooien door de verschillende jeugdelftallen en laat organisatie hiervan over aan 
de toernooicommissie. De jeugdcommissie  is ook sturend als het gaat om  aanschaf en onderhoud 
van benodigd materiaal voor de jeugdelftallen  en stuurt elk jaar daartoe een begroting in. Ook ten 
aanzien van eventuele niet-voetbalactiviteiten geeft de jeugdcommissie via het jaarplan aan welke 
activiteiten voor hen georganiseerd moeten worden voor de jeugd en welke kosten  hiermee 
gemoeid zijn en goedgekeurd moeten worden door het bestuur. 

13. DAMES/MEISJESCOMMISSIE 

Nieuw is de aparte status binnen de vereniging. Dit is noodzakelijk om een verdere groei te 
realiseren, zodat ook zowel de selectie-  als de recreatieve teams op dezelfde wijze gefaciliteerd 
kunnen worden als de teams bij de senioren en  de jeugd. Dit betekent dat ook deze groep een plaats 
inneemt in het bestuur, in technische zin ondersteund wordt door de commissie CVZ en een apart 
jaarplan maken voor de dames/meisjesleden. Zodra het jaarplan gereed is , zullen delen daarvan ook 
indit beleidsuitgangspuntendocument worden opgenomen. 
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14. ACCOMODATIEBEHEER. 

In de komende periode wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van onze grasvelden. Te 
vaak worden wedstrijden en trainingen afgelast in verband met de technische staat van de velden.                          

De kwaliteit van de verlichtingsinstallatie op veld 3 dient onderzocht te worden in samenwerking met 
de gemeente Veldhoven. 

De kantine is al jarenlang een huiskamer van de vereniging. De aantrekkelijkheid van de kantine moet 
zodanig zijn dat na afloop van trainingen of wedstrijden onze teams, ouders en supporters  geneigd 
zijn nog even te blijven. Hier denken we ook aan zaken als kwaliteit van de muziek en de 
geluidsinstallatie, extraatjes in het kader van de gastvrijheid, multifunctioneel  gebruik, meer 
bijdetijdse uitstraling  en dergelijke. Ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld door extra middelen te 
genereren uit het contract met de brouwer,  dienen te worden onderzocht. De primaire functie van 
de kantine blijft uiteraard de clubhuisfunctie. Er dient ook op te worden toegezien dat de teams 
vertrekken vanuit het clubhuis en na de wedstrijden weer terugkomen. De vereniging dient alert te 
zijn op acties van diverse horecagelegenheden. 

Het gebruik van de fiets naar het sportpark Heikant zal worden bevorderd. RKVVO zorgt samen met 
de gemeente voor voldoende fietsenstallingen en een veilige verlichte route van en naar het 
sportpark. Alle leden dienen ervoor te zorgen dat de fietsen op een nette manier worden gestald. 
Naast het gezondheidsargument  om met de fiets te komen is ook het terugdringen van de 
parkeerproblematiek een doelstelling van het bestuur. Met name op de zaterdagmorgen en bij 
wedstrijden van ons vaandelteam is het heel druk, er dient een reguliere oplossing gevonden te 
worden in samenwerking met de vereniging en de gemeente. 

Om vandalisme en inbraken tegen te gaan zal er een cultuuromslag dienen  te komen binnen onze 
vereniging.  Zo moet er een goed sleutel plan worden opgesteld met afspraken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Wie opent en wie sluit.  Het bestuur stelt regels/sancties 
op en ziet erop toe dat deze worden nageleefd.  Om controles mogelijk te maken worden er op vitale 
plaatsen camera’s geplaatst. 

Om het energieverbruik terug te dringen en te beheersen worden er duidelijke afspraken gemaakt. 
De trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor het in- en uitschakelen van de veldverlichting, alsmede 
voor het in de juiste staat gebruiken en  achterlaten van de kleedlokalen.  Denk aan het sluiten van 
de buitenraampjes, geen overtollig waterverbruik, opruimen rommel  ed,.    

Als het sportpark is gesloten mag er niet worden gevoetbald. 

14.1 Accommodatie-onderhoud 

Het onderhoud alsmede het verhuur van de accommodatie is ondergebracht bij de Stichting 
Accommodatie RKVVO ( afgekort SAR ).  De SAR heeft een eigen penningmeester die zorgt voor de 
begroting en de financiële verslaglegging.  De vice-voorzitter van RKVVO is verantwoordelijk voor de 
contacten met de gemeente en de aannemers , heeft zitting in de SAR en rapporteert en overlegt 
regelmatig  met de SAR. 

Bij RKVVO is een klussenploeg actief die op een zeer breed terrein onderhoudswerkzaamheden 
uitvoert. De kwaliteit van deze onderhoudswerkzaamheden is uitstekend en de komende jaren zullen 
meer taken die de gemeente eerst zelf uitvoerde neergelegd worden bij de mensen van de 
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klussenploeg. Het belang van een goed functionerende groep vrijwilligers, met diverse specialismen,  
neemt dus alleen maar toe.  

Het belijnen van de velden, het beregenen van de velden en de consulwerkzaamheden  zijn taken, 
welke uitgevoerd worden  onder verantwoordelijkheid van de vice-voorzitter door aanwijzing van 
door hem geschikt geachte personen. 

Voor alle bovengenoemde werkzaamheden is een jaarplan opgesteld, zijn er instructies van de 
gemeente Veldhoven en instructies van C.S.O met betrekking tot het onderhoud en gebruik van het 
kunstgrasveld.   

Voor een goed onderhoud dient er periodiek overleg te worden gepland  met de vertegenwoordiger 
van het bestuur.       

14. VRIJWILLIGERSBELEID 

Een vereniging als RKVVO met  ongeveer  900 leden en circa 200 vrijwilligers kan nauwelijks meer 
zonder een wegwijzer waarin voor de vrijwilligers is opgenomen hoe de vereniging de zaken – ook 
administratief – georganiseerd heeft en wie verantwoordelijk is. 

Vanuit dit uitgangspunt is nieuw de functie van vrijwilligerscoördinator. Deze functionaris stelt samen 
met het bestuur vast welke functies er binnen de vereniging noodzakelijk zijn en wat deze inhouden. 
De functies zullen via de website kenbaar gemaakt worden op het moment dat er een vacature is. De 
vrijwilligerscoördinator heeft de verantwoording over het aanstellen , begeleiden/coachen van 
vrijwilligers voor alle geledingen van de vereniging. Hij zorgt ook voor  een passende felicitatie  bij 
een vrijwilligersjubileum of een blijk van waardering bij een afscheid van een vrijwilliger bij een 
langer dienstverband wegwijzer en het foto overzicht zullen het eerstkomende jaar worden gemaakt. 
Ook zal dit worden gepubliceerd op de website. 

Het  betekent ook dat leiders die omgaan met en leiding geven aan jeugd moeten beschikken over 
een VOG, waarmee erkend is dat een vrijwilliger een onbesmet blazoen heeft  ten aanzien van het 
omgaan met jeugd. 

Vrijwilliger zijn betekent ook dat  voor vrijwilligersfuncties in principe geen vergoeding beschikbaar 
gesteld wordt. Slechts in een enkele functie, zeker waar sprake is van contractuele vastlegging, wordt 
met vergoeding gewerkt.  
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