
  

 

 SC ROUVEEN 

Samen bouwen aan de club 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan 2016-2017 



 SC ROUVEEN 

 Pagina 1 

Inleiding 

SC Rouveen is in beweging. Niet alleen op het 

voetbalveld,  maar ook als verenging. Sinds oktober 

2013 heeft ons vereniging een motto: ‘Samen 

bouwen aan onze club!’  Dit motto (of misschien 

beter gezegd; deze missie) wordt als een ‘kapstok’ 

gebruikt om ambities, acties en ontwikkelingen te 

verwezenlijken. Ons doel daarbij is een 

toekomstgerichte voetbalvereniging te willen zijn in 

het dorp Rouveen.  

Achterliggende periode 

 

In de afgelopen jaren is al op verschillende 

manieren  ‘samen gebouwd aan de club’.  Uiteraard 

kun je daarbij denken aan een letterlijke 

interpretatie van het bouwen, wat heeft 

geresulteerd in nieuwe kunstgrasvelden, de 

nieuwbouw van een accommodatie en de huidige 

inrichting van de buitenruimte. Een prachtig 

voorziening waar we erg trots op zijn. Maar het 

beschikken over goede voorzieningen is niet de 

enige voorwaarde voor onze toekomst.  

 

Het ‘samen bouwen aan de club’ is juist ook 

bedoeld voor de ‘bewoners’ van het sportpark; 

een toekomstbestendig SC Rouveen.  Ook binnen 

de vereniging zijn onder dit motto in de afgelopen 

jaren een aantal acties en veranderingen 

doorgevoerd . Een aantal voorbeelden:  

Implementeren van een nieuw organisatiestructuur 

met vijf bestuursleden met (daaronder) tien 

commissies (2013) 

Opstarten en ontwikkelen van een andere vorm 

van jongerenparticipatie in onze vereniging; de 

Groene Hand (2014) 

Nieuw sponsorbeleid met aandacht voor behoud 

van en aantrekken van nieuwe sponsoren (2014) 

opstellen en uitvoeren van een 10-punten actieplan 

voor jeugdvoetbal bij Rouveen met aandacht en 

opleiding voor technisch kader (2014/2015) 

uitgifte van nieuwe coachjassen voor alle leiders en 

trainers van SC Rouveen (2015) 

reorganiseren van onze Club van 100 met de 

activiteitencommissie in een nieuwe 

supportersclub (2015-2016)  

opstellen en vaststellen van een financiële 

meerjarenbegroting (2016) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan  

 

Tot op heden zijn deze acties en ambities meer ad-

hoc opgestart en uitgevoerd. Vanuit het bestuur 

bestaat een behoefte om meer structuur en 

samenhang in onze plannen aan te brengen.  

Dit heeft geresulteerd in het voorliggend ‘Samen 

bouwen aan de club’ Jaarplan 2016-2017’ : een plan 

met concrete acties voor dit seizoen die 

verenigingsbreed of binnen de commissies worden 

opgepakt.  

Doel 

 

Dit jaarplan geeft (alleen) een antwoord op ‘wat’ 

we komend seizoen gaan doen. (Een beleidsplan 

geeft meer inzicht in ‘hoe’ bepaalde zaken gedaan 

(moeten) worden). De bedoeling is dat we aan de 

hand van dit jaarplan tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van oktober 2017 een terugblik 

geven op aankondigde acties en plannen: wat heeft 

plaatsgevonden? Of wat is nog in behandeling?  

Tevens bestaan dan de mogelijkheid om weer 

nieuwe / aangepaste acties voor het seizoen 2017-

2018 te formuleren en vast te leggen.  Op die 

manier blijft de vereniging (ook in de toekomst) 

steeds verder bouwen aan de club.  
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Leeswijzer 

 

Dit jaarplan bestaat uit twee onderdelen en een 

bijlage. Eerste onderdeel gaat over de acties en 

plannen van de vereniging (of het bestuur).  Het 

tweede onderdeel besteedt aandacht aan de acties 

en plannen van de tien commissies van onze 

vereniging. In de bijlage is een beknopte factsheet 

van onze vereniging weergegeven.  
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Vereniging 
 

De eerste pijler van dit jaarplan heeft betrekking 

op verenigingsbrede acties. Dit zijn concrete 

plannen die op voorspraak van het bestuur 

belangrijk worden geacht voor de gehele 

vereniging. Daarvoor zijn er drie vaste thema’s 

structuur, strategie en cultuur. Binnen elk van deze 

thema’s is een ambitie / actie benoemd. 

Structuur  

 

Evaluatie commissieverdeling /  

oprichting van commissie gebouwbeheer 

De nieuwe organisatie van de vereniging (met 5 

bestuursleden en 10 commissies) is drie jaar actief. 

Reden voor het bestuur om de verdeling van de 

commissies te evalueren en (daar waar nodig) 

aanpassingen door te voeren.  

Een belangrijke wijziging die zich in ieder geval zal 

voordoen is dat de nieuwbouwcommissie zal 

opgaan in een ‘commissie gebouwbeheer’. Later dit 

jaar zal de nieuwbouwcommissie bepaalde taken 

overdragen aan deze ‘commissie gebouwbeheer’. 

Deze commissie wordt onder meer belast met het 

beheer van de nieuwe accommodatie: de 

schoonmaak(ploeg), onderhoud(ploeg), sleutel- en 

tagbeheer, gebouwbeheer (luchtbehandeling, 

elektriciteit, etc.)  

Strategie 

 

Arbitrage 

De vereniging heeft eind vorig seizoen, samen met 

elf andere voetbalverenigingen uit de regio, een 

convenant arbitrage opgesteld. In dit convenant is 

de intentie uitgesproken om meer te gaan 

samenwerken binnen de ontwikkeling, uitvoering 

en ondersteuning van arbitrage in het voetbal. Als 

bestuur zien we de ondertekening van dit 

convenant als een startpunt om aan de slag te gaan 

met arbitrage binnen onze vereniging. Concrete 

acties die hierop van toepassing zijn:  

 

I.  

het opstellen van een verenigingsnotitie of ‘Wat 

moet een scheidsrechter weten) 

II.  

aanpak van het dreigend tekort van scheidsrechter 

op een groot veld (met als inzet dat reservespelers 

hiervoor worden ingezet) ontlasten van de huidige 

werkdruk van de commissie wedstrijdzaken, 

specifiek arbitrage 

Cultuur  

 

Aandacht voor (onderlinge) relaties 

Cultuur is iets wat ons allemaal aangaat – een 

verenigingsbreed thema. We zijn betrokken als 

actief lid, (jeugd)speler, supporter, ouder of 

vrijwilliger. Liefde voor de voetbalsport en de club 

bindt ons. 

Maar onze (leef)wereld staat niet stil: er worden 

wedstrijden gespeeld met wint en verlies; 

vrijwilligers/commissie gaan (uit liefde voor de 

club) aan de slag met vrijwilligerswerk; een nieuwe 

accommodatie met nieuwe/andere afspraken; onze 

leefwereld veranderd, met (bijvoorbeeld) de 

bruikbaarheid en impact van social media.  

 

Alle deze zaken hebben invloed op onze emotie en  

omgang met elkaar: als lid, (jeugd)speler, 

supporter, ouder of vrijwilliger.  

En hoe gaan we daarmee om?  En wat is onze 

reactie: kritiek, positieve feedback of 

complimenten? En welke invloed heeft dit op ons 

gedrag en omgang binnen onze vereniging?  

 

Als bestuur willen komend jaar aandacht schenken 

aan omgangsvormen. Om dit wat concreter te 

maken willen we daarbij de volgende twee vragen 

centraal stellen:  

 

I.  

Wat verwachten we van de (onderlinge) relatie 

tussen bestuur en leden/commissies/teams? 

 

II.  

Wat verwachten we van onszelf en van elkaar ? 

 

De vragen (en inzicht in antwoorden) zullen in het 

komend seizoen op verschillende momenten en 

manieren terugkomen.  

Maar om hierover te kunnen doorpraten willen we 

in ieder geval ook drietal acties uitzetten:  
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Actie 1: Instellen van open bestuur stoel 

Voorafgaand aan iedere bestuursvergadering is 

voor iedereen  de mogelijkheid om aan te schuiven 

in de bestuurskamer. Een half uur voor de 

vergadering is het bestuur aanwezig en heb je 

bepaalde zaken die je graag even onder de 

aandacht wil brengen van het bestuur dan mag je 

spontaan binnen lopen in dat half uurtje, je hoeft 

geen afspraak te maken.  

Actie 2: Organiseren van teamgesprekken     

Het bestuur gaat in gesprek met alle 

seniorenelftallen. Tijdens dit gesprek gaan we met 

elkaar doorspreken over de veranderingen in onze 

club.  Wat verwachten wij van elkaar? Wat zijn 

(nieuwe) regels/afspraken? 

Actie 3: Uitnodigen van commissies 

In de derde plaats worden alle commissies ten 

minste één keer per jaar uitgenodigd voor een 

gesprek met het bestuur. Naast hetgeen de 

commissie bezighoudt, zal ook dit thema ter 

sprake worden gebracht.  
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Commissies 
 

Naast de verenigings-brede zaken zijn er ook 

commissie specifieke onderwerpen. Onze 

vereniging kent officieel tien verschillende 

commissies (zie bijlage) Elk commissie is belast met 

een bepaald aspect van onze vereniging. Uiteraard 

zijn deze commissie hier primair en in eerste 

instantie hiermee belast. Tegelijkertijd heeft elke 

commissie drie of vier specifieke punten 

aangedragen waarmee zij in het komende seizoen 

aan de slag gaan.  

Kantinecommissie 

 

I.  

Het op orde brengen van verplichte formaliteiten 

(update van drank en horeca vergunning (inclusief 

bestuursreglement), Instructie Verantwoord 

Alcoholgebruik voor het kantinepersoneel, 

opfriscursus voor AED-bediening/EHBO etc.) 

II.  

Optimaliseren van werkomgeving 

kantine(personeel). Daarbij wordt aansluiting 

gezocht bij de nieuwbouwcommissie. Voorbeelden: 

pin-mogelijkheid aanbieden, kassasystemen 

optimaliseren, aankleding kantine.   

III. 

Exploitatieversterkende activiteiten/onderdelen 

inbrengen. Een nieuwe kantine geeft nieuwe 

mogelijkheden. In de komende periode wil deze 

commissie assortiment optimaliseren en 

experimenteren met nieuwe 

exploitatieversterkende artikelen.  

 

Nieuwbouwcommissie  

 

I.  

De nieuwbouw is in de laatste fase. De commissie 

gaat zich bezig houden met de afronding van de 

laatste openstaande zaken, bijvoorbeeld inrichting 

ballenberging en tagsysteem.  

 

II.  

Overdracht voorbereiden voor de commissie 

gebouwbeheer. Deze commissie zal de 

werkzaamheden overnemen. Van belang is dat er 

een goede overdracht plaatsvindt van kennis en 

documenten.  

 

III. 

De laatste actie betreft een financiële afronding. 

Veel zaken zijn aangekocht of zijn nog in bestelling. 

De vereniging heeft hiervoor een begroting 

vastgesteld. De financiële afronding is tevens een 

verantwoording van de inzet van de middelen aan 

de vereniging.  

 

Communicatiecommissie  

 

I.  

De inzet van social media is niet meer weg te 

denken uit onze vereniging. De mogelijkheden 

worden gezien door dit verder uit te breiden, 

voorbeeld door ook gebruik te maken van 

Instagram  

II. 

Onze website (al bijna 10 jaar in gebruik) wordt 

veelvuldig bekeken en biedt een bron aan 

informatie. Door mutaties is bepaalde informatie 

verouderd. Er moet dus een update plaatsvinden. 

Daarbij zal tegelijkertijd een nieuwe layout worden 

gepresenteerd.  

III. 

De nieuwe schermen in de kantine geven bieden 

nieuwe informatiemogelijkheden. Deze 

mogelijkheden worden uitgewerkt onder meer in 

samenwerking met de sponsor- en 

kantinecommissie.  
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Ledenadministratie  

 

I. 

Een groeiende vereniging betekent een groot 

ledenbestand. In de afgelopen jaren zijn bepaalde 

zaken veranderd die invloed hebben op het 

ledenbestand, waaronder het opheffen van club van 

100 leden. Ons ledenbestand heeft een update 

nodig.  

II. 

Veel (oudere) leden staan al langere tijd in ons 

bestand. De beschikbare informatie beperkt zich 

tot NAW-gegevens. Nieuwe informatie moet/kan 

dus toegevoegd worden;  mobiele nummers en 

emailadressen.  

III. 

Bepaalde gegevensbronnen zijn op zichzelf staand. 

Er zijn inmiddels meerdere mogelijkheden om 

bepaalde bronnen aan elkaar te koppelen; deze 

worden nader onderzocht, bijvoorbeeld een 

koppeling van onze ledenadministratie met 

Sportlink.  

Financiële commissie  

 

I. 

Binnen de verenigingen zijn veel (financiële) 

processen. Deze processen zijn er opgericht om 

duidelijkheid te geven, transparant te zijn en 

werkwijzen te vereenvoudigen. De financiële 

commissie gaat hier verder mee aan de slag.  

II. 

Sinds vorig jaar is de vereniging gestart met een 

meerjarenbegroting om de baten en lasten in een 

lange termijn perspectief te kunnen zien. Deze 

meerjarenbegroting biedt ook meer mogelijkheden 

als het gaat budgettering. De financiële commissie 

gaat dit verder uitwerken.  

 

III. 

Het is belangrijk om frequent een voortgang te 

krijgen van onze financiële situatie. De financiële 

commissie gaat aan de slag met een verbetering 

van deze voortgang, mede als gevolg van nieuwe 

systemen in het gebouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitaire zaken  

 

I. 

Aan trainers en leiders van onze vereniging wordt 

jaarlijks kleding beschikbaar gesteld. Sinds vorig jaar 

is gestart met een registratie van deze kleding. De 

registratie wordt nu verder geoptimaliseerd.  

II. 

Bij wijze van experiment wordt aan deze 

commissie vanuit de begroting een budget 

meegegeven. Dat betekent dat de commissie in 

staat is om zelf kleding te kunnen vervangen die 

versleten zijn.   

III. 

Aan het begin en aan het einde van seizoen moet 

kleding, tenues etc. worden ingeleverd. Dit proces 

wordt geoptimaliseerd, met als doel dat kleding op 

een goede wijze wordt ingenomen, gecontroleerd 

en aan de start van het nieuwe seizoen weer 

beschikbaar wordt gesteld.  
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Voetbalzaken 

 

I. 

Binnen de KNVB zijn er allerlei ontwikkelingen als 

het gaat om nieuwe wedstrijdvormen voor 

jeugdvoetbal. Onze vereniging wil zich gaan 

oriënteren op deze ontwikkelingen, als mede ook 

aan de hand van uitkomsten van pilot een inbreng 

geven, alsmede (indien van toepassing) de 

implementatie voor te breiden.  

II. 

De vereniging is vorig jaar gestart met een jeugd-

jaarplan. Een plan waarin onze jeugd op een vaste 

wijze wordt getraind. Dit plan wordt dit seizoen in 

samenspraak met de jeugd coördinatoren verder 

uitgewerkt en uitgebreid.  

III. 

De vereniging wil weer starten een JO21 elftal. 

Voor de  begeleiding van de wedstrijden JO21 

wordt een nieuwe structuur opgesteld. Ook zullen 

dit seizoen weer meerdere wedstrijden van JO21 

worden gespeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdzaken 

 

I. 

Het ondertekende convenant arbitrage wordt 

verder uitgewerkt, inclusief uitbreiding van de 

commissie, opstellen van nieuwe notitie en 

aanbieden van cursussen en opleidingen. Gelet op 

belang van dit convenant en de betekenis hiervan 

voor de hele vereniging is dit onderwerp 

aangedragen als een verenigingsbrede actie.  

Supportersclub  

 

I. 

Ieder jaar wordt als slotactiviteit een familiedag 

georganiseerd. Voorheen lag de organisatie in 

handen van activiteitencommissie. De 

supporterscommissie neemt deze taak over, 

voorafgegaan door een heroriëntatie op invulling 

van deze middag.    

II. 

De supportersclub gaan hun taken verder 

uitbreiden; een taak is om attenties beschikbaar te 

stellen bij (mooie/droevige) gebeurtenissen of 

gelegenheden.  

III. 

De insteek van de supportersclub is om haar 

ledenbestand te vergroten. Er zullen wervingsacties 

gaan plaatsvinden om meer personen in te kunnen 

schrijven als supporter van SC Rouveen.  

IV. 

De supportersclub wil in het komende jaar ook 

activiteiten voor oudere en niet-spelende leden 

gaan organiseren. Een doelgroep die (gelukkig) 

steeds meer een weg terugvindt naar onze 

vereniging. 
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Sponsorcommissie   

 

I. 

De borden op de tweede ring zijn nagenoeg 

verkocht. De sponsorcommissie heeft ambitie om 

de 2e ring verder uit te breiden tot aan scorebord 

met daarbij de ambitie dat eind 2017 de helft van 

de dan beschikbare borden verkocht te hebben. 

II. 

De nieuwe informatieschermen in de kantine 

bieden meerdere sponsormogelijkheden:  

a. de kleine borden uit de oude kantine worden 

omgezet een sponsoruiting op de nieuwe Tv-

schermen 

b. uitbreiding van sponsormogelijkheden voor 

bestaande sponsoren om ook sponsoring via de 

TV-schermen te laten plaatsvinden.  

III. 

Oriëntatie op de (on)mogelijkheden en 

haalbaarheid van een sponsorzuil nabij de 

toegangspoort.  
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Bijlage  

Aantal leden  

 

Afgelopen seizoen mochten wij ons 500e lid van de 

vereniging verwelkomen. Hierover volgt een 

overzicht van het aantal leden/donateurs.  

Omschrijving  Aantal  

Bondslid 500 

Waarvan niet spelend zonder functie 62 

Waarvan niet spelend met functie  18 

Waarvan veteranen 19 

Spelend leden <40 jaar 392 

Aantal ereleden 3 

Aantal donateurs (A en B) 26 

Aantal leden supportersclub 164 

Organisatiestructuur 

 

 


