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Waarom deze bijeenkomst ?

▪ Afgelopen maanden gewerkt aan nieuw beleidsplan.  

▪ Doel:  

▪ Richting geven aan ambitie de komende jaren 

▪ Er gaat al heel veel goed maar er zijn ook nog zaken die beter 
kunnen 

▪ Herkenbaar voor alle leden en betrokkenen VVS



Focus 2020  
Permanente verbetering en ontwikkeling VV Schoonhoven  

Missie 
Bij de VVS speelt iedereen met plezier, staat respect voorop en gaan 
(talent)ontwikkeling en prestaties hand in hand. 

Visie 
Plezier, Respect, Ontwikkeling -> Prestatie 
▪ Plezier in en rond het veld, door een attractieve, bruisende en 

sfeervolle vereniging te zijn. 
▪ Respect voor iedereen en door iedereen. 
▪ Ontwikkeling als vereniging en voor iedereen op zijn of haar niveau. 
▪ Leidt naar Prestatie als vereniging en voor (selectie)teams bij zowel 

senioren en junioren welke spelen op een zo hoog mogelijk 
competitieniveau.



Ambitie: Plezier
▪ VVS biedt ontspanning en beleving voor spelers, trainers, leiders 

bij wedstrijden en trainingen. 
▪ Voor trainingen en wedstrijden zijn alle randvoorwaarden 

(materiaal, kantine, velden, scheidsrechters etc.) goed geregeld. 
▪ VVS heeft een maatschappelijke en sociale functie, breder dan de 

voetbalactiviteiten. (Niet) leden komen graag bij VVS als 
ontmoetingsplaats 

▪ Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en voeren hun activiteiten 
uit met plezier 

▪ VVS speelt in op de aandacht voor alle (niet) leden via diverse 
activiteiten



Ambitie: Respect

▪ Duidelijke normen & waarden en Fair Play bij alle leden op het 
veld en daarbuiten.  

▪ Samen trots op VVS en elkaar, een sterk wij-gevoel. 
▪ Iedereen bij VVS draagt haar/zijn steentje bij. 
▪ VVS biedt een veilig gevoel waar mensen zich zelf kunnen zijn en 

zich kunnen ontwikkelen. 
▪ Wij zijn open en durven elkaar aan te spreken op gedrag. 

  



Ambitie: Ontwikkeling

▪ De V.V. Schoonhoven staat bekend om haar goed georganiseerde 
voetbalopleiding. Iedere speler/speelster krijgt maximale 
ontwikkelingskansen om zijn/haar eigen top te bereiken. 

▪ Herkenbare positieve manier van spelen met een sterke 
winnaarsmentaliteit, maar plezier voorop.  

▪ Trainers/coaches bij VV Schoonhoven zijn, in principe, intern 
opgeleid (en helpen elkaar bij het verbeteren van hun teams.) 

▪ In alle geledingen van de VV Schoonhoven is er een continu 
streven naar verbetering.  We denken niet in beperkingen, maar 
in oplossingen.  

▪ Nieuwe initiatieven en ideeën worden gestimuleerd en ontplooid 
(early adopter). 



Ambitie: Prestatie

▪ De (selectie)teams bij zowel senioren en junioren spelen op een 
zo hoog mogelijk niveau met veel plezier en passie hun 
wedstrijden.  

▪ De VVS is een gezonde en stabiele vereniging en heeft een 
positieve naam in de regio. 

▪ Als lid mag je trots zijn op VVS, VVS is trots op haar leden. 
▪ We meten ons op alle gebieden met vergelijkbare verenigingen en 

willen de beste worden. 
▪ VVS groeit en bindt leden en vrijwilligers langdurig aan haar 

vereniging.



▪ 



Wat gaan we hier nu mee doen ?

▪ Vanuit commissies: 
▪  Aandacht voor samenwerking tussen commissies 
▪ Met de commissies projecten vaststellen 
▪ Met de commissies mensen uitnodigen voor de brainstorm over deze 
projecten 
▪ Vanuit die brainstorm ontstaan concrete projecten: niet te groot: korte 
doorlooptijd, resultaat na een paar maanden  

▪ Vanuit bestuur: 
▪  Betere invulling VDV-beleid 
▪ Bemensing Jeugdcommissie 

▪ Vanuit de leden: 
▪ Meedenken tijdens brainstorm 
▪ Participeren in projecten



Tijdspad

▪ Juni: 
▪ Melding in nieuwsbrief en op website van beleidsplan 
▪ Bijeenkomst met commissies over Focus 2020 
▪ Invulling nieuwe VDV beleid 
▪ Invulling jeugdcommissie 

▪ Juli/Augustus 
▪ Vaststellen projecten 
▪ Bemensing van de brainstormgroepen 

▪ September 
▪ Start brainstormgroepen 

▪ Oktober 
▪ Start projectgroepen


