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Inleiding  
 
Dit is het beleidsplan van Voetbalvereniging Tijnje (vv Tijnje) voor de jaren 2019-2022. Het 
beleidsplan is voor het bestuur een handvat bij het nemen van besluiten. Er is input geleverd door 
vertegenwoordigers van verschillende commissies. Het is in de bestuursvergadering van juni 2018 
door het bestuur vastgesteld en wordt de leden in de ledenvergadering van september 2018 
aangeboden.  
  
VV Tijnje is een amateurvoetbalclub, opgericht op 22 september 1932 als afdeling van 
Sportvereniging Tijnje en vanaf 1993 is het een zelfstandige vereniging. Sportaccommodatie ‘De 
Kampen’ ligt in de dorpskern aan de Breewei. De accommodatie wordt gedeeld met de tennisclub 
en het terrein wordt ook gebruikt voor evenementen van andere verenigingen uit Tijnje. De 
sportaccommodatie is eigendom van Stichting Gebouw, waar vv Tijnje een overeenkomst mee 
heeft afgesloten.  
 
VV Tijnje is een financieel gezonde vereniging met een groot bereik onder de inwoners van Tijnje. 
De faciliteiten zijn goed en er is naast voetbal ook aandacht voor sociale activiteiten die het 
clubgevoel bevorderen. Het bestuur, de commissies en het grootste deel van de trainers en 
leiders bestaan uit vrijwilligers. Het ledental is redelijk stabiel met ca. 175 leden die actief 
betrokken zijn bij de club.  
 
De seniorenteams spelen op zondag. Sinds 2014 zijn er daarnaast twee 7x7 teams die onderlinge 
toernooitjes spelen met teams uit naburige gemeenten.  
De jeugd speelt op zaterdag. De jongste jeugd speelt onder onze eigen naam, de oudere 
jeugdteams spelen onder de combinatie WTTC. Dit is een samenwerkingsverband met de 
voetbalverenigingen Wispolia uit Terwispel en THOR uit Lippenhuizen. Zo behouden we de 
jeugdspelers voor de verenigingen en is er doorstroming mogelijk naar de seniorenteams. 
WTTC heeft een eigen beleidsplan dat geaccordeerd is door de besturen van de drie clubs. 
Sinds 2015 is bij de WTTC-samenwerking ook het meisjes- en damesvoetbal te betrokken.  
 
 
 

Missie en visie 
 
VV Tijnje heeft als doel het doen beoefenen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. 
Naast de ontwikkeling van de spelers op voetbaltechnisch- en voetbaltactisch vlak geeft vv Tijnje 
ook invulling aan de sociaal-maatschappelijke functie die een voetbalvereniging heeft: het 
stimuleren van goede omgangsvormen en waarden en normen als sportiviteit, respect en 
verantwoordelijkheid. De vereniging levert een bijdrage aan de sociale samenhang in het dorp 
Tijnje.  
 
We willen een vereniging zijn waarbij leden zich positief verbonden voelen met elkaar. Door ieder 
lid de kans te geven op zijn/haar manier de voetbalsport te beleven, beogen we de spelers een 
mentaliteit bij te brengen die zich kenmerkt door inzet, doorzettingsvermogen, het genieten van 
winst en het omgaan met verlies. Maar ook het respecteren van scheidsrechters, tegenstanders, 
medespelers, begeleiders en publiek en het besef dat een stijging van de prestaties van het 
collectief belangrijker is dan dat van het individu.  
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Missie 
Hier staan we voor: 
Voetbalvereniging Tijnje biedt de inwoners van Tijnje de mogelijkheid om zich op sportief, sociaal 
en emotioneel gebied te ontwikkelen door op een plezierige manier samen te voetballen. 
 
 

Visie 
Hier gaan we voor: 
Wij willen een regionale ‘dorpsclub’ zijn waar sfeer, vriendschap en sportiviteit voorop staan en 
waar ruimte is voor zowel prestatiegerichte als recreatieve sportbeoefening. Een actieve 
vereniging voor jong en oud die ruimte biedt voor prestaties en voor plezier. Een groot kader aan 
betrokken vrijwilligers houdt onze vereniging draaiende. 
 
 

Kernwaarden 
Sociale binding, sportiviteit, beleving, ambitie en respect 
  
 
 

Ambities 
 

Voetbalplezier 
Bij elke keuze die gemaakt wordt stellen we het voetbalplezier voorop. Uiteraard willen alle 
spelers winnen, maar prestatiegerichte spelers beleven hun sport anders dan recreatieve spelers. 
Bij de een staat het resultaat voorop, bij de ander het sociale aspect van samen voetballen. 
Daarom zijn er, naast de ontwikkeling van de spelers op voetbaltechnisch- en voetbaltactisch vlak, 
meerdere nevenactiviteiten om het voetbalplezier te stimuleren. We organiseren toernooien, 
zoals het Rein Pieter Reinsmatoernooi, het onderlinge zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie en 
activiteiten op Koningsdag. VV Tijnje stimuleert ook deelname aan door anderen georganiseerde 
toernooien en extra competities. Hierdoor houden we bestaande leden langer vast en trekken 
nieuwe leden aan. 
 

Voetbalambities 
Seniorenteams:  
VV Tijnje wil in de eigen vereniging drie seniorenteams behouden, die deelnemen aan de KNVB-
competitie. De ambitie is dat het 1e elftal zich een stabiele 4e klasse toont en dat het 2e elftal zich 
profileert als tussenstap tussen de jeugd en het 1e elftal. Bij het 3e elftal en bij de extra 
competities, zoals de 7 x 7 competitie, staat het voetbalplezier voorop.  
 
Jeugdteams:  
Belangrijkste ambitie is om alle leeftijdscategorieën de mogelijkheid te bieden om te voetballen. 
Het streven is om minimaal een ploegje JO7-spelers, een JO9-team en een JO11-team samen te 
stellen met jeugd uit het eigen dorp. De oudere jeugd speelt in WTTC-verband.  
 
Meisjes en vrouwen  
Samen met Thor en Wispolia willen we meisjes en dames gelegenheid blijven bieden om te 
voetballen.  
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Voorwaarden 
Om deze ambities waar te kunnen maken zijn over de gehele linie ervaren en kwalitatief goede 
trainers nodig. Om deze kwaliteit te bereiken en te waarborgen, zorgt de vereniging voor 
trainingen en clinics.  
 
Een andere voorwaarde is dat we het ledental op peil houden. Bestuur en de commissies spannen 
zich in om de jeugd zo vroeg mogelijk aan vv Tijnje te binden en hen vervolgens vast te houden als 
lid. 
 

Sportiviteit 
VV Tijnje is een club waarbij sportiviteit hoog in het vaandel staat. Belangrijk hierbij is dat spelers 
en toeschouwers worden aangesproken op onsportief gedrag. Met elkaar zullen de leden 
onsportief gedrag voor, tijdens en na de wedstrijden, trainingen en andere activiteiten 
bespreekbaar maken en elkaar hierop aanspreken. Buitensporig gedrag en geweld worden niet 
getolereerd. Daarvoor zijn gedragsregels opgesteld (zie bijlage 1). 
 
 
 

Organisatie 
 

Vrijwilligers 
VV Tijnje kan haar ambities alleen realiseren als zij in staat is om voldoende vrijwilligers te werven 
en behouden voor het bezetten van de functies binnen onze vereniging. Hoewel leden zich steeds 
meer als consument gaan gedragen en het uitvoeren van vrijwilligerstaken niet meer 
vanzelfsprekend vinden betekent het lid zijn van een vereniging dat je samen de 
verantwoordelijkheid draagt. Alle spelende leden, in eigen persoon of hun ouders/verzorgers, 
worden geacht bij te dragen bij aan het functioneren van de vereniging. Uitgangspunt daarbij is de 
ledenlijst. Nieuwe leden (of hun ouders/verzorgers) wordt gevraagd kwaliteiten, interesses en 
voorkeuren op te geven. Wanneer er een vacature is, wordt aan de hand van die gegevens een 
lijstje met mogelijke kandidaten opgesteld die persoonlijk benaderd worden.  
 
Het is belangrijk dat de vrijwilligerstaken worden uitgevoerd door enthousiaste en 
representatieve vrijwilligers. Een vrijwilliger die een taak verricht, draagt daarvoor de 
verantwoordelijkheid. Er zijn functiebeschrijvingen en handleidingen, zodat duidelijk is wat een 
taak behelst. Elke nieuwe vrijwilliger wordt bij de eerste stappen begeleid door iemand die 
bekend is met de betreffende taak. Jaarlijks is er een voortgangsgesprek. Daarin wordt gevraagd 
of het takenpakket nog past en hoe het bevalt. Enkele uitzonderingen daargelaten, ontvangen 
vrijwilligers geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden: een dagelijks bestuur bestaande 
uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en minimaal twee leden. De leden 
worden voor drie jaar benoemd en zijn herkiesbaar.  
Het bestuur stelt het verenigingsbeleid vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de Algemene 
Ledenvergadering. Het bestuur is direct leidinggevende van betaalde krachten bij VV Tijnje. 
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Commissies 
De taken zijn geclusterd rond acht aandachtsgebieden. Voor ieder onderdeel is er een 
coördinator, die het aanspreekpunt is voor de vrijwilligers en voor het bestuur.  
 

 Voetbaltechnisch (TC en JC): het bewaken van het voetbaltechnische beleid van VV Tijnje en 
het faciliteren van de teams in de breedste zin van het woord 

 Sponsoren: extra financiële middelen voor de club genereren door het aantal sponsoren 
minimaal op peil te houden en uit te breiden. 

 Schoonmaak: schoon houden van de accommodatie 

 PR: stimuleren van de betrokkenheid van zowel leden als niet-leden bij VV Tijnje  

 Onderhoud (klusteam): het in goede staat houden van de gebouwen en terrein 

 Kantine: de catering van sporters en bezoekers in goede banen leiden  

 Communicatie: met behulp van sociale media leden en belangstellenden voorzien van 
achtergrondinformatie en hen informeren over actuele zaken 

 Activiteiten: de invulling van de sociale functie van de vereniging met aandacht voor het 
genereren van extra financiële middelen 

 
Naast de commissies zijn er vrijwilligers met een bepaalde taak. Voorbeelden daarvan zijn het 
wedstrijdsecretariaat, voorraadbeheer en de financiële administratie. 

 
 
 

Randvoorwaarden 
 

Financiën 
VV Tijnje is financieel gezond en kan zichzelf bedruipen. Het streven is om het contributiebedrag 
voor iedereen betaalbaar te houden. We zetten in op het op peil houden van het ledental en 
daarnaast inkomsten te genereren door middel van sponsoren, activiteiten, donateurs en 
kantineverkopen.  
 

Huisvesting 
Het is van groot belang dat we kunnen beschikken over een betaalbare accommodatie die 
voldoende capaciteit heeft voor het aantal teams en de andere activiteiten die georganiseerd 
worden. Er zijn plannen voor de bouw van een Multifunctionele Accommodatie. VV Tijnje praat 
actief mee. Wanneer de huidige accommodatie door meerdere organisaties gebruikt kan worden, 
kan dat financiële voordelen hebben voor alle partijen.  
 

Communicatie 
Voor de interne communicatie zijn er korte lijnen. De commissieleden weten wie hun coördinator 
is en de coördinator heeft een vast aanspreekpunt in het bestuur.  

 
Voor de externe communicatie is de website de basis. Alle informatie, inclusief alle nieuwtjes over 
vv Tijnje, is hierop terug te vinden. Actuele zaken worden ook gedeeld via andere sociale media 
zoals Facebook.  
 

Vertrouwenspersoon 
Agressie, (seksuele) intimidatie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuis 
horen in een goed en stimulerend sportklimaat. We proberen dit soort ‘ongewenst gedrag’ dan 
ook zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer er toch sprake is van ontoelaatbaar gedrag van 
leden, donateurs, eigen publiek, gasten en scheidsrechters, dan kan men zich wenden tot onze 
vertrouwenspersoon.  
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Privacy 
VV Tijnje gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de leden, de vrijwilligers en mogelijk 
andere betrokkenen. Hoe we dat doen is beschreven in onze Privacyregeling die op de website is 
in te zien.  
 

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen 
VV Tijnje staat midden in de maatschappij. De vereniging is een afspiegeling van de maatschappij. 
Met maatschappelijk verantwoord verenigen wil VV Tijnje invulling geven aan duurzaamheid, 
milieu, welzijn/gezondheid en sociale samenhang.  
 
 
 

Bijlage: Gedragsregels VV Tijnje 
 
Wij houden ons aan de volgende verenigingsafspraken: 

1. Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag 
2. Wij keuren geweld, discriminatie, pesten en vandalisme af 
3. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij 
4. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat 
5. Wij tonen waardering voor de scheidsrechter, grensrechters, spelers en toeschouwers 
6. Wij laten de kinderen hun spel spelen 
7. Wij zorgen ervoor dat onze leiders en coaches sportief zijn en positief coachen 
8. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen 
9. Wij hebben respect voor de eigendommen van anderen 

 
Wat verwachten wij van de leden? 

1. Plezier en sportief gedrag 
2. Geen geweld, discriminatie, pesten en/of vandalisme 
3. Respect voor scheidsrechters, grensrechters, spelers, vrijwilligers en toeschouwers 
4. Geen grof taalgebruik en/of ongewenst gedrag 
5. Zorgvuldig gebruik van materialen en accommodatie 
6. Respect voor de eigendommen van anderen 
7. Geen drugs 
8. Verantwoord alcoholgebruik 
9. Geen alcohol onder de 18 jaar 
10. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag en meld problemen aan het bestuur als iedereen 

zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier! 
11. Afspraken die gemaakt worden, worden nagekomen  

 
Algemene regels: 

 Op vrijdagavond sluit de kantine uiterlijk om 24:00 uur 

 Tijdens jeugdwedstrijden wordt geen alcohol geschonken 

 De kantine sluit op zondagen 2 uur na het einde van de wedstrijd 

 Zonder vrijwilligers kan onze club niet bestaan, we verwachten dan ook dat ieder lid zich 
inzet voor de club als vrijwilliger. Dit kan zijn als scheidsrechter, bardienst draaien voor, 
tijdens of na wedstrijden, lid van een commissie of als trainer leider van een team 

 
Het bestuur van VV Tijnje behoudt de mogelijkheid tot het zelf opleggen van straffen 
en/of sancties, zoals een waarschuwing, schorsing voor bepaalde duur en als uiterste beëindiging 
lidmaatschap (royement). 


