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Korte historie Trinitas

V.V. Trinitas zag op 30 juni 2019 het levenslicht en komt voort uit de volgende 3 
Oisterwijkse verenigingen:

- R.K.S.V. Oisterwijk (opgericht 3 september 1914)
- S.V. Nevelo (opgericht 23 maart 1930)
- R.K.S.V. Taxandria (opgericht 15 juni 1944)

Hier is veel overleg, emotie en inzet vanuit de 3 verenigingen en de gemeente mee 
gemoeid geweest. 

Maar het resultaat mag er zijn! Met zijn ruim 1.200 leden behoort V.V. Trinitas tot de 
grootste sportverenigingen van Oisterwijk.
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Strategisch beleidsplan Trinitas

Missie:   - waarom bestaat Trinitas
- wat is primaire functie en permanente opdracht Trinitas: een ieder binnen de

Oisterwijkse gemeenschap de mogelijkheid bieden op een plezierige,
ambitieuze en veilige manier te kunnen veldvoetballen. Dit alles binnen een
gezonde vereniging, vóór, maar bovenal gedragen dóór, alle leden.

Visie: - wat wil Trinitas zijn (ambitieus gedeeld beeld van de toekomst)

Kernwaarden: - waar gelooft Trinitas in
- wat zijn de normen en waarden die daarbij horen
- kritische succes factoren
- statuten en huishoudelijk reglement

Strategie: - korte tot middellange termijn strategie (1-5 jaar)
- lange termijn strategie (5-10 jaar)
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Vervolg strategisch beleidsplan Trinitas

Lange termijnstrategie (>5 jaar):
- Strategische visie en toekomstige structuur
- Sluitende meerjarige begroting
- Monitoring beleidsplannen en mogelijk bijsturen

Korte termijnstrategie (<5 jaar):
- Strategische visie en toekomstige structuur 
- Voltooien accommodatie
- Sluitende meerjarige begroting
- Inbedden alle relevante beleidsplannen
- Inbedden strategie en beleidsplannen naleven

Aandachtspunt: korte termijn dient te passen binnen context van 
lange termijn visie
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Belangrijkste aandachtspunten strategie lange termijn
Strategische visie en toekomstige structuur:
- sponsorbeleid structureel professioneel houden, benchmarken met andere 
clubs

- contributie tegen het licht houden, wat krijgt wie nou echt voor wat diegene
betaalt

- cruciaal lijkt hoe de kwaliteit van de trainingen ingevuld gaat worden. Helder
plan voor alle selectie- en opleidingsteams (van jong tot oud)

- plan van aanpak trainingen, ambitieniveau over de hele breedte
- visie op het 1e team én visie vanuit jeugd
- (betere) aansluiting en verbinding tussen nieuwe ouders en de ‘”harde kern”
van Trinitas c.q. bestuur

- sterke(re) band creëren tussen leden onderling en met oud-leden

Aandachtspunt: korte termijn oplossen binnen context van lange termijn visie
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Belangrijkste aandachtspunten strategie korte termijn

- (technisch) beleidsplan in relatie tot financiën/sponsoring Trinitas
- helder vrijwilligersplan, heldere gedragsregels vrijwilligers
- helder marketing-/sponsorplan
- ledenadministratie: automatische incasso jaarlijkse contributie, up-to-date

houden ledenbestand
- snel implementeren en naleven gedragscodes alle vrijwilligers
- kantine:

- up-to-date kassasysteem. M.i.v. nieuwe kantine zoveel mogelijk
alleen nog pinnen

- verplichte bardienst door leden (bij jeugdleden hun
ouders/verzorgers)

- bardienst niet afkoopbaar
- prijzen kantine tegen het licht houden
- bekijken efficiëntere inkoop
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Hierbij relevant
Waar staan we nu:

- sportieve ambitie: plezier en prestatie (3e klasser)
- structuur/organogram
- financiën (balans en resultatenrekening)
- cultuur
- extra activ. (kerstzaalvoetbal-/internat.toernooi, Trinitas wknd, Sinterklaas etc)

Waar willen we naartoe:
- sportieve ambitie:

- plezier in combinatie met prestatie
- herkenbare voetbal spelprincipes vanaf pupillen tot senioren
- evenwichtige aandacht voor alle geledingen (jongens, meisjes,

plusteam, jong/oud, selectie-/opleidingsteams)
- stabiele 2e/3e klasser

- structuur/organogram
- financiën (balans en resultatenrekening)
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
- cultuur
- onderhoud velden (natuur- en kunstgras), accommodatie
- extra activiteiten (binden BVO’s, minderbedeelden mij.)

Ambitieuze doelstellingen met actieplannen en tijdpad
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Hieruit voortvloeiend
Probleemstelling: - steeds minder actieve vrijwilligers

- te weinig vrijwilligers op vele fronten (trainings- en wedstrijdfaciliteiten voor actieve
leden)

- binden van (oud-)leden aan Trinitas (bv. vrijwilliger (trainer, staf, bestuurslid))

Doelstellingen lange termijn (SMART):
- sportief: stabiele 2e/3e klasser vanuit eigen omgeving, zonder spelers te
betalen en van buiten af aan te trekken

- technisch beleid dat van jong tot oud in elkaar schuift
- structureel positieve cashflow op jaarbasis
- meer draagvlak onder leden als vrijwilliger
- betere kwaliteit trainingen
- prettige, veilige en MVO vereniging

Doelstellingen korte termijn (SMART):
- technisch beleid dat van jong tot oud in elkaar schuift
- algeheel beleid dat van jong tot oud in elkaar schuift
- meer vrijwilligers die vereniging dragen
- goede materialen voor alle teams
- betere kwaliteit trainingen
- optimaliseren financiën (ledenadmie., digitaliseren kas enz.)
- prettige, veilige en MVO vereniging
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Doelstellingen en actieplannen Trinitas
Sportieve en sociale ambities, waaruit voortvloeit:

Strategisch beleidsplan Trinitas

Technisch beleidsplan (senioren & jeugd),
plus senioren- & jeugdbeleidsplan

Financieel beleid (meerjarige sluitende begroting)

Marketing/sponsorbeleid (incl. kledingfonds)

Facilitair  beleid

Sportiviteits- & gedragsbeleid

Communicatiebeleid
- website
- naar en voor alle stakeholders
- terugkerende herkenbaarheid

Vrijwilligersbeleid

MVO beleid

Opmerking: monitoring&bijsturen indien nodig
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Suggesties terugkerende herkenbaarheid communicatie

Steeds in communicatie-uitingen werken met:

“Trots op Trinitas” als basis

Hiervan afgeleid bijvoorbeeld:

“Sámen zijn wij Trinitas”
“Trinitas voetbal verenigt”
“Trinitas voetbal verenigd”
“Trinitas voetbal vereeuwigd”
“Trinitas voetbal & vriendschap”
“Trinitas voetbal verbindt”

Clublied Trinitas
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Einddoel

Een voetbalvereniging die nog voor 
generaties lang geborgen is binnen de 
Oisterwijkse gemeenschap. Bestemd 
voor, maar bovenal gedragen door 
haar eigen leden.

“Sportieve vorming en herinneringen 
voor het leven”
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