
 

 

 
 
 

Beleidsplan voetbalvereniging UNA 2018-2021 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  Beleidsplan UNA 2018 – 2021 
 

Pagina 2 

 
  

 
 

Inhoudsopgave 
 
 
 
 
 

1. Missie, visie         pagina 2 
 
2. Algemene beleidszaken      pagina 3 
 
3.  Senioren        pagina 5 
 
4.  Jeugd         pagina 6 
 
5.  Communicatie en publiciteit      pagina 8 
 
6.  Sponsoring        pagina 9 
 
7.  Vrijwilligers, veiligheid en beleidsplanprojecten   pagina 10 
 
8. Financieel beleid       pagina 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Beleidsplan UNA 2018 – 2021 
 

Pagina 3 

 
  

 
 
 
JUNI 2018 

1. Missie en visie  
 
 
Inleiding 
 
Het voorliggende beleidsplan 2018-2021 volgt op het beleidsplan 2014-2017 dat voor het 
overgrote deel gerealiseerd is. 
 
Het werken met een beleidsplan heeft als voordeel dat gedurende een periode van 4 jaren 
systematisch kan worden gewerkt aan de zaken die door het bestuur en de leden het meest 
van belang worden gevonden. De ervaringen met het werken met het beleidsplan 2014-2017 
zijn positief. 
 
De voorbereiding van het beleidsplan 2018-2021 is per portefeuille georganiseerd. De 
bestuursleden hebben hun achterban binnen de vereniging geraadpleegd in het bijzonder over 
de conceptteksten voor hun portefeuille. Na bespreking in het bestuur zijn de teksten, met in 
acht name van de inbreng van de achterban in het beleidsplan opgenomen. De algemene 
ledenvergadering heeft over de definitieve tekst het laatste woord. 
 
De missie en visie van UNA wijken niet af van hetgeen in het vorige beleidsplan is vastgelegd. 
Dat is ook logisch omdat het hier gaat om fundamentele uitgangspunten. Met slechts een 
enkele redactionele aanpassing staan de missie en visie onderstaand opnieuw weergegeven. 
 
 
Missie 
 
De missie van UNA, de karakteristiek van de vereniging die wij willen zijn, luidt: 
 
UNA wil een sterke en professioneel geleide vereniging zijn waar de selectieteams van 
senioren en jeugd op een hoog landelijk niveau voetballen en waar ruime aandacht is voor 
gezelligheid en saamhorigheid én plezier in het recreatieve voetbal. 
 
 
Visie  
 
UNA is geen profclub maar dient wel professioneel te worden bestuurd en geleid. Hierbij 
betekent professioneel dat er gewerkt wordt met hoge kwaliteitsnormen op alle gebieden en 
met vrijwilligers die zich met kennis van zaken, toewijding en betrouwbaarheid inzetten. 
Professioneel betekent hier dus iets anders dan “betaald”. 
 
UNA streeft van oudsher naar het spelen op het hoogst mogelijke amateurniveau. Dat wil 
zeggen de tweede divisie. Het is de bedoeling in elk geval het niveau van de derde divisie voor 
ons eerste elftal te verzekeren. Op elk niveau zullen wij gekarakteriseerd blijven als 
zondagsvereniging. Voor de selectie-elftallen onder 19, 17, 15 en 13 is het beoogde niveau de 
derde divisie landelijk. 
 
De meerderheid van onze elftallen bestaat uit recreatieve teams waar we spelvreugde, 
saamhorigheid, positieve begeleiding en een goede sfeer willen behouden en waar mogelijk 
nog versterken. Belangrijk aandachtspunt is dat de recreatieve spelers zich bij UNA evenzeer 
erkend en gewaardeerd voelen als de spelers in de selectie-elftallen. 
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De maatschappelijke betekenis van de voetbalsport voor volwassenen, maar zeker ook voor de 
ontwikkeling van jeugdspelers is enorm. Door enerzijds een consequent beleid ten aanzien van 
gedrag binnen en buiten het veld en anderzijds veel sportieve uitdaging en plezier wil UNA de 
jeugd aan zich binden. Daarnaast wordt, passend binnen de activiteiten en mogelijkheden van 
de vereniging, ook op andere manieren actief invulling gegeven aan de sociaal 
maatschappelijke functie van UNA. 
 
De uitstekende reputatie die UNA heeft opgebouwd bij de verschillende partijen waar we mee te 
maken hebben, willen we handhaven en waar mogelijk versterken. Hierbij te denken aan 
collega amateurverenigingen, betaald- voetbalorganisaties, de pers, de gemeente Veldhoven, 
de KNVB, scheidsrechters, ouders van jeugdspelers alsmede onze sponsoren en leveranciers. 
Daarom zal systematisch aandacht worden besteed aan de kwaliteit van onze vereniging als 
gesprekspartner en gastheer. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van onze informatie naar buiten. 
 
 
 

2. Algemene beleidszaken 
 
 
 
Kwaliteit van de vereniging 
 
In het vorige beleidsplan is ruime aandacht besteed aan de vastlegging en verankering van 
procedures zodat we op de vele gebieden waarop UNA actief is een goed kwaliteitsniveau 
kunnen waarborgen. Inmiddels hebben we reeds twee jaar te maken met de kwaliteitseisen die 
de KNVB stelt aan verenigingen op tweede en derde divisieniveau. Het betreft de zogeheten 
licentie-eisen. Deze vormen een heldere kapstok voor de kwaliteit die wij moeten en willen 
leveren op sportief en organisatorisch gebied en qua accommodatie. Voortaan zien wij de 
licentie eisen van de KNVB als de maatlat en het logische hulpmiddel voor de 
kwaliteitsbewaking binnen onze vereniging. We zullen tevens actief betrokken blijven in de 
discussie met de KNVB waar het gaat om verbeteringen in het licentiesysteem. 
 
Naast de licentie-eisen van de KNVB dienen we extra aandacht te besteden aan nieuwe 
regelgeving vanuit de overheid. Met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
zal van het bestuur extra inspanningen vragen en zal ook voor de leden merkbare gevolgen 
hebben.  
 
 
Accommodatie Sportpark Zeelst 
 
De omvang van Sportpark Zeelst beperkt de mogelijkheden die de vereniging heeft in de groei 
van het aantal elftallen. Ook in de komende periode zullen wij binnen de grenzen van de 
mogelijkheden gericht investeren om zo veel mogelijk teams zo goed mogelijk te faciliteren.  
 
De urgentie van vervanging van het kunstgras op het hoofdveld is evident. Gestreefd wordt in 
samenwerking met de gemeente naar vervanging nog voor het seizoen 2018-2019.  
 
In het Mulier-rapport over de behoefte aan uitbreiding van de voorzieningen van de 
sportverenigingen in Veldhoven (2017), wordt aangegeven dat UNA gebaat zou zijn bij de 
aanleg van een tweede kunstgrasveld. Zodra de eerste vervanging van een natuurgrasveld bij 
UNA in beeld komt, zal worden ingezet op vervanging door een kunstgrasmat. De noodzaak 
hiertoe is evident gegeven de wens om zo weinig mogelijk trainingsuitval te hebben ook voor de 
recreatieve teams. 
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We streven naar een uitbreiding van het aantal kleedlokalen, mede in verband met het 
damesvoetbal. Bij voorkeur In één bouwstroom met een extra ruimte voor opslag van materieel 
van de STAU. In de komende beleidsperiode worden de mogelijkheden (specificatie, 
bestemmingsplan, financiën) onderzocht. Tevens is het noodzakelijk te bekijken of onze 
accommodatie duurzamer kan worden, met name als het gaat om energiegebruik 
(zonnepanelen, warmtewinning). Het streven is daarbij de investeringen op redelijke termijn te 
kunnen terugverdienen. 
 
Na de succesvolle bijdrage van de STAU aan de vernieuwing van de kantine, zal opnieuw een 
beroep op deze vrijwilligers worden gedaan bij het realiseren van bovengenoemde 
kwaliteitsverbeteringen. Een aandachtspunt dat de komende jaren met de leiding van de STAU 
zal worden opgepakt is de toenemende vergrijzing. De stijgende pensioenleeftijd kan gaan 
leiden tot een achterblijvende aanwas van nieuwe vrijwilligers voor de maandagmorgenploeg.  
 
 
Samenwerkingsrelaties 
 
Er zijn interessante mogelijkheden verbonden aan goede, gestructureerde relaties met andere 
voetbalverenigingen, met name betaald voetbalorganisaties (BVO’s). De instroom van spelers 
naar UNA uit sommige jeugdopleidingen van BVO’s  is gebaat bij goede verhoudingen en er 
zijn ook commercieel gezien goede samenwerkingsvormen denkbaar. We gaan niet in de 
breedte op zoek naar partners in BVO-land maar zullen actief inspringen op situaties waarin er 
al een goede (persoonlijke) basis voor samenwerking is gelegd. 
 
 
Arbitrage  
 
Een goede arbitrage heeft een positieve invloed op het spelplezier en draagt bij aan preventie 
van verstoringen op en rond het veld. Een goede bezetting van het scheidsrechterkorps draagt 
bij aan het normen- en waardenbeleid binnen de vereniging. Zelf als arbiter betrokken zijn bij de 
voetbalsport heeft voor jeugdige arbiters een belangrijke opvoedende werking.  
 
Om deze redenen is reeds jarenlang de aandacht voor arbitrage in de organisatie van UNA 
verankerd.  
 
Op dit moment beschikken we over voldoende gediplomeerde scheidsrechters zowel bij de 
senioren als bij de jeugd. Werving van nieuwe arbiters blijft een aandachtspunt teneinde het 
natuurlijk verloop op te kunnen vangen. Scheidsrechters en praktijkbegeleiders bij UNA worden 
gefaciliteerd middels opleidingen en het beschikbaar stellen van tenues en overige attributen. 
Er is en blijft hiervoor een jaarlijks budget gereserveerd. 
 
Het opleidingsbeleid is er daarnaast op gericht om individuele scheidsrechters op basis van hun 
ambitie en niveau te laten doorgroeien naar wedstrijden op een hoger niveau of naar de KNVB. 
Bij de herbeoordeling van het KNVB/ARAG Fair Play certificaat dat UNA in 2013 heeft 
verworven, streven we opnieuw naar certificering. Tevens willen wij regionaal op het gebied van 
arbitrage een voortrekkersrol blijven vervullen en een aantrekkelijke samenwerkingspartner 
blijven voor collega-verenigingen in de omgeving.  
 
Binnen onze vereniging worden de bijeenkomsten ter voorbereiding op de spelregeltoets voor 
JO17 junioren gecontinueerd. Bijeenkomsten zoals spelregelavonden en andere activiteiten 
waarmee de spelregelkennis wordt vergroot, blijven we stimuleren en arbitrage behoudt een 
belangrijke plaats op de UNA-website. 
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3. Senioren 
 
Bij de seniorenteams onderscheiden we de selectieteams (UNA 1 en 2) en de recreatieve 
teams. 
 
 
Selectieteams 
 
Voor UNA 1, het vaandelteam van onze vereniging, is de ambitie om de komende periode op 
divisieniveau te blijven uitkomen. De ervaringen in de tweede en derde divisie hebben geleerd 
dat hier een grote (minimaal 23 spelers) en sterke selectie voor nodig is. Ook vindt het bestuur 
het essentieel dat een voldoende aantal spelers uit de eigen jeugdopleiding hierin een plek kan 
vinden. 
 
De middelen die vanuit de vereniging worden ingezet voor UNA 1, blijven grosso modo op gelijk 
niveau. Het streven is om uit extra sponsorinkomsten middelen te genereren die meer lucht 
brengen in het budget. Bij tegenvallende sponsorinkomsten zal de vereniging incidenteel, maar 
niet structureel, aanvullen vanuit de verenigingsreserves.  
 
Er is geen aanleiding om veranderingen aan te brengen in de structuur van de begeleiding van 
UNA 1 (Medische en Technische Staf, Facilitaire ondersteuning en de Stichting Topvoetbal 
UNA). Het contact van de STU met de Businessclub zal worden geïntensiveerd. 
 
Het heeft de afgelopen beleidsperiode de nodige aandacht gevraagd om de organisatie rond de 
wedstrijden van UNA 1 te optimaliseren. Begeleiding van arbiters, ontvangst van gasten 
waaronder de pupil van de week, informatie aan de media en de schrijvende pers, toezicht door 
stewards, stadionomroep, twitterberichten, verslaggeving van de wedstrijden, 
veiligheidscoördinatie, ballenjongens, kassa, huisregels. Het zal de komende jaren een 
uitdaging blijven om alle noodzakelijke functies goed te bezetten mede gezien het te 
verwachten natuurlijk verloop onder de vrijwilligers. 
 
Voor UNA 2 blijft de situatie naar verwachting onverminderd kwetsbaar. Extra inspanningen in 
de afgelopen beleidsperiode hebben hierin geen fundamentele verandering kunnen brengen. 
Erkend moet worden dat voor spelers die geen reëel uitzicht hebben op een plaats in de UNA 
1-selectie, een overstap naar een vaandelteam elders aantrekkelijk kan zijn.   
 
Te snel ontstaat bij spelers in UNA 2 wellicht het beeld dat er onvoldoende perspectief is op 
doorstroming naar UNA 1. Hierdoor stappen sommigen zelfs al tijdens een lopend seizoen over 
naar een eerste elftal van een vereniging in de tweede of derde klasse.  
 
De inspanningen om UNA 2 goed te faciliteren en een interessant trainingsprogramma te 
bieden worden voortgezet. Verder blijft het bestuur zich richting KNVB inzetten voor de 
mogelijkheid om jong-teams te laten instromen in de reguliere competities van standaardteams. 
Een alternatief kan zijn een door de KNVB erkende competitie voor teams onder 23 jaar.  
 
 
Recreatieve teams 
 
Seniorenteams vanaf UNA 3, het dameselftal en het veteranenteam vormen de recreatieve tak 
van de seniorenteams. De recreatieve teams bij de senioren zijn een belangrijke pijler voor de 
vereniging.  
 
Voor veel recreatieve spelers geldt dat zij op jonge leeftijd lid worden van UNA  en bij de 
senioren lange tijd actief blijven op een passend niveau. Na hun actieve periode blijven velen 
trouw aan de vereniging, zijn betrokken bij de club als vrijwilliger en zijn overtuigde supporters 
van ons vaandelteam. Zij zien de kantine als hun clubhuis waar de teamgeest kan worden 
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beleefd. Het is een groot compliment voor de vereniging dat zoveel spelers vanaf 19 jaar zich 
aanmelden voor een recreatief seniorenteam.  
 
De beperkingen die de UNA-accommodatie stelt aan de het aantal teams dat onze vereniging 
kan huisvesten, wil het bestuur waar mogelijk aanpakken (tweede kunstgrasveld, extra 
kleedkamers). Als dit niet voldoende is om te voorzien in de grote animo om vanuit de jeugd in 
een recreatief seniorenteam te gaan spelen, zullen maatregelen worden genomen om 
wachtlijsten te voorkomen. Daarbij vooral te denken aan het –met een aantal seniorenteams- 
spelen op zaterdag in plaats van op zondag 
 
Walking football, een nieuwe voetbalvorm die overdag wordt beoefend door 55- plussers kan 
desgewenst bij UNA worden opgestart, omdat overdag geen andere teams gebruik maken van 
de velden.   
 
 

4. Jeugd 
 
De hoofddoelstelling voor onze jeugdafdeling is dat de jeugd uit Veldhoven en (directe) 
omgeving op een plezierige manier de voetbalsport kan beoefenen, ieder op zijn of haar eigen 
niveau. 
 
Behalve door de intrinsieke waarde die verbonden is aan sportbeoefening in teamverband, wil 
UNA ook maatschappelijke meerwaarde bieden door andere activiteiten voor jeugdspelers aan 
te bieden en door de manier waarop de omgangsvormen binnen de vereniging, vastgelegd in 
het Statuut Normen en Waarden, gestalte krijgen. 
 
Nu de jeugdopleiding bij UNA vanuit de KNVB de status heeft verworven van Regionale 
Jeugdopleiding is een afgeleide doelstelling dat de beste spelers uit de regio via onze 
jeugdopleiding een nog hoger niveau kunnen bereiken. Dit geldt nadrukkelijk voor de eigen 
jeugd maar ook voor spelers die via de KNVB of andere verenigingen bij UNA komen 
voetballen. Onverminderd blijft de inzet om de eigen jeugd in de selectie elftallen te laten 
instromen. De ontwikkeling van de individuele speler gaat boven het behalen van 
kampioenschappen en jonge spelers in recreatieve teams worden langer gevolgd om de 
ontwikkeling van hun talent op waarde te kunnen schatten.  
 
Gevolg hiervan is dat naar verwachting de UNA-jeugdopleiding in nog sterkere mate de 
kweekvijver zal worden voor UNA 1 en UNA 2. Een commissie interne scouting is 
samengesteld met het doel alle jonge UNA-talenten in beeld te krijgen en hen bij onze eigen 
vereniging verder op te leiden. Er worden vooralsnog geen initiatieven genomen om actief bij 
andere verenigingen jeugdspelers te gaan scouten.   
 
Op korte termijn wordt het Jeugdvoetbal Beleidsplan gepresenteerd waarin ook de personele en 
organisatorische gevolgen van de kwaliteitssprong naar een Regionale Jeugdopleiding zijn 
uitgewerkt. Hierbij te denken aan zaken als een beoordelingssysteem voor spelers, video-
analyse, sportpsychologie en een beoordelings- en vergoedingensysteem en opleidingsplan 
voor jeugdtrainers. We streven ernaar dat de status Regionale Jeugdopleiding in 2020 door de 
KNVB wordt herbevestigd/verlengd.  
 
De presentatie van alle jeugdteams is verbeterd en geharmoniseerd door eenzelfde goede 
kwaliteit van de tenues te waarborgen. De bekostiging hiervan is structureel geregeld middels 
de voor alle actieve leden geldende kledingbijdrage.  
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Selectieteams 
 
Onder 16 jaar zijn de eerste jeugdelftallen de selectieteams. Vanaf JO17 zijn de eerste en 
tweede elftallen de selectieteams. Nu de uitgangspunten van de KNVB voor het jeugdvoetbal 
veranderen kunnen hier wijzigingen in optreden. 
 
Conform de richtlijnen van de KNVB voor de Regionale Jeugdopleiding zijn alle trainers van de 
selectieteams gediplomeerd (TC 3 OF TC 2). De loopbaan van de selectietrainers wordt 
middels maatwerkafspraken/opleidingsaanbod gestimuleerd. 
 
In de leeftijdsklasse tot 13 jaar wordt een voetbalschool ontwikkeld die extra trainingen aanbiedt 
in voetbaltechniek. Dit is geen commercieel initiatief maar een “plusklas” voor getalenteerde 
jonge spelers. 
 
Jeugdspelers van UNA die door betaald-voetbalorganisaties (BVO’s) worden gescout zullen in 
een soort talentvolgsysteem worden gevolgd. Talenten die later bij de BVO afvallen kunnen dan 
gerichter worden opgevangen binnen UNA. De jeugdcommissie is hierin leidend en wijst een 
contactpersoon aan die structureel overleg met de BVO’s organiseert. 
 
Doelstelling is dat de eerste teams vanaf JO13 op landelijk niveau spelen (derde divisie of 
hoger) en de tweede teams op eerste klasse niveau. Voor de jongere selectieteams wordt zo 
hoog mogelijk spelen nagestreefd.   
 
De doorstroming vanuit de jeugdselectieteams naar de selectieteams bij de senioren blijft van 
eminent belang. Het structureel overleg tussen de technische begeleiders bij de jeugd en 
senioren wordt verder verankerd in de organisatie. Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn 
op het gebied van techniek en tactiek en een herkenbare spelopvatting voor alle 
leeftijdsgroepen binnen UNA acht het bestuur van grote waarde. De doorstroming krijgt in de 
praktijk verder gestalte door UNA O23. UNA O23 speelt oefenwedstrijden tegen kwalitatief 
sterke tegenstanders en is samengesteld uit spelers van UNA 1, 2 en UNA O19. 
 
 
Recreatieve teams  
 
Bij de jeugdelftallen krijgt de betrokkenheid van ouders en (oud-) spelers van de vereniging veel 
aandacht. In de recreatieve teams wordt een ontspannen en plezierige uitstraling door deze 
betrokkenheid versterkt. De begeleiding, training en opleiding van onze recreatieve elftallen 
wordt voor een belangrijk deel onbezoldigd verzorgd door (oud-)spelers en ouders. Deze 
aanpak draagt bij aan een sterkere binding van ouders en spelers met de vereniging.  
 
Ouders worden gestimuleerd om ondersteunende activiteiten op te pakken. Een goede 
introductie van nieuwe jeugdspelers en hun ouders bij UNA is hierbij van groot belang. Dit wordt 
de komende jaren geïntensiveerd en verbeterd gezien de behoefte aan veel betrokken en 
deskundige vrijwilligers.  
 
Aan ouders en (jeugd)leden die een team willen trainen wordt een korte opleiding aangeboden. 
Deze ”train de trainer sessies” worden verzorgd door onze selectietrainers. In de contracten/ 
vrijwilligersovereenkomsten met de selectietrainers worden daarover afspraken opgenomen. 
Aan vrijwilligers die zich vervolgens verder als trainer willen ontwikkelen wordt -na intake- een 
programma aangeboden.  
 
Meisjesvoetbal is een van de snelst groeiende sporten. In de afgelopen beleidsperiode hebben 
meisjes een steeds groter aandeel gekregen in onze jeugdelftallen, zowel prestatief als 
recreatief. Met ingang van het seizoen 2017-2018 heeft UNA een senioren damesteam in de 
competitie. 
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In de komende beleidsperiode worden de knelpunten onderzocht en waar mogelijk aangepakt 
om voor de categorie meisjes vanaf 15 jaar -via meisjesteams- een goed tehuis te bieden bij 
UNA. De knelpunten hebben te maken met faciliteiten zoals kleedkamers en de opbouw van 
teams gezien de aantallen gegadigden. 
 
 
 

5. Communicatie en publiciteit 
 
 
Interne communicatie 
 
Hoewel communicatie een onderwerp is dat altijd kan worden aangemerkt als een te verbeteren 
activiteit, kunnen we vaststellen dat de interne communicatie bij UNA in het algemeen naar 
tevredenheid verloopt. Er is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het tijdig en 
voldoende informeren van de leden en binnen de verschillende commissies binnen de 
vereniging is sprake van een goede onderlinge communicatie. Verdere verbeteringen zijn zeker 
nog mogelijk. Open en rechtstreekse contacten zijn daarvoor een doelmatig middel. Dat geldt 
op -en tussen- alle niveaus van de organisatie. Een open overlegcultuur is daarvoor nog 
belangrijker dan protocollen en spelregels. Het bestuur zal zich blijven inspannen voor een 
steeds betere communicatie binnen de vereniging. 
 
 
Externe publiciteit en reclame 
 
Terwijl het gebruik van digitale media voortdurend is toegenomen en ook de komende 
beleidsperiode verder zal groeien, willen we ook de conventionele media blijven gebruiken: 
kranten en weekbladen, glossy’s, de schermen in de kantine en het sponsorhome, de lokale 
omroep en de TV (Fox Sport indien UNA 1 in de tweede divisie uitkomt). Brieven, affiches en 
brochures blijven we eveneens gebruiken en geven we via onze huisstijl op een eigentijdse 
manier vorm. We blijven investeren in goede relaties met de pers door een open en positieve 
communicatie met de verslaggevers en redacteuren. 
 
Zowel voor contacten binnen als buiten de vereniging is het gebruik van mailverkeer een niet 
meer weg te denken en onmisbaar communicatiemiddel. Gezien de sterke groei in gebruik en 
waardering van sociale media, zoals Appgroepen, Facebook, Instagram, Twitter, zullen we 
deze zoveel als mogelijk en zinvol is inzetten voor onze communicatie en publiciteit. Het UNA-
twitteraccount heeft inmiddels bijna 3000 volgers. 
 
De website is ons belangrijkste communicatiemiddel geworden. Door onze webmasters 
aansprekend vormgegeven en zodanig gemanaged dat het mogelijk is zeer snel informatie voor 
onze leden en de buitenwereld te verspreiden. 
 
We verwachten dat de website alleen maar aan waarde zal winnen voor de communicatie intern 
en extern. Onderzocht wordt hoe het aandeel van de leden in de inhoud van de website kan 
worden vergroot. De website zal, ook als UNA 1 niet in de tweede divisie uitkomt, worden 
voorzien van wedstrijdsamenvattingen die in opdracht van het bestuur en met steun van de 
supportersvereniging worden gemaakt.  
 
De meeste aandacht zal de komende beleidsperiode uitgaan naar een voldoende toegeruste 
crew voor de alle taken op het gebied van communicatie en publiciteit. Het bestuur wil daarbij 
tot een bredere bezetting komen voor de communicatieve functies zodat de vele taken niet op 
zeer weinigen neerkomen. We gaan daarbij op zoek naar: 
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- Jonge mensen die goed in staat zijn sociale media optimaal in te zetten 

- Nieuwe of extra stadionomroepers, verslaggevers vanuit UNA resp. de lokale omroep.  

- Webmasters of ondersteuners die de website kunnen voorzien van content.  

Op deze wijze willen we baas blijven over onze eigen nieuwsfeiten en een adequate 
communicatie blijven garanderen. 
 
 
Archivering  
 
Voor de opslag van digitale bestanden is onlangs een zogeheten NAS aangeschaft. Met hulp 
van de webmasters zal een aanpak in gang worden gezet waarbij alle mogelijke UNA-
bestanden niet (alleen) meer op individuele computers van vrijwilligers staan maar centraal 
worden opgeslagen.  
Ook de stroomlijning van het papieren archief, waaronder bijvoorbeeld alle contracten, zal de 
nodige aandacht krijgen. 
Een gestructureerde archivering van het omvangrijke UNA-materiaal is de doelstelling.  

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Ook UNA heeft te maken met de verscherpte wetgeving op het gebied van privacy. Een werkgroep gaat 
in het seizoen 2018-2019 aan de slag om, volgens een vastomlijnd stappenplan, alle vormen van 
gegevensverwerking zodanig te organiseren dat de vereniging voldoet aan de AVG. 
 
 

 

6. Sponsoring 
 
De eerste doelstelling van het sponsorbeleid is om financiële en/of materiele steun van 
sponsors uit de regio te verkrijgen voor de bekostiging van de vereniging. De tweede 
doelstelling is de belangstelling en het draagvlak voor de vereniging UNA bij het Veldhovense 
en regionale bedrijfsleven te behouden en versterken. Dat gebeurt door het onderhouden van 
goede relaties met de sponsors en door het profileren van een voetbalvereniging waar sponsors 
zich met trots achter kunnen stellen. 
 
Voor de continuïteit in de sponsorinkomsten werkt UNA bij voorkeur met meerjarige 
sponsorcontracten. De tegenprestaties richting sponsors worden daarin schriftelijk vastgelegd.  
Het beleid is erop gericht het aantal sponsors te vergroten door een actieve benadering van 
potentiele sponsors die een passende diversiteit aan sponsormogelijkheden krijgen 
aangeboden.  
 
Het behoud van sponsors voor de vereniging is van groot belang. UNA stelt alles in het werk 
om aan de verwachting van de sponsors te voldoen. Er zal de komende periode meer worden 
gedaan aan relatiebeheer en aan het bieden van maatwerk dat de individuele sponsor 
aanspreekt. Sponsors worden bij alle relevante clubactiviteiten uitgenodigd. In de komende 
beleidsperiode wordt een nieuwe invulling gegeven aan een specifieke jaarlijkse 
sponsoractiviteit.  
 
De nieuw ingestelde “taskforce sponsoring” zorgt voor verbinding met ondernemers die een rol 
willen spelen in de vereniging en zelf actief invulling willen geven aan nieuwe initiatieven. 
Concrete acties in dit verband zijn de veilingavond en de ladies night. Aan deze acties en de 
invulling middels de taskforce wordt de komende jaren een vervolg gegeven. Hierbij wordt ook 
gezocht naar alternatieve inkomsten voor de vereniging UNA. 
 
Voor een goede coördinatie van het beleid inzake sponsoring bestaat een sponsorcommissie 
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en maakt de voorzitter van deze commissie deel uit van het bestuur van UNA.  
 
 
 
De taken van de sponsorcommissie zijn: 
 

1. Invulling geven aan het sponsor- en merchandisingbeleid bij UNA. Hiertoe wordt jaarlijks 

aan het UNA-bestuur een activiteitenplan voorgelegd. 

2. Het zorgen voor een gecoördineerde benadering van sponsors. In gezamenlijke 

afstemming met het bestuur van de businessclub wordt bepaald welke (potentiele) 

sponsors benaderd worden, door wie en op welke manier. Bedrijven of instellingen 

waarvan de doelstelling niet past bij het karakter van de vereniging UNA worden niet 

benaderd. 

3. Het voorbereiden van nieuwe sponsorcontracten en het beoordelen of de tegenprestatie 

van de vereniging in het nieuwe contract in verhouding staat tot wat andere sponsors 

wordt aangeboden. 

4. Het informeren van de penningmeester van UNA in verband met de verzorging van de 

facturatie en het debiteurenbeheer. 

5. Het organiseren- in samenspraak met het bestuur van de businessclub- van activiteiten 

in het kader van relatiebeheer. 

6. Het bewaken van het juiste gebruik en de merknaam en het logo van UNA bij uitingen 

vanuit de sponsorbedrijven. In voorkomende gevallen wordt met het UNA-bestuur 

overlegd over de voorwaarden. 

Om deze taken goed uit te kunnen voeren zal worden ingezet op een verbetering van het 
systeem/de uitvoering van administratie en communicatie. 
Behalve de hoofdsponsor, tenuesponsors, ster-, bord- en topsponsors, zijn alle andere 
sponsors lid van de Stichting Businessclub UNA. De laatstgenoemde sponsors hebben een 
contract met de businessclub, de eerstgenoemde sponsors hebben een contract met UNA. 
De sponsorcommissie zal meer gezamenlijk op gaan trekken met de businessclub, waar 
nieuwe ontwikkelingen zijn die goed aansluiten bij de opstelling van de sponsorcommissie en 
de taskforce. Gezamenlijk wordt ingezet op het verbreden van de steun uit de regio. 
 
 
Bij teamsponsoring en shirtsponsoring is door het bestuur een kledinglijn voorgeschreven om 
de herkenbaarheid en uitstraling van alle teams bij UNA te vergroten. Middels de invoering van 
de kledingbijdrage is gezorgd voor een kwalitatief uitstekende presentatie van alle elftallen 
waarmee ook de shirtsponsoring een nieuwe impuls kan krijgen. 
 
De merchandising en het gebruik van het UNA-beeldmerk daarbij, is de verantwoordelijkheid 
van de sponsorcommissie. Vooralsnog geldt dat ook voor de aansturing van de clubwinkel. 
Onderzocht wordt of het passender is dat de clubwinkel vanuit een andere portefeuille 
aangestuurd wordt. De financiële transacties van de clubwinkel blijven de verantwoordelijkheid 
van de penningmeester van UNA. 
 
 
 

7. Vrijwilligers, veiligheid en beleidsplanprojecten 
 
Vrijwilligers 
 
Wij mogen bij UNA allerminst klagen over het aantal en de kwaliteit van onze vrijwilligers.  
 
De maatschappelijke ontwikkelingen, met drukbezette agenda’s, carrière- eisen, latere 
pensionering en ieders individuele ontplooiing hoog in het vaandel, maken de keuze voor 
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tijdsbesteding als vrijwilliger bij een sportvereniging minder vanzelfsprekend.  
 
Gezien de ambitie van onze vereniging en de toenemende eisen vanuit de KNVB en de 
overheid zullen wij alle zeilen bij moeten zetten om op aan de huidige en toekomstige eisen te 
voldoen. De geweldige inzet van het huidige vrijwilligerskorps zal moeten worden aangevuld 
door meer vrijwilligers op allerlei niveaus. 
 
Binnen de vereniging en bij de ouders is een geweldig potentieel aan kennis en kunde 
aanwezig. Vaak wordt dit niet onderkend. Wij willen een beroep gaan doen op alle ouders en 
leden om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging. Ouders en leden hebben ook 
zelf baat bij een goed functionerende vereniging zowel op sportief als sociaal gebied.  
 
Het bestuur opteert niet voor varianten waarin het bovenstaande middels negatieve sancties 
wordt afgedwongen maar voor het overtuigen van mensen via een gerichte benadering. 
Daarvoor zullen ook structureel acties worden ingezet om (nieuwe) ouders beter te leren 
kennen. Vacatures zullen ook indien zinvol via de website worden bekendgemaakt. 
 
Er zal worden gewerkt aan een groter aantal vrijwilligers per positie. Dit om het werk van de 
zittende vrijwilligers te verlichten en om minder kwetsbaar te worden bij verloop of tijdelijke 
uitval.   
 
 
Veiligheid 
 
UNA biedt een veilige sportomgeving. Het systematisch verder versterken van het 
veiligheidsbeleid zal worden aangepakt langs de volgende lijnen:  

- Formuleren van een eenduidig beleid aan de hand van bestaande en nieuwe 

documenten en stroomlijning hiervan. 

- Presentatie van een nieuw normen- en waardenprotocol. Verspreiding hiervan onder 

onze leden en instelling van een commissie die toeziet op de naleving. 

- Kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de stewardorganisatie via (onder andere) 

stageplaatsen uit de veiligheidsopleiding van het Summa College en mogelijk instroom 

van afgestudeerde leerlingen.   

- Intensief overleg met de politie en de gemeente Veldhoven in het kader van de licentie-

eisen van de KNVB 

- Voortzetting van de praktijk waarin iedereen die betrokken is bij de jeugd – in de ruimste 

zin van het woord- dient te beschikken over een VOG. 

Veilig sporten (“elke wedstrijd een voetbalfeest”), het vermijden van incidenten met een metoo-
karakter, het tegengaan van racisme en discriminatie en het waarborgen van een in alle 
opzichten veilige omgeving voor de kinderen bij UNA. Dat moet de oogst zijn en blijven van het 
veiligheidsbeleid. 
 
 
Beleidsplanprojecten 
 
Afgelopen seizoen is een begin gemaakt met de Taskforce Sponsoring. Het beleid is erop 
gericht dit verder uit te bouwen. Wat begonnen is als een project kan zich gaan hechten in de 
organisatie, waarbij de leden van de taskforce zowel in de sponsoring voor de vereniging als 
voor de businessclub een belangrijke rol gaan spelen. De komende twee veilingen en de ladies 
night zijn projecten die hierbij prioriteit hebben. De ervaringen met sponsors die kavels voor de 
veiling hebben ingebracht, geven perspectief op een mogelijke uitbreiding van het 
sponsorbestand.  
 
Het 90-jarig jubileum van onze vereniging is een project in het kader van dit beleidsplan 
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waarvoor inmiddels de voorbereidingen zijn gestart. 

8. Financieel beleid 
 
Begrotingsrichtlijnen 
 
Om de doelstellingen van de vereniging waar te maken is veel geld nodig. Het totaal aan 
uitgaven van UNA in het seizoen 2016-2017 bedroeg ca. € 475.000. Daar dienen inkomsten 
van eenzelfde omvang tegenover te staan. Het is tevens van groot belang dat de geldstromen 
goed worden beheerd. 
 
Het beleid van UNA vertaalt zich in de begroting. Jaarlijks wordt in de maand juni de begroting 
voor het nieuwe verenigingsjaar ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering (ALV) 
voorgelegd.  
 
De begrotingsrichtlijnen die het bestuur hanteert voor de komende vier jaren zijn:  
 

- Uitgangspunt is een sluitende begroting. 

- De verhouding tussen eigen een vreemd vermogen blijft groter dan 1. 

- De kasstroom uit operationele activiteiten moet positief zijn. 

- De beoogde solvabiliteit bedraagt 15%. Bij een lagere solvabiliteit dient de reservepositie 

versterkt te worden. 

- De banktegoeden van de vereniging staan op bankrekeningen waarbij de grens van de 

depositogarantstelling (€ 100.000) niet wordt overschreden. 

- In bijzondere omstandigheden is een eenmalig exploitatietekort van 5% van het 

begrotingstotaal aanvaardbaar mits de reservepositie dit toelaat. 

- Over de lidmaatschapsgelden neemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een besluit 

op basis van een voorstel van het bestuur. De voor de komende beleidsperiode 

geldende richtlijnen voor de contributie staan in onderstaande paragraaf weergegeven. 

-  

Beleid contributies 
 
Contributieverhogingen die uitgaan boven het CBS-prijsindexcijfer worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de ledenvergadering.  
 
Zoals in 2016 door de ledenvergadering is besloten, wordt in 2018 nog eenmaal de contributie 
met € 0,50 per maand verhoogd in verband met de obligatielening. 
 
Het bestuur voert een terughoudend beleid als het gaat om verhogingen van de 
lidmaatschapsgelden. Echter, de ambities in dit beleidsplan ten aanzien van de jeugdopleiding 
en de accommodatie kunnen mogelijk niet geheel uit de huidige middelen/bedrijfsvoering 
bekostigd worden. In dat geval zullen er onderbouwde voorstellen over de 
contributieontwikkeling aan de ledenvergadering worden gedaan. 
 
Incidentele middelen, zoals de netto-opbrengsten van de veiling, kunnen niet gebruikt worden 
voor structurele uitgaven en zullen worden ingezet voor de noodzakelijke versterking van de 
reservepositie. 
 
 
De jaarrekening 
 
Elk jaar in oktober wordt de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar aan de 
ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd. De presentatie van de jaarrekening is, evenals 
de begroting en de bewaking daarvan, de verantwoordelijkheid van de penningmeester. 
Conform de licentie-eisen wordt de jaarrekening voortaan samengesteld door een 
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onafhankelijke accountant. 
 
Gelieerde Stichting 
 
Gelieerd aan de vereniging UNA bestaat de Stichting Topvoetbal UNA (STU) waarmee de 
vereniging een fiscale eenheid vormt. De STU ontvangt middelen vanuit de businessclub en 
vanuit de vereniging om daarmee de kosten van het eerste elftal te dekken. Met betrekking tot 
het beheer van deze gelden heeft de STU eigen bevoegdheden, waarbij het bestuur van de 
vereniging UNA een meerderheidspositie in het STU-bestuur heeft. Wanneer er structurele 
kostenstijgingen zijn binnen de STU dan zullen deze kosten gefinancierd moeten worden uit 
extra inkomsten van sponsoren en niet uit de begroting van v.v. UNA. 
 
Naast de vereniging UNA zijn er twee stichtingen die zelfstandig gelden beheren. 
 

- De Stichting Accommodatie UNA (STAU) die het sportpark en de opstallen beheert en 

onderhoudt 

- De Stichting Businessclub UNA die tot doel heeft de sportbeoefening bij UNA te 

bevorderen door het werven van fondsen. 

Beide Stichtingen hebben hun eigen penningmeester, begroting en financiële verslaglegging. Zij 
zijn verantwoordelijk voor hun eigen exploitatieresultaten en balanspositie. 
 
 
Beleidsplanperiode 2014-2017 
 
Om de verbouwing van de kantine te realiseren is de hypotheek overgesloten en verhoogd. 
Daarnaast is een obligatielening uitgezet van € 100.000 met een rentepercentage van 2% en 
een looptijd van 10 jaar. 
 
Met de STAU en de Stichting Businessclub UNA is gekomen tot een grotere transparantie van 
de financiële gegevens. 
 
Er zijn, teneinde aan de licentie eisen van de KNVB te voldoen, extra kosten gemaakt voor 
veiligheid en voor de verlichting van het hoofdveld. 
 
In het kader van de certificering als regionale jeugdopleiding zijn kosten gemaakt onder meer 
voor opleidingen van trainers. Deze kosten hebben een structureel karakter en zullen in de 
komende jaren nog toenemen. 
 
Na de verbouwing van de kantine en de gewijzigde bedrijfsvoering zijn de netto-opbrengsten 
toegenomen. De bedoeling is de bedrijfsvoering van de kantine verder door te ontwikkelen. 
 
 
Financiële organisatie en beheer 
 
In de komende beleidsperiode komt er geen wijziging in de verantwoordelijkheden van bestuur 
en penningmeester voor de financiële huishouding. Alle betalingen door of namens de 
vereniging lopen via de penningmeester. Ieder die financiële transacties bij UNA uitvoert weet 
bij wie hij dit moet verantwoorden (functiescheiding).  
 
Het bestuur wijst budgetten toe aan de verschillende commissies resp. portefeuillehouders en 
kan daarin bijsturen indien gewenst. De commissies zijn zelf verantwoordelijk voor de bewaking 
van hun budget en voor tijdige informatie richting de penningmeester. 
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De vereniging krijgt inkomsten uit entreegelden, kantine-omzet, opbrengsten van de winkel, 
donaties van de supportersvereniging, subsidies, contributies, sponsorgelden, opbrengsten uit 
merchandising, reclame en opbrengsten van evenementen zoals de veiling. Deze gelden 
worden – als ze door onze vrijwilligers worden ontvangen- afgedragen aan de penningmeester. 
De wijze waarop wordt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester geregeld.   
 
 
Financiële commissie 
 
In de komende beleidsplanperiode wordt uitvoering gegeven aan de structurele ondersteuning 
van de financiële functie door de instelling van een Financiële Commissie. Onder 
voorzitterschap van de penningmeester nemen hierin deel:  
 

- De ledenadministrateur 

- De administrateur voor debiteuren, crediteuren, personeel/vrijwilligers. 

- De administrateur voor de kantine en inkoop/verkoop 

- De administrateur van de sponsorcommissie voor facturatie en debiteurenbeheer. 

Gezien de complexiteit en het belang van de financiële bedrijfsvoering van de kantine, wordt 
onderzocht of naast de administrateur nog verdere expertise moet worden ingezet. De 
betreffende ”penningmeester” van de kantine zou eveneens deel moeten uitmaken van de 
financiële commissie. 

 
 
 
 


