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Voorwoord 

Zvv Urk is een club die al meer dan 25 jaar bestaat, die bijna duizend -voornamelijk recreatieve- 

leden heeft en die een belangrijke rol vervult in het maatschappelijk leven op Urk. Daarbij is de club 

met een team vertegenwoordigd in de eredivisie van het nationale zaalvoetbal en heeft de club een 

positief imago. Des te opmerkelijker dat we in al die jaren nog nooit een beleidsplan hebben 

opgesteld waarin staat waar we met onze club naartoe willen en hoe we dat gaan doen. 

Aan het eredivisieschap van clubs worden door de KNVB eisen gesteld. Eén van de 

licentievoorwaarden is het hebben van een beleidsplan. En dus hebben we een half jaar geleden een 

commissie in het leven geroepen die het beleid van zvv Urk in kaart moest brengen. Samen met Bert 

Brouwer namens TZU en Wim van Eck als schrijver zijn we begin 2009 aan de slag gegaan. Het 

resultaat van veel gesprekken, overlegsessies en discussies ligt voor u. Het beleidsplan heeft de naam 

‘Presteren is professionaliseren’ meegekregen. Een titel die misschien vooral aan de teams doet 

denken die in KNVB-verband uitkomen, maar die zeker ook van toepassing is op de bloeiende 

recreatieve tak in zvv  Urk. Ook in alle recreatieve competities willen we onze zaakjes immers goed 

voor elkaar hebben!    

In dit beleidsplan maakt zvv Urk keuzes voor de toekomst.  Belangrijke keuzes, die de organisatie en 

het ambitieniveau van de club ten goede komen. Die bovendien stuur geven aan het werk van 

bestuur, commissies en vrijwilligers. Dit beleidsplan geeft namelijk de koers aan die de vereniging de 

komende vijf jaar wil volgen. Op welke vlakken kan (en misschien wel moet) de vereniging 

verbeteren?  Hoe verenigen we in de toekomst de belangen van topsport en recreatief zaalvoetbal? 

Belangrijke issues! En om misverstanden te voorkomen: een beleidsplan betekent niet dat we het nu 

ineens helemaal anders gaan aanpakken. Het betekent wel dat we zaken in kaart brengen die voor 

verbetering vatbaar zijn.  

Graag maak ik in dit voorwoord van de gelegenheid gebruik om mijn medecommissieleden Bert 

Brouwer en Wim van Eck te bedanken voor de prettige samenwerking. Daarnaast ook een woord van 

dank aan Erik Baas van KNVB District Noord, die ons op de achtergrond met raad en daad bijstond. 

Tenslotte kan een beleidsplan niet tot stand komen zonder boeiende en soms heftige discussies in 

bestuur en commissies. In het bestuur en in de commissies zijn de denkrichtingen bepaald. 

Beleidskeuzes waarmee we als vereniging met vertrouwen de toekomst in kunnen gaan! 

 

Gerard Roskam 

Voorzitter zvv Urk 
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1 Inleiding 

Het zijn bekende voorbeelden in de voetbalwereld. Clubs die snel opkomen, ruiken aan het succes, 

maar net zo snel weer wegzakken. Clubs die met geld voor het snelle succes willen gaan, maar die 

uiteindelijk het deksel op de neus krijgen.  

In veel gevallen is een dergelijke neerwaartse spiraal terug te voeren op wanbeleid. Keuzes die 

gemaakt worden in de waan van de dag en die gericht zijn op korte termijnsucces. Zaken waar de 

KNVB met argusogen naar kijkt en waar de bond ook paal en perk aan probeert te stellen. Hoe? Door 

beleid te vragen van clubs. De KNVB vraagt van clubs een visie en moedigt ze op deze manier aan om 

vier of vijf jaar vooruit te kijken.  

In het zaalvoetbal stelt de KNVB inmiddels ook eisen aan de op hoog niveau spelende teams. In de 

eredivisie en de topdivisie worden clubs gedwongen om beleid te maken. Een beleidsplan is namelijk 

een absolute eis om op dat hoge niveau te mogen uitkomen. Deze eis staat in de 

licentievoorwaarden van de KNVB, zoals die twee jaar geleden zijn vastgesteld en onlangs zijn 

vernieuwd. Wat dat betreft is ook zaal- en recreatievoetbalvereniging Urk (zvv Urk) het slachtoffer 

van haar eigen succes. De club laat al jaren attractief zaalvoetbal zien en draaide een paar jaar in de 

top van de eerste divisie mee. Sterker nog: een tweede plaats in de competitie leidde ertoe dat zvv 

Urk 1 de stap naar de eredivisie kon maken. Een prachtige prestatie met grote gevolgen. De KNVB 

stelt twee belangrijke eisen aan spelen in de eredivisie: een jeugdafdeling en een beleidsplan.  

Maar hoe erg is dit nou eigenlijk? Niet erg! Okee, er moet nagedacht worden over beleid en dit moet 

worden uitgewerkt, maar bovenal biedt een beleidsplan veel kansen. Zeker in geval van zvv Urk. Ga 

maar na: Urk is ontzettend voetbalminded en er is enorm veel jeugd op Urk. Voeg deze zaken bij 

elkaar en de basis onder een prachtige zaalvoetbaltoekomst is gelegd. Tenminste, als je op een 

positieve en ambitieuze manier met de jeugd aan de slag gaat.   

Dit beleidsplan is een belangrijke eerste stap in de toekomst van zvv Urk. In veel gesprekken heeft 

zvv Urk kritisch naar tal van zaken gekeken. Bestuurlijk, sportief, recreatief en financieel is de huidige 

situatie tegen het licht gehouden. Daarbij werd de discussie niet geschuwd en werden ook 

ingewikkelde kwesties besproken. Het resultaat ligt hier voor u. Nieuwsgierig hoe het bestuur van zvv 

Urk de toekomst van zaalvoetbal op Urk ziet? Veel leesplezier! 
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2 Organisatie 

2.1 Historie 

De eerste zaalvoetbalactiviteiten op Urk dateren uit 1974. Tijdens een toernooi voor bedrijfs- en 

zomeravondvoetbal in Emmeloord krijgen enkele Urker spelers informatie over een 

zaalvoetbalcompetitie, die door de KNVB-afdeling in Zwolle wordt georganiseerd. Aansluitend meldt 

Bos Diepvries zich als eerste Urker team aan. De jaren daarna stijgt de populariteit van zaalvoetbal 

snel. Baarssen Vis, FC Blom, Eiland Urk en Neerlandia zijn enkele ploegen die ook een team starten 

en in de Prins Willem Alexanderhal hun wedstrijden spelen. 

In 1987 zet zvv Urk een interne competitie op om vissermannen in staat te stellen op zaterdag een 

balletje te trappen. De club noemt dit het zogenaamde mixed-zaalvoetbal. De club had geen betere 

beslissing kunnen nemen. Deze competitie blijkt een schot in de roos en niet alleen vissermannen 

blijken geïnteresseerd. Later zijn ook zomeravond zaalvoetbal en bedrijvenvoetbal populair.  

2.2 Missie & doelstellingen 

Zaalvoetbalvereniging Urk (zvv Urk) is een amateurvereniging die stevig is verankerd in de Urker 

sport en in het maatschappelijke en sociale leven. Het grote potentieel aan recreatieve teams en de 

net gestarte jeugdopleiding is de levensverzekering van de op hoog niveau acterende teams. De 

vereniging wil de mogelijkheid bieden tot prestatie en recreatie voor jeugd, senioren, dames en G-

zaalvoetballers. Op prestatief gebied streeft de vereniging het hoogste niveau na. Het succes van de 

vereniging wordt mede bepaald door enthousiaste vrijwilligers, waarbij een financieel gezonde basis 

steeds voor ogen wordt gehouden. 

Zvv Urk werkt met verschillende doelstellingen. Een eerste doelstelling is dat er binnen zvv Urk veel 

aandacht is en blijft voor de recreatieve teams en zij de komende jaren grotendeels op Urk hun 

wedstrijdjes kunnen spelen. Een tweede doelstelling ligt meer op het prestatieve vlak. Zvv Urk wil de 

komende jaren graag in de eredivisie van de KNVB actief blijven. Tenslotte hoopt Urk de komende 

jaren een bloeiende en gezonde jeugdafdeling op te zetten. Jeugdteams moeten bovendien in staat 

worden gesteld aan KNVB-competities deel te nemen. 

2.3 Organisatiestructuur 



 

Beleidsplan zaal- en recreatievoetbalvereniging Urk 2010-2015  Pagina 7 
 

De organisatiestructuur van zvv Urk is voor het overgrote deel helder en eenvoudig. Zoals in het 

organigram te zien is is de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan in de vereniging. Het 

bestuur legt op minimaal één keer per jaar te houden Algemene Ledenvergadering verantwoording 

af voor de taken die het uitvoert om de vereniging te laten draaien. Bij zvv Urk bestaat het bestuur 

uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en vier leden. Hierbij dient wel te worden opgemerkt 

dat veel bestuursleden in meerdere commissies zitten en dus dubbele taken hebben.  

Onder het bestuur hangen bij zvv Urk acht commissies: G-zaalvoetbalcommissie, PR-commissie, 

jeugd & damescommissie, kascommissie en commissies voor de verschillende competities. Hierbij 

gaat het om recreatief voetbal, mixed-zaalvoetbal, bedrijfszomeravond voetbal (veld) en zomeravond 

zaalvoetbal.    

Zoals eerder gezegd is de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan in de vereniging. Aan de 

Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan 

het bestuur zijn opgedragen. Door middel van een Algemene Ledenvergadering oefenen de leden 

van een vereniging invloed uit op het functioneren van de vereniging. Deze zeggenschap vormt het 

wezenskenmerk van de vereniging. De wet beperkt de macht van de Algemene Ledenvergadering 

door de expliciete bepaling dat besturen niet tot haar competentie behoort. Het bestuur heeft een 

zelfstandige taak: het besturen. Het bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid voor die taak ten 

opzichte van de Algemene Ledenvergadering en de vereniging zelf. De Algemene Ledenvergadering 

behandelt de agenda en dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid en het financiële beheer. 

Minimaal één maal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin in ieder geval 

de volgende punten worden besproken: notulen laatste vergadering, jaarverslag van secretaris, 

voorzitter en penningmeester, jaarstukken (balans en verlies- en winstrekening), stand van zaken 

m.b.t. actiepunten uit het beleidsplan, verslag of verklaring van de kascommissie, verkiezing van een 

volgende kascommissie, begroting van het volgende verenigingsjaar, vaststelling van de contributie 

in het volgende verenigingsjaar, (her)verkiezing bestuursleden, instelling en (her)verkiezing van 

commissieleden, voorstellen van het bestuur, voorstellen ingediend door de leden, wat verder ter 

tafel komt, rondvraag.  

Verder heeft het bestuur de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig om 

overeenkomsten te sluiten tot het kopen van onroerende goederen en bij het aangaan van 

overeenkomsten waarbij aan de vereniging krediet wordt verleend. Naast een vast te houden 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kan het bestuur zo vaak als nodig is een ALV houden. Ook 

leden kunnen een ALV afdwingen. Minimaal 10 procent van de leden van de vereniging moeten 

hiertoe dan een verzoek indienen (geteld aan het einde van het  laatste verenigingsjaar). 

In de huidige structuur van zvv Urk heeft de stichting Top Zaalvoetbal Urk een onduidelijke status. In 

de stichting wordt alles omtrent de twee vlaggenschepen van de club geregeld. Een bestuurslid van 

TZU zit wel als afgevaardigde in het bestuur van zvv Urk.  

2.4 Bestuurs- en commissietaken 

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal maar ten minste drie meerderjarige gewone leden, leden 

van verdienste en/of ereleden van de vereniging, te weten: voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Zvv Urk streeft ernaar een bestuur te hebben dat negen leden telt. Het algemeen bestuur vergadert 

één keer in de maand. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks 
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bestuur.  Dit bestuur is belast met de afhandeling van de dagelijkse gang van zaken. Het dagelijks 

bestuur komt wekelijks bij elkaar. 

In grote lijnen kun je zeggen dat het bestuur verantwoordelijk is voor alle lopende zaken in en rond 

de vereniging. Daarnaast stippelt het bestuur het beleid uit en wordt er op toegezien dat de statuten 

en het huishoudelijk reglement worden nageleefd. Tenslotte behoren het uitschrijven van ALV’s, het 

opstellen van begrotingen en het bewaken van budgetten tot de kerntaken. 

Commissies kunnen worden benoemd om het bestuur in bepaalde onderdelen van het werk 

behulpzaam te zijn. Bij commissies kun je het onderscheid maken tussen permanente en niet-

permanente commissies. Op dit moment kent zvv Urk zeven permanente commissies, te weten: G-

zaalvoetbalcommissie, PR-commissie, jeugd & damescommissie en commissies voor de verschillende 

door zvv Urk georganiseerde competities. Hierbij gaat het om recreatief voetbal, mixed-zaalvoetbal, 

bedrijfszomeravondvoetbal (BZA) en zomeravond zaalvoetbal (ZAZ). De kascommissie is de enige 

niet-permanente commissie.  

→ In de bijlage van dit beleidsplan is een leidraad te vinden voor de taken die door bestuursleden en 

commissieleden moeten worden verricht.  

2.5 Stichting TZU 

Kleine dissonant in de structuur van zvv Urk is op dit moment de stichting Top Zaalvoetbal Urk (TZU). 

Een stichting die in zvv Urk een wat aparte –lees: onduidelijke- status heeft. Deze stichting is jaren 

geleden opgericht voor de topsportsectie van zvv Urk. Toen het eerste team van zvv Urk op een 

hoger niveau ging spelen is ervoor gekozen om het topzaalvoetbal onder te brengen in een stichting: 

Top Zaalvoetbal Urk (TZU). Deze stichting is op 10 juli 1997 in het leven geroepen om de financiële 

risico’s die topzaalvoetbal met zich meebrengt te ondervangen. Op het moment dat er in het 

topzaalvoetbal te veel geld wordt uitgegeven en de stichting failliet zou gaan heeft dat geen directe 

gevolgen voor de vereniging.  

De stichting zorgt ervoor dat zaken rond de topteams goed zijn geregeld en dat er voldoende 

financiën zijn om op hoog niveau met deze teams te kunnen acteren. De stichting heeft niet de status 

van een commissie, want staat wat verder van de vereniging af. Een bestuurslid van TZU zit wel als 

afgevaardigde in het bestuur van zvv Urk.  

TZU heeft een eigen bestuur waarvan een lid zitting heeft in het algemeen bestuur. Verder heeft TZU 

een eigen activiteitencommissie. TZU kan echter niet zonder zvv Urk. De licenties voor de KNVB-

teams liggen namelijk bij de vereniging.  De KNVB doet geen zaken met een stichting. Zvv Urk is te 

allen tijde het aanspreekpunt voor de KNVB.  

2.6 Toekomst structuur zvv Urk 

2.6.1 Inleiding 

Het beleid van zvv Urk is er de komende jaren op gericht om de structuur in de vereniging drastisch 

aan te passen. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de status en noodzaak van TZU en worden ook de 

commissies tegen het licht gehouden. In onderstaande paragrafen wordt dit beleid verder toegelicht. 
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2.6.2 Toekomst TZU 

Cruciale vraag in de structuur van zvv Urk is of de stichting TZU moet blijven bestaan of niet. Wat is 

de toegevoegde waarde van deze stichting en wat zijn de argumenten voor opheffing van de 

stichting. Objectief bezien is er maar één argument om de stichting in leven te houden. Dat is het 

financiële argument dat de stichting de vereniging niet meetrekt bij grote schulden of mogelijk zelfs 

een faillissement.  

Er zijn wel meerdere argumenten om de stichting op te heffen. Op dit moment leven zvv Urk en TZU 

tot op zekere hoogte een eigen leven. De stichting houdt zijn eigen broek op, hoeft aan niemand 

financiële verantwoording af te leggen en staat daardoor ver van de vereniging af. Door de stichting 

op te heffen wordt het topzaalvoetbal weer bij de vereniging gehaald en kunnen de banden met de 

vlaggenschepen en de organisatie die hier achter zit worden aangehaald.  

Maar er zijn meer redenen om de stichting op te heffen. Om de toekomst van topzaalvoetbal op Urk 

te waarborgen is het nodig dat er technisch beleid wordt gemaakt. TZU is vooral bezig met de 

organisatie rond en financiering van zvv Urk 1 en 2. De stichting houdt zich niet bezig met technisch 

zaalvoetbalbeleid.  De KNVB stelt echter wel eisen aan clubs die op eredivisie- of topdivisieniveau 

acteren. Nu is het zo dat zvv Urk dit beleid voor TZU moet uitstippelen en bekostigen. Een kromme 

situatie.  Door te stoppen met de stichting kan zvv Urk met een eigen technisch beleid aan de 

toekomst van het topzaalvoetbal op Urk werken.  

Zoals eerder aangegeven bedruipt TZU zichzelf. Dat wil zeggen dat TZU grotendeels los staat van de 

vereniging. Een situatie die voor veel onduidelijkheid zorgt. Bedrijven worden door TZU en zvv Urk 

benaderd om sponsor te worden. Stichting en vereniging werken in hun sponsorbeleid volkomen 

langs elkaar heen en beconcurreren elkaar zelfs. Eén beleid en één gezicht is daarom gewenst.  

Tenslotte komt het opheffen van de stichting de transparantie ten goede. Door TZU op te laten gaan 

in zvv Urk en het topsportgedeelte onder te brengen in een technische commissie kan zvv Urk 

gewoon met budgetten werken. Voor iedereen is dan inzichtelijk hoeveel geld er naar de 

vlaggenschepen van de vereniging gaat.  

Conclusie: Omdat de argumenten om door te gaan met TZU niet opwegen tegen de argumenten om 

de stichting te stoppen wil het bestuur van zvv Urk een periode van één à twee jaar nemen om de 

stichting in de vereniging te laten opgaan. Een situatie die in de toekomst vooral veel kansen biedt. 

Door als één gezicht naar buiten te treden wordt zvv Urk aantrekkelijker voor sponsoren. Verder is de 

eenheid belangrijk in het vergroten van transparantie en kan er aan technisch beleid voor de hele 

club worden gewerkt. Een keiharde voorwaarde om topzaalvoetbal op Urk in leven te houden.     

2.6.3 Herstructurering  

Het opheffen van TZU heeft tot gevolg dat er een herstructurering moet plaatsvinden in bestuur en 

commissies van zvv Urk. Een proces dat synchroon aan de ontmanteling van TZU moet plaatsvinden. 

Uit het voorgaande is te concluderen dat een herstructurering grote kansen biedt. De commissies PR 

en G-zaalvoetbal kunnen gewoon blijven bestaan en op de huidige voet verder gaan. Buiten die twee 

commissies ontstaat een behoefte aan drie sterke -en nieuw op te zetten- commissies: een 

technische commissie, een sponsorcommissie en een recreatieve commissie.  
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Een technische commissie is een bittere noodzaak om het technische beleid van zvv Urk vorm te 

geven. Zvv Urk is een club die ook de komende jaren op niveau wil blijven spelen. De KNVB stelt 

echter wel eisen aan een dergelijke ambitie. Aan spelen in de eredivisie koppelt de KNVB het 

opzetten en onderhouden van een jeugdafdeling. Met zoveel voetbaltalent op Urk is hier bij zvv Urk 

geen sprake van een eis maar van een kans. Het opzetten van een goede jeugdafdeling met vaste 

trainingsmomenten, opgeleide trainers en de mogelijkheid om wedstrijden/toernooien te spelen 

fungeert als levensverzekering van de op niveau spelende seniorenteams. In deze technische 

commissie moeten naast de jeugdafdeling alle teams die uitkomen in KNVB-verband ondergebracht 

worden, inclusief eerste damesteam.  

Ook voor een sponsorcommissie liggen er grote kansen. Daar waar TZU en zvv Urk elkaar nu 

beconcurreren kan zvv Urk nu als één partij naar buiten treden. Bovendien zijn partijen niet meer 

voor zichzelf bezig, maar voor de hele vereniging. Daar profiteren de topteams en de recreatieve 

teams beide van. 

Het is aan te bevelen om de verschillende recreatieve commissies te bundelen. Op deze manier 

ontstaat één sterke commissie waarin veel kennis wat betreft de organisatie van recreatieve 

competities bij elkaar komt. In deze commissie moet ruimte zijn voor mensen die zich nu met één tak 

van het recreatieve voetbal bezighouden. Je brengt de organisatie van de recreatieve competities 

onder één paraplu. Dit maakt deze competities overzichtelijker en zorgt er bovendien voor dat 

commissieleden van elkaar kunnen leren omdat ze bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Bovendien 

zijn er door als één commissie te opereren wellicht schaalvoordelen te behalen en is ook op gebied 

van bijvoorbeeld administratie een efficiencyslag te maken.  

Tenslotte: Het tijdspad van de herstructurering wordt bepaald door de invulling van de nieuw op te 

zetten commissies. Zvv Urk streeft ernaar TZU zo snel als mogelijk en verantwoord is op te laten gaan 

in de vereniging. Hierbij moeten de statuten van TZU wel in acht worden genomen. In deze statuten 

is te lezen dat TZU zichzelf vrij eenvoudig kan opheffen.  

Omdat sponsors zich aan deze stichting hebben verbonden moet wel in gesprek worden getreden 

met de sponsors. De verwachting is dat dit geen problemen oplevert.  

Als de opheffing van de stichting een feit is dan zijn zaken als financiën en sponsoractiviteiten vrij 

snel over te nemen. Het technische beleid en de organisatie rond de vlaggenschepen vraagt wellicht 

meer tijd. Deze taken moeten namelijk worden overgenomen door een sterke technische commissie 

(TC). TZU moet zaken op een ordelijke manier overdragen aan TC en bestuur van zvv Urk.  Die 

overdracht moet middels het verlenen van ‘decharge’ officieel worden gemaakt.  

 

 

 

 

 

 



 

Beleidsplan zaal- en recreatievoetbalvereniging Urk 2010-2015  Pagina 11 
 

2.6.4 Nieuw organogram 

In de nieuwe situatie komt het organigram van zvv Urk er als volgt uit te zien: 

 

→ In de bijlage zijn de taken van de nieuwe commissies te lezen.  

 

2.7 Vrijwilligers 

Een club als zvv Urk, met zoveel teams en leden, kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Het is de taak 

van het bestuur om de beschikbare vrijwilligers zo optimaal mogelijk in te zetten. Aan de andere kant 

moet zvv Urk de vrijwilligers ook zien vast te houden. De club moet ervoor zorgen dat de vrijwilligers 

het naar hun zin hebben en dat ze werkzaamheden verrichten die aansluiten bij hun mogelijkheden.  

Om zicht te hebben op wat er allemaal gedaan moet worden en de juiste mensen aan de juiste taken 

te koppelen is het handig bepaalde zaken te beschrijven: 

 De taken die moeten worden uitgevoerd. 

 Of een taak eenmalig moet worden uitgevoerd of dat een taak telkens terugkeert. Het gaat 

dan om de vraag: is het een ad hoc taak of een structurele taak? 

 Voor welke functies er vrijwilligers nodig zijn. 

 Hoe de vrijwilligers worden geselecteerd voor bepaalde functies. 

 Of vrijwilligers voor de uitvoering van taken al een diploma in bezit moeten hebben of dat zij 

een opleiding moeten volgen. 

 Of het nodig is vrijwilligers te werven. 

 Hoe waardering kan worden getoond aan vrijwilligers. 

 Wat de functie- en taakomschrijvingen van vrijwilligers zijn. 

Het is op termijn verstandig om een vrijwilligerscoördinator aan te stellen die vraag en aanbod van 

vrijwilligers regelt en die de juiste mensen op de juiste positie zet. Deze vrijwilligerscoördinator 

houdt het ledenbestand en het bestand van oud-leden in de gaten en benadert mensen met de vraag 
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of ze iets voor zvv Urk willen betekenen.  Bovendien kan hij in kaart brengen wie liever projectmatige 

dingen doet in de vereniging en wie graag structureel bij de club aan de slag gaat. Deze 

vrijwilligerscoördinator doet zijn werk in nauw overleg met het bestuur. 

Het is van belang de vrijwilligers enthousiast te houden voor het werk dat ze binnen de club 

verrichten. Het goede werk van de trainers/coaches dient waar mogelijk gewaardeerd te worden. 

Waardering zit hem niet altijd in beloning in financiële zin. Enthousiaste mensen zijn met een kleine 

“beloning” al tevreden. Waardering is iets dat veel meer telt. Binnen de begroting van de club zullen 

hiervoor middelen gereserveerd moeten worden. Als suggestie wordt gedacht aan een korting op de 

contributie, een presentje met Pasen/Kerst, etc….. 

2.8 Samenwerking 

Op Urk speelt voetbal zowel sportief als sociaal een belangrijke rol. Dit uit zich in een grote 

voetbalvereniging én in een grote zaalvoetbalvereniging. Zvv Urk heeft als doel de komende jaren de 

band met SV Urk te versterken. Op sommige gebieden zou zelfs samengewerkt kunnen worden, 

zeker ook omdat veel Urkers van beide verenigingen lid zijn. Ze voetballen op het veld en in de zaal. 

Op welke gebieden samenwerking mogelijk is? Op gebied van medische begeleiding, in de 

gesprekken met de gemeente en de politiek kan een groter blok worden gevormd, op gebied van een 

gezamenlijk clubblad en op gebied van veiligheid.  

2.9 SWOT-analyse 

Hieronder een SWOT-analyse van de vereniging, die uit de voorgaande paragrafen is op te maken.  

SWOT staat voor: Strength, Weakness, Threats, Opportunities. Oftewel: sterkte, zwakte, 

bedreigingen, kansen.   

Sterkte Zwakte 

Veel leden 
Financieel gezond 
Voetbalminded gemeenschap 
Goede accommodaties 

Niet alle accommodaties op Urk 
Weinig opgeleide trainers 
 

Bedreigingen Kansen 

Mentaliteit: recreatief boven prestatief? 
Trend: vrijwilligers zijn schaars 
Zelfstandigheid TZU 

Jeugd! 
Samenwerking met SVU 
Talentontwikkeling 
Damesvoetbal 

 

 

 

 



 

Beleidsplan zaal- en recreatievoetbalvereniging Urk 2010-2015  Pagina 13 
 

3 Financiën 

3.1 Inleiding 

Zvv Urk is een financieel gezonde vereniging. De club bestaat voor het overgrote deel uit recreatieve 

teams die in interne competities hun wedstrijden spelen. Om aan deze competities deel te nemen 

betalen de teams inschrijfgeld. Verder betalen alle leden van zvv Urk contributie aan de vereniging. 

Met het geld dat op deze manier binnenkomt kunnen de interne competities worden georganiseerd. 

Bovendien gaat een deel van dit geld naar de teams die onder de vlag van zvv Urk in KNVB-verband 

uitkomen, de zaalvoetbaldames, de jeugd en het G-zaalvoetbal. De teams in KNVB-verband hebben 

een sponsor die hun inschrijfgeld betaalt. De spelers van deze teams betalen ook gewoon 

contributie. 

3.2 Doelstelling 

Het financiële beleid van zvv Urk is erop gericht om zowel de recreatieve- als de prestatieteams te 

faciliteren, zonder hierbij overbodige risico’s te nemen. Het topsportgedeelte van zvv Urk wordt al 

jaren -ook financieel- verzorgd door TZU. Daar komt de komende jaren verandering in. Bij het eerder 

in dit beleidsplan genoemde plan om TZU op te heffen neemt het bestuur van zvv Urk de regie over 

de geldstromen rond de KNVB-teams. 

In het financiële beleid van zvv  Urk zijn gezonde zuinigheid, efficiency en continuïteit 

sleutelwoorden. De doelstellingen uit het beleidsplan kunnen voor een deel worden bekostigd uit de 

huidige inkomsten. Het in de toekomst goed opzetten en structureren van een jeugdafdeling dient 

mogelijk voor een deel te worden gefinancierd uit extra sponsor- en contributieopbrengsten.  

Positief is dat geldstromen in de nieuwe in paragraaf 2.6 genoemde structuur van de vereniging 

beter beheersbaar en transparanter zijn. Door alles bij de penningmeester van de club te leggen 

worden de financiën overzichtelijker.  Door de voorgestelde reorganisatie kan bovendien de 

slagkracht worden vergroot en wordt zvv Urk een aantrekkelijker partij voor sponsors. 

3.3 Contributie 

Alhoewel teams inschrijfgeld betalen om deel te mogen nemen aan recreatieve en door de KNVB 

georganiseerde competities is het heffen van contributie een absolute noodzaak. In vergelijking met 

andere verenigingen is de contributie op dit moment laag. Om niet te afhankelijk te zijn van sponsors 

is het waarschijnlijk dat de contributie de komende jaren wordt verhoogd naar landelijk niveau. De 

planning is om de contributie in vijf jaar van 20 euro naar 50 euro te laten stijgen. Dit geld zal worden 

aangewend om de KNVB-teams op een hoog niveau te kunnen laten acteren. Verder is een deel 

nodig voor de talentontwikkeling. Zvv Urk wil een jeugdafdeling opzetten om topzaalvoetbal op Urk 

te kunnen waarborgen.    

3.4 Sponsoring 

Sponsoring is een belangrijke pijler onder de exploitatie van de vereniging. Zeker wat betreft de 

KNVB-teams. Zonder sponsors is het lastig op hoog niveau te kunnen spelen. Sponsoring is een punt 

waar zvv Urk nog een behoorlijke stap kan maken. Probleem is op dit moment dat zvv Urk niet als 

één club naar buiten treedt. De stichting TZU is op eigen titel bezig om sponsors binnen te halen voor 



 

Beleidsplan zaal- en recreatievoetbalvereniging Urk 2010-2015  Pagina 14 
 

het eerste herenteam en zvv Urk zoekt sponsors voor de hele vereniging. Dit komt erg 

onprofessioneel over en leidt tot verwarring bij bedrijven. Sponsoren ze nu de zaalvoetbalvereniging 

of niet? Verder gaat deze manier van werken ten koste van de transparantie. Het is nooit helemaal 

inzichtelijk hoeveel sponsorinkomsten TZU heeft. 

In de nieuwe structuur van de vereniging moet aan die verwarring een einde komen.  Eén commissie 

gaat zich in de nabije toekomst met sponsorzaken bezighouden. De sponsorcommissie ziet toe op de 

uitvoering van het sponsorbeleid en adviseert hierover aan het bestuur. Deze commissie organiseert 

activiteiten die de vereniging geld opleveren, voert onderhandelingen en onderhoudt contacten met 

sponsors en nodigt relaties uit bij bijzondere wedstrijden/gelegenheden. In samenwerking met de 

penningmeester  wordt een sponsorbegroting opgesteld die ook gezamenlijk wordt bewaakt en/of 

wordt aangepast als dat nodig is.  

Doelstelling: De sponsorcommissie heeft als doel middelen te verwerven ter ondersteuning van de 

exploitatie en ten behoeve van kwaliteitsverbeteringen binnen de vereniging. Hiertoe verwerft, bindt 

en onderhoudt zij de sponsorrelaties van zvv Urk.  

3.5 Meerjarenbegroting 

Begroting Z.v.v.Urk 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Activa             

Sponsoring € 0,00  € 15.000,00  € 16.000,00  € 17.000,00  € 18.000,00  € 19.000,00  

Inschrijfgelden € 55.000,00  € 56.000,00  € 57.000,00  € 58.000,00  € 59.000,00  € 60.000,00  

Ledencontributies (700) € 17.500,00  € 21.000,00  € 24.500,00  € 28.000,00  € 31.500,00  € 35.000,00  

Subsponsoring € 0,00  € 6.000,00  € 7.500,00  € 9.000,00  € 10.500,00  € 12.000,00  

Overige inkomsten € 10.000,00  € 11.000,00  € 12.000,00  € 13.000,00  € 14.000,00  € 15.000,00  

Entreegelden Tamek € 0,00  € 2.000,00  € 2.500,00  € 2.500,00  € 3.000,00  € 3.000,00  

Futsalgala € 0,00  € 1.000,00  € 1.000,00  € 1.000,00  € 1.000,00  € 1.000,00  

Totaal € 82.500,00  € 112.000,00  € 120.500,00  € 128.500,00  € 137.000,00  € 145.000,00  

              

Passiva             

Bureaukosten € 8.500,00  € 9.300,00  € 10.000,00  € 10.500,00  € 11.000,00  € 11.500,00  

Accommodatiekosten € 32.500,00  € 33.000,00  € 33.500,00  € 34.000,00  € 34.500,00  € 35.000,00  

Wedstrijdkosten € 25.000,00  € 25.000,00  € 27.000,00  € 29.000,00  € 31.000,00  € 32.000,00  

Verenigingskosten € 5.500,00  € 5.500,00  € 5.700,00  € 5.900,00  € 6.100,00  € 6.300,00  

Diversen € 5.500,00  € 5.500,00  € 6.000,00  € 6.250,00  € 6.250,00  € 6.250,00  

Project Jeugd € 1.500,00  € 2.000,00  € 2.000,00  € 2.000,00  € 2.300,00  € 2.700,00  

Project Dames € 500,00  € 500,00  € 600,00  € 600,00  € 600,00  € 750,00  

Project Topzaalvoetbal € 3.500,00  € 30.000,00  € 35.000,00  € 40.000,00  € 45.000,00  € 50.000,00  

Project G-zaalvoetbal € 0,00  € 250,00  € 250,00  € 250,00  € 250,00  € 500,00  

Totaal € 82.500,00  € 111.050,00  € 120.050,00  € 128.500,00  € 137.000,00  € 145.000,00  
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4 Technische zaken 

4.1 Algemeen 

Het technisch beleid van zvv Urk wordt bepaald door de technische commissie.  De technische 

commissie is het aanspreekpunt voor bestuur, leden, leiders en trainers over alles wat met technisch 

beleid te maken heeft. De leden van deze commissie hebben goede kennis van en ruime ervaring in 

de zaalvoetbalsport. Het eerste team vormt het vlaggenschip van de vereniging, waarbij de selectie 

wordt gevormd door onbetaalde spelers. Om dit te continueren moet worden ingezet op het op peil 

houden/verbeteren van de faciliteiten, de organisatie, de groep trainers en de algehele begeleiding. 

Verder moet er geïnvesteerd worden in de jeugdafdeling.  

4.2 KNVB-teams 

Daar waar er bij de vier in KNVB-verband uitkomende teams nu sprake is van twee eilanden (zvv Urk 

1 & 2 en zvv Urk 3 & 4) is het de bedoeling dat er in de nieuwe structuur van zvv Urk meer 

samengewerkt gaat worden tussen zvv Urk 1 tot en met zvv Urk 4. Om dit te bewerkstelligen moet 

het roer tussen nu en twee jaar drastisch om.     

De technische commissie krijgt in de nieuwe structuur de bevoegdheid om de vier herenteams 

samen te stellen. Dit alles heeft tot doel om tot een zo sterk mogelijk eerste team te komen. Oftewel: 

het tweede, derde en vierde team spelen in dienst van het eerste team. Als de nood aan de man is 

mag het eerste ook een beroep doen op spelers uit al deze teams. Het tweede mag ook gebruik 

maken van het derde en het derde van het vierde. Zvv Urk 1 heeft hier echter altijd voorrang.  

Doelstelling: De doelstelling van zvv Urk 1 is helder. De ploeg wil altijd zo hoog mogelijk spelen en als 

promotie naar de topdivisie wordt afgedwongen zal er ook gewoon gepromoveerd worden. Maar de 

topdivisie is geen doel op zich. De eredivisie lijkt het niveau waar een club als zvv Urk thuishoort. In 

deze competitie kan de ploeg goed meedraaien. Daarnaast stelt de KNVB  veel aanvullende eisen aan 

de topdivisie en dat betekent dat zvv Urk een flinke professionalisering moet ondergaan: vier keer in 

de week trainen, spelers mogen niet in A-categorie op veld uitkomen, er moeten spelers worden 

aangetrokken, er is meer medische begeleiding nodig, etc. Om nog maar te zwijgen over de extra 

kosten die al deze zaken met zich meebrengen. Van belang hierbij is dat zvv Urk een club is die in 

principe geen spelers wil betalen. Omdat zvv Urk niet wil betalen is er geen noodzaak tot het hebben 

van een stichting, waarin dit soort risico’s worden afgedekt.  

Wat betreft de teams onder zvv Urk 1 stelt zvv Urk zich tot doel om zoveel mogelijk teams minimaal 

op hoofdklasseniveau te laten spelen.  Deze teams worden als gelijkwaardig gezien en mogen 

allemaal promoveren. Het voordeel van zoveel mogelijk teams op minimaal hoofdklasseniveau laten 

spelen is dat jonge spelers in deze teams kunnen rijpen en kunnen groeien naar het niveau van het 

eerste team. 

4.3 Jeugd 

De jeugd (jongens en meiden) is een relatief nieuwe tak in de vereniging. Een tak ook  die nog in de 

kinderschoenen staat. Deze afdeling is in het leven geroepen omdat de KNVB eisen stelt aan het 
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spelen op eredivisieniveau. Gek genoeg heeft de KNVB zelf nog weinig geregeld voor jeugdteams. Zo 

is er geen jeugdcompetitie en zijn er geen leeftijdsklassen gedefinieerd.  

In afwachting van beleid en regelgeving van de KNVB is zvv Urk met een groep jeugd tussen de 

veertien en achttien jaar aan de slag gegaan. Op dit moment is deze groep nog niet heel groot. Om 

toch spelritme op te doen is besloten om de jeugd in de competitie ‘recreatief’ van zvv Urk mee te 

laten spelen. Enkele jeugdteams draaien al mee in deze competitie. Een mooie manier om jonge 

spelers klaar te stomen voor één van de in KNVB-verband spelende teams, met zvv Urk 1 als het 

ultieme doel. 

Vooruitlopend op de plannen van de KNVB wil zvv Urk de jeugd structureren in leeftijdsklassen: 

15/16 (B-junioren), 17/18 (A-junioren). Ideeën die ook leven bij de bond, maar waar nog geen 

uitvoering aan is gegeven. In die klassen kan de Urker jeugd op termijn dan ook aan competities gaan 

deelnemen.  

Doelstelling: Zvv Urk wil een degelijke jeugdopleiding opzetten om topzaalvoetbal op Urk te 

waarborgen. Het doel van de jeugdopleiding moet zijn om in de eigen vereniging jonge talenten klaar 

te stomen voor de eerste teams van de vereniging, zowel bij de mannen als de vrouwen. Zolang er 

geen competitie is moeten spelers de ruimte krijgen in ‘recreatief’ om wedstrijdervaring op te doen. 

4.4 Dames 

De damesafdeling bij zvv Urk is klein, maar zeker wel in ontwikkeling. Lang was er slechts één team, 

maar dit team wist wel door te dringen tot de hoofdklasse in district Noord, waar het een jaar in 

speelde.  De KNVB heeft het aantal competities in district Noord uitgebreid. Een ontwikkeling waar 

zvv Urk op in is gesprongen, door volgend jaar met twee dames teams competitie te gaan spelen. 

Omdat de damesafdeling klein, maar ambitieus is wil zvv Urk in de damesafdeling investeren. 

Enerzijds in de werving om de teams iets groter te kunnen maken of zelfs om een derde team te 

starten, anderzijds om de speelsters beter te maken. Dat betekent dat er eigenlijk een opgeleide 

trainer voor deze ploegen zou moeten komen te staan en dat het de voorkeur geniet om de 

damesteams samen te laten trainen. Daar gaat zvv Urk de komende jaren aan werken.   

Doelstelling: De hoofdklasse in district Noord. 

4.5 Recreanten 

De recreatieve afdeling neemt een prominente plaats in in de Urker zaalvoetbalvereniging. Ga maar 

na: het recreatief zaalvoetbal , mixed-zaalvoetbal, bedrijfszomeravondvoetbal (BZA) en zomeravond 

zaalvoetbal (ZAZ) telde in 2009 respectievelijk 38, 51, 20 en 15 teams. Omdat deze teams allemaal 

voor het plezier elke week een partijtje zaalvoetbal spelen wordt er geen gebruik gemaakt van 

trainers of coaches. Dat betekent echter niet dat er niet naar talent gezocht wordt in de recreatieve 

tak van zvv Urk. Zeker het recreatief voetbal geldt als kweekvijver voor de KNVB-teams. In de 

toekomst wordt er zeker gekeken of er in recreatief spelers zijn die een versterking kunnen zijn voor 

de vier seniorenteams (scouting). 

Doelstelling: De recreanten moeten gefaciliteerd worden om in de verschillende recreatieve 

competities lekker hun wedstrijdjes te kunnen spelen. De TC van zvv Urk houdt ogen en oren open 
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op zoek naar talent in deze grote groep van spelers, om de KNVB-teams eventueel te kunnen 

versterken. 

4.6 Opleiden kader 

In een vereniging als zvv Urk, waarin prestatie bij de KNVB-teams belangrijk is, is het hebben van 

goed kader cruciaal. Zeker nu er ook stevig ingezet wordt op een dames- en jeugdafdeling. Dat 

betekent dat zvv Urk tot 2014 stevig moet inzetten op het opleiden van trainers/coaches. Zvv Urk 

streeft er dan ook naar om het aantal gediplomeerde trainers op een hoger peil te brengen. 

Uiteindelijk zouden alle in KNVB-verband spelende teams (heren en dames) een gediplomeerde 

trainer moeten hebben. Voor de jeugdafdeling is het ook noodzakelijk meerdere gediplomeerde 

trainers in huis te hebben.   

De KNVB stelt eisen aan de trainers bij de KNVB-teams. Zo moet de trainer/coach van het eerste op 

eredivisieniveau een hoofdtrainer hebben die beschikt over het diploma zaalvoetbalcoach II, inclusief 

een geldige licentie. Ook worden eisen gesteld aan de assistent-trainer van de hoofdcoach. De 

assistent moet beschikken over het diploma zaalvoetbalcoach III. Deze trainer zit bij alle wedstrijden 

van het eerste op de bank en is tevens verantwoordelijk voor het tweede team.  Aan jeugdtrainers 

wordt door de KNVB nog geen eisen gesteld.  Desalniettemin is het natuurlijk wel beter daar ook 

gediplomeerde mensen voor de groep(en) te zetten. Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat de 

KNVB in de toekomst wel eisen gaat stellen aan de trainers en coaches van jeugdafdelingen. Dan kun 

je maar beter goed voorbereid zijn.  

Dus: in het technisch beleid moet meer tijd en energie gestoken worden in het opleiden van 

trainers/coaches. Het streven is om jaarlijks een trainerscursus op Urk of in de buurt van Urk te laten 

plaatsvinden, waarbij trainers van onze club kunnen instromen. In dat kader wordt samenwerking 

gezocht met de verenigingen in de nabije regio. Binnen de begroting dient hier rekening mee 

gehouden te worden. Daarnaast kunnen er trainersclinics worden georganiseerd. De trainersclinics 

hebben een tweeledig doel. Enerzijds is dat de afstemming van de opleidingslijn en anderzijds betreft 

dit ook een stukje bijscholing van de beschikbare trainers. In de clinics kunnen al voor zvv Urk actieve 

trainers van buiten Urk een rol spelen. Het eerste team werkt vaak met ervaren trainers die een 

schat aan kennis hebben. Het is zonde daar niets mee te doen. In thematische trainersbijeenkomsten 

kunnen deze trainers van waarde zijn voor de vereniging.  

Om een en ander te realiseren zal actief geworven moeten worden onder de oudere leden en oud-

spelers van de club om (nieuwe) trainers/coaches te werven. Ook is het wenselijk om oud-trainers 

(soms zelfs gediplomeerd) weer terug te halen bij de club en in te zetten bij de jeugd. In een 

database wordt vervolgens het bestand aan beschikbare gediplomeerde trainers bijgehouden. 

Behoudens een trainer voor het eerste team worden trainers binnen de vereniging niet betaald.   
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5 Communicatie 

5.1 Algemeen 

De PR-commissie is verantwoordelijk voor de contacten met de externe media, externe partijen en in 

sommige gevallen de leden van de vereniging. Daarnaast kunnen leden van het dagelijks bestuur 

(voorzitter) en de sponsorcommissie contacten met externe media onderhouden. Gezien de nauw 

verbonden taken en bevoegdheden van beide commissies, wordt regelmatig onderling overleg 

gevoerd. Het doel van de PR-commissie is om met bescheiden financiële middelen interne en externe 

doelgroepen te informerende en de club positief in het nieuws te brengen. 

5.2 Doelgroepen 

De PR-commissie moet de volgende doelgroepen zien te bereiken: 

Intern Extern 

Leden Lokale media: Het Urkerland, UrkFM 

Bestuursleden/commissieleden Regionale media: de NOP, Flevopost, Omroep 
Flevoland, Vedapress, De Stentor 

Trainers Sponsoren 

 Leveranciers 

 Gemeente Urk 

 Stichting Sportaccommodatie Urk 

 

5.3 Middelen 

De middelen die zvv Urk momenteel gebruikt zijn: 

 Website: medium met alle wedstrijdprogramma’s, uitslagen en standen van de verschillende 

recreatieve competities. Daarnaast verslagen van wedstrijden, waaronder die van het eerste 

team. Website wordt goed actueel gehouden. Zeker twee tot drie keer per week. Ook het 

beleidsplan dient via de site benaderbaar te zijn. 

 Persberichten/wedstrijdverslagen van de wedstrijden van het eerste herenteam. 

 Seizoengids: met daarin een overzicht van het programma en van de deelnemende teams 

aan de recreatieve competitie. 

 Magazine: alleen bij speciale gelegenheden, zoals bij het 25-jarig bestaan (2008). 

Bij een actief sponsorbeleid en drukbezochte thuiswedstrijden vormen een nieuwsbrief voor 

sponsors, een wedstrijdprogramma en sponsorgids een toegevoegde waarde op de al bestaande 

middelen. De PR-commissie zou hier mensen voor moeten zoeken die dit willen maken. Met deze 

middelen is het mogelijk de betrokkenheid van de sponsors met zvv Urk te vergroten.  

5.4 Huisstijl 

De huisstijl van zvv Urk bestaat alleen uit het beeldmerk en briefpapier. Deze huisstijl wordt gebruikt 

in de interne en externe communicatie en op de website. 
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5.5 Persfunctionaris 

Bij een grote club als zvv  Urk is het hebben van een persfunctionaris een absolute noodzaak. De 

contacten met de pers liggen op dit moment bij een bestuurslid en de mediacontacten zijn vooral 

gericht op de teams die in KNVB-verband uitkomen. Daarnaast is er veel aandacht voor evenementen 

als het Zaalvoetbal Gala en voor toernooien van het G-zaalvoetbal. De persfunctionaris brengt dit 

soort gelegenheden middels persberichten onder de aandacht van lokale en regionale media. Verder 

worden er elke week verslagen naar diverse vertegenwoordigers van de media gestuurd. De 

persfunctionaris van zvv Urk staat in direct contact met het bestuur en heeft ook zitting in de PR-

commissie.  
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6 Wedstrijdzaken 

6.1  Organisatie 

Zvv Urk kent op dit moment geen specifiek bestuurslid of een specifieke commissie wedstrijdzaken. 

De wedstrijdzaken zijn ondergebracht bij de voorzitter (recreatief) en de secretaris (mixed-

zaalvoetbal, KNVB). Omdat er niet veel teams van zvv Urk in KNVB-verband uitkomen is deze 

constructie acceptabel. De huidige secretaris van zvv Urk heeft goede contacten met de KNVB en 

doet de wedstrijdzaken al jaren. Als veel teams van zvv Urk in KNVB-verband willen uitkomen zou het 

bestuur misschien wel een wedstrijdsecretaris moeten aannemen. Maar er is geen reden te 

veronderstellen dat dat op korte termijn gebeurt. De recreatieve sectie binnen zvv Urk moet op 

termijn een eigen wedstrijdsecretaris krijgen. Het is niet wenselijk dat deze taak bij de voorzitter van 

de vereniging ligt.  

6.2  Veiligheid 

De organisatie rond de wedstrijden van het eerste van zvv Urk is in handen van de activiteiten-

commissie. Naast het organiseren van activiteiten bij de wedstrijden van zvv Urk 1 is deze commissie 

ook verantwoordelijk voor de kaartverkoop, het deurbeleid en de veiligheid. De mensen van de 

activiteitencommissie letten er op dat bezoekers van de wedstrijden geen consumpties of andere 

zaken die niet gewenst zijn in de zaal mee naar binnen nemen.   

6.3  Beschikbaarheid sporthal 

Zvv Urk maakt gebruik van drie sporthallen. De recreatieve competities worden afgewerkt in De 

Schelp en De Vlechttuinen op Urk en in de Evert van Benthemhal in Ens. De KNVB-teams spelen hun 

wedstrijden allemaal in De Schelp. De vereniging werkt al jaren op een goede manier samen met 

Stichting Sportaccommodatie  Urk (SSU), oftewel het loket voor de Urker sportaccommodaties. Door 

ruim op tijd aan te geven wanneer de wedstrijden worden gehouden is er eigenlijk altijd ruimte voor 

zvv Urk. En ook ad hoc is er vaak nog wel iets te regelen. De tijden tussen 19.00 uur en 23.00 uur 

worden geblokt voor zvv Urk 1. De wedstrijden van zvv Urk 1 beginnen altijd rond 21.00 uur. 

De huurovereenkomst tussen SSU en zvv Urk staat niet op papier. Vanwege de goede onderlinge 

relatie wordt gewerkt met mondelinge overeenkomsten.  In totaal neemt zvv Urk zo’n duizend uur af 

bij de verschillende sportaccommodaties.  

6.4 Doping 

In de Urker sporthallen zijn ruimtes aanwezig waar dopingcontroles kunnen worden gehouden.  

6.5 Medische begeleiding 

De medische begeleiding bij zvv Urk is in handen van Inge Post. Zij heeft een eigen bedrijfje en is 

aanwezig bij trainingen en wedstrijden van de in KNVB-verband spelende teams en bij de 

jeugdteams.  
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7 Accommodatie & Materiaal 

7.1  Huidige situatie 

Daar waar het voor 2006 een probleem was om alle teams van zvv Urk in de Urker sporthallen en 

zalen te herbergen is er met de opening van De Vlechttuinen wat meer ruimte voor zaalvoetbal 

vrijgekomen. Zvv Urk huurt ruimte van Stichting Sportaccommodatie Urk en heeft met De Schelp en 

De Vlechttuinen bijna genoeg ruimte om alle wedstrijden op Urk te kunnen houden. De Schelp is de 

thuishal van de KNVB-teams. Wat betreft het recreatieve zaalvoetbal worden er nog een aantal 

wedstrijden buiten Urk gespeeld. Het overgrote merendeel van de wedstrijden vindt plaats in de 

twee eerder genoemde hallen.  

De Schelp en De Vlechttuinen voldoen op gebied van afmetingen, vloer, sanitaire voorzieningen, 

ontvangstruimtes aan alle eisen van deze tijd.  

7.2 Ideale situatie 

De ideale situatie is duidelijk: alle wedstrijden in de Urker sporthallen.  Waar er vroeger wel eens 

plannen zijn geweest een eigen sporthal te beginnen zijn die al lang van tafel verdwenen. Zvv Urk 

volgt wel met belangstelling de plannen van de gemeente en SSU om een nieuwe sporthal of 

sportzaal voor het bewegingsonderwijs in de nieuwe wijken te bouwen. Wellicht dat die 

accommodatie ook voor zaalvoetbalwedstrijden te gebruiken is. 

7.3 Materiaal 

De vereniging zvv Urk beheert zelf haast geen materiaal. De vereniging gebruikt tijdklok en doelen 

van de sporthal waarin wordt gespeeld en verder zijn er alleen wat zaken in bezit die gebruikt 

worden tijdens trainingen, zoals bijvoorbeeld pilonnen, hesjes, vlaggen en ballen.  

7.4 Faciliteiten in speelhal 

De Schelp en De Vlechttuinen op Urk zijn volledig uitgerust voor evenementen en wedstrijden op 

nationaal niveau. Dat betekent dat interlands en grote wedstrijden ook in De Schelp en in De 

Vlechttuinen zouden kunnen plaatsvinden. Het licht voldoet aan de normen die zijn gesteld op het 

faciliteren van fotograferende en filmende pers. Verder voldoet ook het geluid aan alle eisen. Teams 

kunnen op de installatie van de hal worden voorgesteld en de installatie is ook geschikt voor het 

draaien van (harde) muziek. Licht, geluid en vloer hebben een zogenaamde NOC*NSF-certificering.  

7.5 Tribune 

In De Schelp -de thuishal van Zvv Urk 1- is in de normale opstelling met uitgetrokken tribunes plaats 

voor ruim 1000 toeschouwers. Bij bijzondere gelegenheden is dit aantal nog te vergroten naar zo’n 

1400 plaatsen.  
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8 Planning 

In dit beleidsplan worden nogal wat acties en organisatorische wijzigingen genoemd. Het is 

ondoenlijk dit allemaal in één jaar te realiseren. Daarom hieronder een planning van alle te zetten 

stappen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Integratie besturen zvv Urk/TZU •      

Aanstellen coördinator vrijwilligers  •     

Voorzitters commissies aanstellen •      

Aanstellen nieuwe penningmeester •      

Aanstellen commissies •      

Opheffen stichting TZU •      

Sponsorcommissie opzetten •      

Huishoudelijk reglement updaten   •    

Opleidingsplan schrijven   •    

Wedstrijdsecretaris recreatief aanstellen    •   
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Bijlagen 

Bijlage 1: Richtlijn bestuurs- en commissietaken 

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal maar ten minste drie meerderjarige gewone leden, leden 

van verdienste en/of ereleden van de vereniging, te weten: voorzitter, secretaris, penningmeester en 

twee of meer leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks 

bestuur.  Dit bestuur is belast met de afhandeling van de dagelijkse gang van zaken. Hieronder een 

overzicht van de taken van het bestuur als geheel en van de individuele leden van het dagelijks 

bestuur. 

Taken bestuur 

 Het bestuur is belast met de leiding van alle lopende zaken in de vereniging. 

 Het bestuur stippelt in samenspraak met commissies het beleid uit van de vereniging. 

 Het bestuur is belast met de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement en 

beslist in alle gevallen waarin deze niet voorzien. 

 Het bestuur draagt zorg voor het opstellen van jaarverslag en jaarstukken (balans en verlies- 

en winstrekening, begroting) en het tijdig aanbieden van het jaarverslag en de jaarstukken 

aan de Algemene Ledenvergadering. 

 Het bestuur draagt zorg voor het opstellen van een begroting en bewaakt de budgetten. 

 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. 

 Het bestuur stelt zo nodig nieuwe commissies in en zorgt dat commissies hun werk goed 

kunnen doen. 

 Het bestuur roep de ALV bijeen en voert besluiten van de ALV uit. 

 Het bestuur vertegenwoordigt zvv Urk op landelijke en regionale (KNVB-)vergaderingen 

over zaalvoetbal. 

Taken voorzitter 

 De voorzitter is belast met de algehele leiding van de vereniging en verantwoordelijk voor 

het ten uitvoer laten brengen van het te voeren beleid.  

 De voorzitter leidt alle bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.  

 De voorzitter kan te allen tijde vergaderingen beleggen.  

 De voorzitter coördineert de verschillende bestuurstaken en controleert deze op de 

uitvoering van de gemaakte afspraken.  

 De voorzitter heeft de bevoegdheid, om welke redenen dan ook, discussies te sluiten, doch 

hij dient bij een twee/derde meerderheid een discussie voort te zetten.  

 De voorzitter dient de stukken, die namens de vereniging uitgaan, te ondertekenen danwel 

mede te ondertekenen, indien bekrachtiging door het dagelijks- of algemeen bestuur 

gewenst c.q. vereist is. 

 De voorzitter is aanspreekbaar op de werkzaamheden, die worden uitgevoerd door andere 

leden van het bestuur.  

 De voorzitter heeft ten opzichte van de commissies een adviserende taak en mag bij 

vergaderingen van commissies aanwezig zijn.  
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 De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden, waaronder de 

vergaderingen van de KNVB en KNVB District Noord.  

 De voorzitter zorgt voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.  

 De voorzitter treedt bij conflicten tussen personen, commissies, ed. als bemiddelaar op.  

 De voorzitter heeft de bevoegdheid om leden de toegang te ontzeggen tot de Algemene 

Ledenvergadering of hen het stemrecht te ontnemen ingevolge het bepaalde in artikel 9 sub 

8 van de statuten en artikel 14 Sanctiebeleid van het huishoudelijk reglement.  

 De voorzitter is de officiële woordvoerder van het bestuur bij alle officiële 

vertegenwoordigingen van de vereniging, tenzij hij deze taak aan een ander heeft 

opgedragen. 

Taken secretaris 

 De secretaris is als lid van het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor alle secretariële 

werkzaamheden van de vereniging.  

 De secretaris beheert alle inkomende en uitgaande stukken en doet hiervan verslag tijdens 

elke vergadering van het algemeen bestuur,  

 De secretaris zendt dringende en belangrijke binnengekomen stukken direct door naar de 

verantwoordelijke bestuurder(s).  

 De secretaris notuleert alle vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur.  

 De secretaris stelt aan de hand van de notulen een afspraken- en besluitenlijst samen.  

 De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda samen van de te beleggen 

vergaderingen en verstuurt deze samen met eventuele notulen, afspraken- en 

besluitenlijsten aan de betreffende bestuursleden.  

 De secretaris zorgt er voor dat in principe uiterlijk drie werkdagen voor een vergaderdatum 

de informatie, zoals in artikel 3.6. is genoemd, bij de bestuursleden aanwezig is. 

 De secretaris verzorgt de opgave van de bestuursmutaties aan de KNVB, KNVB district Noord 

en de Kamer van Koophandel.  

 De secretaris maakt op de website en/of anderszins, wanneer het bestuur dit nodig acht, de 

bestuursbesluiten aan de leden bekend.  

 De secretaris bespreekt, indien nodig, een vergaderruimte en treft voorts alle noodzakelijke 

voorzieningen voor het houden van vergaderingen.   

 De secretaris bewaart en beheert het archief van de vereniging.  

 De secretaris voert alle correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur en hij 

houdt afschrift van alle uitgaande stukken. 

 De secretaris brengt op de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging het door het  

 bestuur goedgekeurd verslag over het afgelopen verenigingsjaar uit. 

 De secretaris draagt zorg dat de bestuursbesluiten -voor zover het bestuur dit noodzakelijk 

acht- ter kennis van de leden worden gebracht. 

Taken penningmeester 

 De penningmeester, als lid van het dagelijks bestuur, is verantwoordelijk voor alle financiële 

werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.  



 

Beleidsplan zaal- en recreatievoetbalvereniging Urk 2010-2015  Pagina 25 
 

 De penningmeester beheert de gelden van de vereniging, zorgt voor inning van de aan de 

vereniging toekomende gelden zoals contributies en zorgt voor de betaling van vorderingen 

van derden na ontvangst van een declaratie of factuur.  

 Hij voldoet alle onkosten, die een gevolg zijn van de uitvoering van besluiten 

genomen op bestuurs- en algemene vergaderingen, of door toepassing van het  

huishoudelijk reglement nodig zijn; 

 Hij houdt nauwkeurig aantekening van alle inkomsten en uitgaven en zorgt dat voor iedere 

uitgave een getekend bewijsstuk aanwezig is. 

 Hij is verplicht aan een ieder lid van het dagelijks bestuur, en aan de kascommissie, op 

verzoek, alle boeken en bescheiden ter inzage te geven en het aanwezige kasgeld te tonen. 

 De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse 

verenigingsbegroting, die minimaal één maand voor het verstrijken van het lopende boekjaar 

bij het bestuur wordt ingediend. 

 De penningmeester stelt een conceptbegroting op inzake de kosten van het bestuur.  

 De penningmeester dient namens het bestuur de begroting in op de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) en licht deze, waar nodig toe.  

 De penningmeester doet op de ALV, namens het bestuur, verslag van de verenigingscijfers 

van het voorafgaande jaar. Hiertoe legt hij de Algemene Ledenvergadering een financieel 

jaarverslag voor.  

 De penningmeester bewaakt de begroting en meldt vroegtijdig overschrijdingen aan het 

bestuur en aan de desbetreffende commissies.  

 De penningmeester is verantwoordelijk voor het indienen van alle subsidie-aanvragen. 

Hiertoe pleegt hij in voorkomend geval overleg met de diverse commissies.  

 De penningmeester dient bij tussentijds aftreden binnen veertien dagen rekening en 

verantwoording af te leggen aan het bestuur en de kascommissie.  

 De penningmeester zorgt, na het einde van een boekjaar, voor tijdige kascontrole. 

 De penningmeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor de te voeren ledenadministratie 

en brengt in elke vergadering van het algemeen bestuur verslag uit over de mutaties (is 

ondergebracht bij ledenadministrateur, onder verantwoordelijkheid van penningmeester).  

 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de taken die in de commissies moeten worden 

uitgevoerd. 

G-zaalvoetbalcommissie 

 Bijbrengen van contactuele eigenschappen, fatsoensnormen, sociale en sportieve 

vaardigheden. 

 Organiseren van trainingen en wedstrijden voor de G-zaalvoetballers. 

 Regelen van trainers en begeleiders voor de G-zaalvoetballers. 

 Organiseren van sponsors en persverslagen. 

PR-commissie 

 De commissie (bij voorkeur de voorzitter in verband met de diverse informatiestromen) 

adviseert de commissievoorzitters met betrekking tot de begroting PR en sponsorzaken.  
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 De commissie is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van media en publiek 

betreffende wedstrijden en activiteiten van de vereniging.  

 De commissie draagt zorg voor een verantwoorde en positieve naamsbekendheid van de 

vereniging. 

 De commissie zorgt (in samenwerking met de secretaris) voor bekendmaking van 

bestuursstandpunten inzake de vereniging via de externe media, met uitzondering van die 

zaken, die betrekking hebben op gespeelde wedstrijden en teamsamenstellingen.  

 De commissie draagt er zorg voor dat van alle door de eerste heren- en damesteams 

gespeelde wedstrijden een verslag wordt gemaakt ten behoeve van de plaatselijke en/of 

regionale kranten.  

 De commissie onderhoudt de website www.zvvurk.nl. 

 De commissie stelt een conceptbegroting op voor het dagelijks bestuur.  

 De commissie bewaakt de op haar betrekking hebbende posten op de definitieve begroting.  

 De commissie stelt een conceptjaarverslag op voor haar activiteiten ten behoeve van het 

dagelijks bestuur.  

 De commissie brengt aan het dagelijks bestuur schriftelijk verslag uit van elke 

commissievergadering. 

Jeugd & dames 

 De commissie zet de jeugdafdeling van zvv Urk op en probeert spelers voor de op KNVB-

niveau acterende teams op te leiden. 

 De commissie is verantwoordelijk voor de organisatie rond de jeugd- en damesteams. 

 De commissie is verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers/coaches voor alle 

competitiespelende teams onder de KNVB-vlag die niet onder TZU vallen. Overeenkomsten 

met trainers/coaches worden aangegaan door het dagelijks bestuur.  

 De commissie is verantwoordelijk voor het samenstellen van alle competitiespelende teams. 

Recreatief/Mixed/BZA/ZAZ 

 De commissies zorgen voor de organisatie van de recreatieve competities van zvv Urk.  

 De commissies regelen programma, reglementen, ledenlijsten en betalingen. 

 Ze zorgen ervoor dat de teams hun wedstrijden kunnen spelen en dat er scheidsrechters 

aanwezig zijn bij de wedstrijden. 

Kascommissie 

 De kascommissie bestaat uit drie meerderjarige leden en ten hoogste twee plaatsvervan-

gende leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De leden van de kascommissie worden op de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering door de vergadering benoemd voor drie jaar. Ieder jaar 

treedt er één af.  

 De commissie vergadert ten minste een maal per jaar. 

 De commissie is belast met de controle van de boeken en geldmiddelen en waarden van de 

vereniging. Bij akkoordbevinding worden de boeken door de aanwezige commissieleden 

ondertekend.  

http://www.zvvurk.nl/
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 De commissie stelt uiterlijk acht dagen na controle het bestuur schriftelijk van haar 

bevindingen op de hoogte, en op de jaarlijkse algemene vergadering doet de commissie 

verslag van haar bevindingen. Waarop door de voorzitter al dan niet de penningmeester 

decharge wordt verleend.  

 Bij tussentijds aftreden van de penningmeester moet binnen veertien dagen na dit aftreden 

controle door de commissie plaatsvinden.  

 Leden van de kascommissie mogen zonder toestemming van het bestuur niets, naar buiten 

brengen van wat zij te zien hebben gekregen, bij het uitvoeren van de controle. 

Activiteitencommissie 

 Organiseren van activiteiten rond wedstrijden van de KNVB-teams (verloting/rad van 

fortuin). 

 Ophalen van entreegelden 

 Organiseren van activiteiten die geld opleveren voor de vereniging/eerste team, waarbij met 

bestuur van zvv Urk een verdeelsleutel wordt afgesproken. 

 Teams mogen sponsoren zoeken en activiteiten ontplooien om inschrijfgeld bij elkaar te 

krijgen.  

Algemene opmerking: de commissies maken zelf conceptbegrotingen voor hun aandachtsgebied. De 

penningmeester bewaakt de afgesproken budgetten. 
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Bijlage 2: Taken nieuwe commissies 

Technische commissie 

 De technische commissie (hierna te noemen de commissie) bestaat uit een voorzitter en een 

even aantal leden, waarbij de voorzitter bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft.  

 De commissie is verantwoordelijk voor het vaststellen van en de controle op het algemeen 

technisch beleid met betrekking tot de trainingsgroepen en de aan de KNVB-competities 

deelnemende teams.  

 De commissie is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. Jeugdteams die nog niet onder de 

KNVB spelen mogen worden ingeschreven in de recreatieve competities van zvv Urk. Ze 

vallen onder verantwoordelijkheid van de TC. 

 De TC scout de recreatieve teams op zoek naar talent. De recreatieve competities fungeren 

als kweekvijver voor de teams die in KNVB-verband uitkomen.  

 De commissie is verantwoordelijk voor het opstellen c.q. het bijstellen van een 

technisch/tactisch beleidsplan c.q. leerplan, waarin alle technische en tactische vereisten 

met betrekking tot de verschillende leeftijdscategorieën zijn vastgelegd.  

 De commissie dient zich op alle fronten te informeren over zaalvoetbaltechnische en -

tactische ontwikkelingen.  

 De commissie verzorgt de externe contacten op zaalvoetbaltechnisch en -tactisch gebied 

binnen de door het dagelijks bestuur verleende volmachten.  

 De commissie is verantwoordelijk voor het samenstellen van alle competitiespelende teams.  

 De commissie is verantwoordelijk voor het voordragen van trainers/coaches voor alle 

competitiespelende teams. Eventuele overeenkomsten met trainers/coaches worden 

aangegaan door het dagelijks bestuur.  

 De commissie is verantwoordelijk voor het begeleiden van trainers/coaches binnen de 

vereniging. 

 De commissie is verantwoordelijk voor het coördineren van de opleiding van trainers en van 

scheidsrechters. 

 De commissie is verantwoordelijk voor het beheer van het spelmateriaal (ballen, etc.) tijdens 

de trainingen en treft indien noodzakelijk voorzieningen voor het op peil houden daarvan.  

 De commissie verstrekt jaarlijks aan de KNVB een opgave van het aantal aan de competitie 

deelnemende teams en de klassen, waarin deze dienen uit te komen.  

 De commissie organiseert clinics en verleent desgewenst haar medewerking bij de 

organisatie van oefenwedstrijden, toernooien en andere evenementen.  

 De commissie verzorgt, desgewenst, de aanvraag van een sportkeuring van een lid van de 

vereniging.  

 De commissie stelt een conceptbegroting op voor het dagelijks bestuur, waarbij rekening  

dient te worden gehouden met bijvoorbeeld:  onkostenvergoedingen voor trainers/coaches;  

activiteiten ten behoeve van clinics en ontwikkeling en informatie; opleidingen/cursussen;  

materiaal (ballen, etc.), zaalhuur met betrekking tot de trainingen (inclusief de 

seizoenvoorbereidingen).  

 De commissie bewaakt de op haar betrekking hebbende posten op de definitieve begroting.  

 De commissie stelt een conceptjaarverslag op van haar activiteiten ten behoeve van het 

dagelijks bestuur.  
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 De commissie brengt aan het dagelijks bestuur schriftelijk verslag uit van elke 

commissievergadering. 

Recreatieve commissie 

 De recreatieve commissie zorgt voor de organisatie van alle recreatieve competities binnen 

zvv Urk.  

 De commissie zorgt voor scheidsrechters bij de wedstrijden. 

 De commissie onderhoudt contacten met de recreatieve teams of vertegenwoordigers van 

deze teams.  

Sponsorcommissie 

 De commissie organiseert activiteiten, die de vereniging extra financiële inkomsten bieden.  

 De commissie voert, na overleg met het dagelijks bestuur, onderhandelingen met sponsoren 

binnen de door dit bestuur verleende volmachten.  

 De commissie is belast met de voorbereiding van sponsorovereenkomsten. Overeenkomsten 

met sponsors worden aangegaan door het dagelijks bestuur.  

 De commissie heeft als doel een club van 100 op te zetten, een clubsponsor en subsponsors  

te vinden.  

 De commissie onderhoudt regelmatig contacten met sponsors en behartigt zoveel mogelijk 

hun belangen.  

 De commissie nodigt sponsors uit en begeleidt ze bij belangrijke wedstrijden en 

gelegenheden.  De commissie wordt hierin ondersteund door bestuursleden. 

 De commissie is verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van reclameborden van 

de verenigingssponsors.  

 De commissie stelt een conceptbegroting op voor het dagelijks bestuur.  

 De commissie bewaakt de op haar betrekking hebbende posten op de definitieve begroting.  

 De commissie stelt een conceptjaarverslag op voor haar activiteiten ten behoeve van het 

dagelijks bestuur.  

 De commissie brengt aan het dagelijks bestuur schriftelijk verslag uit van elke 

commissievergadering. 
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Bijlage 3: Huidige vrijwilligers 

Bestuur Wie? Nieuw in 2009 

Voorzitter G. Roskam  

Secretaris T. van de Berg H. Hajji 

Penningmeester J.J. Hakvoort M. Taal 

Ledenadministratie P. Hakvoort B. Brouwer 

Jeugd en Dames E. Post  

2e secretaris A. van de Berg  

Pers S. van de Berg  

   

Technische commissie Wie?  

Technische commissie P. Keuter   

 J. Alkema  

   

PR commissie Wie?  

Voorzitter S. van de Berg  
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Contact 

zvv Urk 
Postbus 213 
8320 AE Urk 

Internet: www.zvvurk.nl 

http://www.zvvurk.nl/

