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1. Aftrap (inleiding) 
Dit speerpuntenplan beschrijft in het kort waar VDZ wil staan in 2026 als we 100 jaar bestaan. 
Je kunt dit speerpuntenplan beschouwen als een dynamisch beleidsplan op hoofdlijnen dat 
jaarlijks door het bestuur en de Algemene ledenvergadering (ALV) getoetst en bijgesteld wordt. 
Bij het opstellen van dit speerpuntenplan zijn alle commissies betrokken geweest.  
 
Volharding Doet Zegevieren 
VDZ staat voor Volharding Doet Zegevieren. VDZ  is een amateurvoetbalvereniging. VDZ heeft 
zijn thuisbasis op Sportpark ’t Cranevelt in Arnhem. VDZ is in 1926 opgericht en bestaat 100 
jaar in 2026. VDZ heeft 1.500 leden1. VDZ biedt leden de mogelijkheid om met veel plezier te 
voetballen. Ieder op zijn of haar niveau. Prestatief en recreatief. Van jong tot oud. Jongens, 
meiden, mannen en vrouwen. VDZ heeft een flexibel voetbal/sportaanbod met veel keuze.  
 
Dit speerpuntenplan is op verzoek van het bestuur opgesteld door een werkgroep bestaande uit 
Hans van der Held (bestuur/penningmeester), Sjors van Leeuwen (oud-bestuurslid), Willem 
Meijer (oud-bestuurslid) en Bert Kok (oud-bestuurslid/oud-penningmeester). Dit 
speerpuntenplan steunt op de ‘basis van VDZ’ zoals vastgelegd in onze missie, visie, 
kernwaarden en motto. Die vind je in hoofdstuk 8. We hebben er voor gekozen om meteen met 
de deur in huis te vallen: wat willen we de komende jaren bereiken en wat gaan we doen? 
 
Van samen groter naar samen beter 
VDZ is de afgelopen 15 jaar hard gegroeid. Van 725 leden in 2004 naar ruim 1.500 leden nu 
met meer dan 70 voetbalteams. Het is een ‘voetbalbedrijf’ geworden dat bijna het hele jaar, 
zeven dagen in de week, open is. VDZ heeft alle zeilen bijgezet om die sterke ledengroei goed 
te laten plaatsvinden. Denk aan de opvang van de grote toestroom aan mini’s en pupillen, de 
aanleg van kunstgrasvelden, de nieuw gebouwde kleedkamers, de invoering van de 
vrijwilligersregeling, de opleiding van trainers, leiders en scheidsrechters en het vele werk dat 
de verschillende commissies hebben verricht. Ook is de laatste jaren veel energie gestopt in het 
verbeteren van het spel- en prestatieniveau van de jeugd. Met veel succes want vrijwel alle 
jeugdselectieteams spelen op hoofdklasse- of divisieniveau. De basis is op orde, de ledengroei 
is afgevlakt en het ledenaantal lijkt zich de komende jaren te stabiliseren. Tijd om heel even op 
adem te komen om daarna met veel enthousiasme de volgende stap te nemen. Die volgende 
stap staat in het teken van het verbeteren van de kwaliteit van VDZ. In alles wat we doen, over 
de volle breedte van de vereniging. Samengevat in het centrale thema van dit speerpuntenplan: 
van samen groter naar samen beter. Vitaal, duurzaam en met oog voor de maatschappij2.      

2. Wat is onze droom? (ambities) 
VDZ wil in 2026 het volgende bereikt hebben. 
 
Algemene ambities 
1. VDZ is in 2026 een bloeiende voetbalvereniging met circa 1.500 leden. Met 1.100 spelende 

leden, 850 jeugdleden en 650 seniorenleden (voortzetting huidige situatie3). 
2. Wij hebben een breed en flexibel voetbal/sportaanbod (afgestemd op de behoeften). 
3. Wij hebben betrokken leden die zich actief inzetten voor de vereniging (vrijwilligersregeling). 

                                                 
1
 Met 60% jeugd en 40% senioren. Van de ruim 1.000 spelende leden is 80% jeugd en 20% senioren. 

2
 Dat is niet nieuw voor VDZ. We zijn bijvoorbeeld al een Calibris leerbedrijf, bieden plaats aan studenten voor 

(maatschappelijke) stages, werken met CIOS-studenten, doen een beroep op een groot aantal vrijwilligers en bieden 
Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) de mogelijkheid om bij VDZ te voetballen.  
3
 Dit aantal leden vormt ook de basis voor de meerjarenbegroting (financiering van de club) en dient dus proactief 

bewaakt en op peil gehouden te worden. 
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4. Wij zijn een goed georganiseerde vereniging en maken gericht gebruik van professionals 
(betaalde krachten) ter ondersteuning van bestuur, commissies, kaderleden en vrijwilligers. 

5. Wij zijn een financieel gezonde vereniging en voeren een degelijk financieel beleid.   
6. Wij beschikken over een goede accommodatie met een sfeervol clubhuis en voldoende 

(kunstgras) wedstrijd- en trainingsvelden, kleedkamers en parkeerruimte. 
7. Wij hebben een goede voetbalopleiding volgens de kwaliteitseisen van de KNVB. 
8. Wij hebben goed presterende selectieteams met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers.   
9. Wij hebben goed functionerende recreatieteams met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers.  
10. Wij zijn een vitale, duurzame en maatschappelijk betrokken vereniging en werken nauw samen 

met de wijk. 
 
9+ vereniging 
VDZ is een vereniging die de zaakjes goed voor elkaar heeft. Met leden, vrijwilligers en sponsors die  
super tevreden zijn en optreden als ambassadeur van VDZ. Kortom, VDZ is een 9+ vereniging.  
 
Ambities voetbalprestaties senioren 
1. H1 = Top 2e klasse zondag (structureel).  
2. H2 = reserve 1e klasse zondag. 
3. H3  = reserve 2e klasse zondag. 
4. D1 = 1e klasse zondag (met streven naar hoofdklasse). 
 
Ambities voetbalprestaties jeugd4 
1. O19 t/m O12  – 1e selectieteam =  Hoofdklasse of divisie. 
2. O19 t/m O12  – 2e team  =  1e klasse. 
 
Ambities voetbalopleiding 
1. 70% van de spelers van H1, H2 en H3 is opgeleid bij VDZ (nu 62%5). 
2. 70% van de spelers van D1 is opgeleid bij VDZ (nu 23%).   
3. 70% van alle jeugdleden stroomt door naar de senioren bij VDZ (nu 30%6). 
4. De voetbalopleiding van VDZ voldoet aan de kwaliteitseisen (richtlijnen) van de KNVB zoals 

beschreven in het Kwaliteit & Performance Programma van de KNVB voor verenigingen met 
een lokale jeugdopleiding (minimaal) of regionale jeugdopleiding (streefdoel).  

5. De jeugdopleiding van VDZ behoort tot de top-150 van beste Nederlandse amateurclubs7.  
 
Op voetbalgebied hebben drie onderwerpen hoge prioriteit. Het verbeteren van de kwaliteit van 
(1) jeugdkader (trainers, leiders/coaches en scheidsrechters), (2) van de voetbalopleiding zelf 
(leerplan, doorlopende leerlijn) en (3) van de overgang van jeugd naar senioren (ook voor het 
behoud van leden). 
 
De regel van 70% 
De ambities van VDZ hebben we vertaald naar de regel van 70%. Dat wil zeggen dat VDZ er 
naar streeft dat in 2026 minstens 70% van de spelers in H1, H2, H3 en D1 opgeleid zijn door 

                                                 
4
 De KNVB verandert de leeftijds- en klasse-indelingen. VDZ krijgt vanaf 2019/2020: O19, O17, O15, O14, O13, O12, 

O11, O10, O9 en  O8 in competitie (O7 en lager: intern). Dat betekent dat alleen O17 en O19 uit dubbele 
leeftijdslichtingen zal bestaan. Voor de andere categorieën geldt dat waarschijnlijk de groepen te klein worden om van 
tweede selectieteams te kunnen spreken. Komende periode gaat de jeugdcommissie kijken of we grotere 
selectiegroepen kunnen formeren om het niveau van tweede teams mee te trekken. 
5
 Speelde ook al bij VDZ in O17 (B-junioren). 

6
 Van alle jongens O19 (A-spelers) uit het seizoen 2016-2017, speelt nu nog 30% bij de senioren. Van de A1/A2-

spelers is dat 45% van de overige A-spelers is dat 15%.  
7
 Volgens de ranglijst van vakblad De Voetbaltrainer. VDZ staat in 2019 op plaats 194. De ranglijst is samengesteld op 

basis van het competitieniveau van H1 en jeugdselecties. Bij de jeugdteams kijkt men naar de twee hoogst spelende 
teams in O19/17. Daarnaast kijkt men naar het hoogst spelende team in O15/14/13. 



 
 

 
Pag: 5 van 20 

 

 

Speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026 – Voetbal met meer plezier 
Van samen groter naar samen beter / Vitaal – Duurzaam – Maatschappelijk      

Speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026 – 14 mei 2019 

 

VDZ en dat 70% van alle jeugdspelers – in welke lidmaatschaps- en voetbalvorm dan ook – 
doorstroomt naar de senioren. 

3. Wat gaan we doen? (speerpunten) 
VDZ gaat de volgende ‘speerpunten’ snel en gefaseerd oppakken op weg naar 2026.  
1. Nieuwbouw of renovatie clubhuis (langere termijn). 
2. Verbeteren clubhuis (korte termijn). 
3. Verbeteren voetbalopleiding. 
4. Verbeteren trainings- en speelmogelijkheden. 
5. Versterken verenigingsorganisatie. 
6. Versterken clubhuisbeheer en kantinecoördinatie. 
7. Versterken betrokkenheid leden en interne communicatie. 
8. Versterken vitale wijkgerichte vereniging. 
9. Aanpassen organisatiestructuur. 
 
Daarnaast gaan alle lopende verenigingszaken gewoon door. De speerpunten worden met hun 
oplossingsrichting op hoofdlijnen beschreven. Bij de uitvoering van een speerpunt wordt dat in 
detail uitgewerkt en eventueel op basis van voortschrijdend inzicht bijgestuurd. De negen 
speerpunten worden hierna kort toegelicht.   

1. Nieuwbouw of renovatie clubhuis (lange termijn) 
VDZ vernieuwt zijn clubhuis door: 

 Volledige nieuwbouw óf renovatie clubhuis met uitbreiding.  

 VDZ onderzoekt eerst of volledige nieuwbouw financieel, organisatorisch en juridisch 
(bestemmingsplan) haalbaar is. Als dat haalbaar is, worden de volgende stappen gezet. Als 
blijkt dat nieuwbouw niet haalbaar is, wordt het clubhuis gerenoveerd en uitgebreid8.  

 Bij uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken of VDZ de nieuwbouw alleen 
kan realiseren, of dat hiervoor samenwerking nodig is met andere verenigingen, 
organisaties of bedrijven en welke dat (zouden kunnen) zijn.  

 Bij nieuwbouw of renovatie worden aanpassingen voor de energietransitie (duurzame 
energie, energiezuinig, ‘van het gas af’) meegenomen.  

 Bij nieuwbouw of renovatie wordt ook gekeken naar de toekomstige rol en inpassing van de 
hoofdtribune met bijbehorende kleedkamers, inclusief bijbehorend onderhoud. 

 Bij het onderzoeken van nieuwbouw of renovatie wordt meteen gekeken naar duurzame 
oplossingen voor beheer, onderhoud en/of exploitatie van accommodatie en/of kantine.  

Verder: 

 Doel is uiterlijk in 2026 een modern, sfeervol, functioneel en duurzaam clubhuis(gebouw). 

 Ter indicatie: complete nieuwbouw kost ruw geschat € 1,5 miljoen (+/- 30%). Renovatie kost 
afhankelijk van de gekozen omvang ruw geschat € 750.000 tot 1 miljoen euro (+/-20%)9. 
Inclusief BTW. Exclusief BOSA subsidie (grofweg 20%).    

 Voor de verdere uitwerking wordt een ‘Commissie Clubhuisvernieuwing’ ingesteld met alle 
benodigde expertise. Indien nodig wordt er een ‘zware’ projectmanager aangesteld.  

2. Clubhuisonderhoud (korte termijn) 
VDZ verbetert de kantine en kleedkamers 1 t/m 4. Dit wordt gedaan door: 

 Nieuwe kantine-luifel (inclusief onderhoud kantine-pui en nieuwe voorraadruimte10). 

 Nieuw kantine-meubilair en aankleding/sfeer.  

                                                 
8
 Kan bijvoorbeeld ook in een combinatie van deels nieuwbouw (uitbreiding) en deels renovatie (vernieuwing). 

9
 Hiermee moet rekening gehouden worden met sterk stijgende bouwkosten. 

10
 In en op de plaats van het houten kaartverkoophuisje, ook de plek waar de hoofdelektra-aansluiting zit.   



 
 

 
Pag: 6 van 20 

 

 

Speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026 – Voetbal met meer plezier 
Van samen groter naar samen beter / Vitaal – Duurzaam – Maatschappelijk      

Speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026 – 14 mei 2019 

 

 Opknappen kleedkamers 1 t/m 4 (representatieve uitstraling11) en klein onderhoud12.  
Verder: 

 Doel is ook voor de komende jaren (1) een goede ‘verblijfskwaliteit’ en uitstraling/sfeer van 
clubhuis/kantine (buiten én binnen), (2) het oplossen van het tekort aan voorraadruimte voor 
bar en keuken en (3) het wegwerken van noodzakelijk achterstallig onderhoud op diverse 
plekken. Dit kan deels een tijdelijke oplossing zijn vanwege nieuwbouw of renovatie. 

 De kosten worden in totaal geschat op € 75.000 euro (+/-10%). Inclusief BTW. 
Onderverdeeld naar € 55.000 voor nieuwe kantine-luifel met nieuwe voorraadruimte, € 
5.000 voor onderhoud pui en andere kleine zaken en € 15.000 voor opknappen 
kleedkamers 1 t/m 4 en ander klein onderhoud op diverse plaatsen.  

 De kosten voor nieuw kantine-meubilair en aankleding/sfeer waren bij het maken van dit 
plan nog niet bekend.   

 Qua ontwerp en uitstraling/sfeer worden kantine-luifel (buitenkant) en kantine-meubilair en 
aankleding/sfeer (binnenkant) op elkaar afgestemd.   

 Tot de nieuwbouw of renovatie gereed is, wordt aan het bestaande clubhuis verder alleen 
het noodzakelijk (achterstallig) onderhoud uitgevoerd. 

3. Verbeteren voetbalopleiding 
VDZ verbetert zijn voetbalopleiding door het: 

 Aanstellen Bestuurslid Voetbaltechnische zaken.  

 Aanstellen Hoofd Opleiding (HO). 

 Invoeren VDZ Voetbalacademie.  
 
Bestuurslid Voetbaltechnische zaken: 

 Is eindverantwoordelijk voor het voetbalbeleid en het aannemen van Hoofd Opleiding (HO) 
en de trainers en leiders/coaches van seniorenselectieteams H1, H2, H3 en D1. 

 Is aanspreekpunt voor het Hoofd Opleiding (HO) en de voetbalcommissies: jeugd-, heren- 
en damescommissie.  

 
Hoofd Opleiding (HO): 

 Valt rechtstreeks onder het Bestuurslid Voetbaltechnische zaken.  

 Gaat werken voor de hele vereniging, met een sterke focus op de jeugd. Dus zowel voor 
jeugd (80%) als senioren (20%) en voor prestatie (50%) én recreatie (50%). Hiermee komt 
de functie van Algemeen Technisch Jeugdcoördinator (ATJC) te vervallen. 

 Is primair verantwoordelijk voor het: 
o Opstellen en (laten) uitvoeren van het voetbalopleidingsbeleid. Gericht op het 

verbeteren van de kwaliteit van (1) trainers, leiders/coaches en scheidsrechters, (2) 
van de voetbalopleiding zelf (leerplan, doorlopende leerlijn) en (3) van de overgang 
van jeugd naar senioren (ook voor het behoud van leden). 

o Ontwikkelen en (laten) uitvoeren van de VDZ Voetbalacademie. Onder deze 
verzamelnaam worden alle bestaande en nieuwe opleidingsactiviteiten gebundeld 
voor het:  

 Opleiden en begeleiden van trainers, leiders/coaches en scheidsrechters 
(i.s.m. de scheidsrechteracademie).  

 Opstellen van een voetbalopleidingsplan (leerplan, doorlopende leerlijn) met 
een goede doorstroom van jeugd naar senioren. 

 Ontwikkelen van extra opleidings- en trainingsmogelijkheden (individueel en 
teamgericht, voor prestatie- en recreatievoetbal). 

                                                 
11

 Betekent schoon (hygiënisch), goed werkend (functioneel) en met frisse uitstraling en passend meubilair. 
12

 Inclusief achterstallig onderhoud (o.a. elektriciteitsbekabeling, hoofdtribune) en regulier onderhoud (diversen). 
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 Samenwerken met andere verenigingen en KNVB op opleidingsgebied.  

 Is secundair ook: 
o Adviseur, ondersteuner en klankbord voor jeugd-, heren- en damescommissie (en 

neemt daarvoor deel aan de vergaderingen van deze commissies) voor o.a. het:  
 Organiseren en indelen van teams, wedstrijden, trainingen en de inzet daarbij 

van trainers, leiders/coaches, scheidsrechters en vrijwilligers. 
 Wervingsbeleid voor het aantrekken en aanstellen van trainers en 

leiders/coaches.  
 Selectiebeleid voor het selecteren van selectiespelers en het samenstellen 

van selectieteams.  

 Is een professionele (betaalde) kracht voor 16 tot 20 uur per week13. 

Verder: 

 Doel is het verbeteren van de kwaliteit van jeugdkader (trainers, leiders/coaches en 
scheidsrechters), van de voetbalopleiding zelf (leerplan, doorlopende leerlijn) en van de 
overgang van jeugd naar senioren (ook voor het behoud van leden)14. 

 Het is belangrijk dat VDZ het begrip ‘wachtlijst’ uitbant want dat roept veel verwarring op en 
belemmert de instroom en het op peil houden van het ledenbestand en de ‘voetbalpiramide’. 
Dat betekent dat we er voor moeten zorgen dat nieuwe leden altijd kunnen instromen, dus 
altijd meteen kunnen voetballen, al dan niet tijdelijk in aangepaste vorm. 

 Bij de verdere uitwerking van de voetbalopleiding wordt gekeken of samenwerking met 
KNVB en/of andere amateurverenigingen of profclubs voordelen biedt voor VDZ. 

VDZ Voetbalacademie 
Dit is een verzamelnaam en een ‘marketingnaam’. De VDZ Voetbalacademie biedt bedrijven en 
instellingen de mogelijkheid om zich via sponsoring of subsidiëring op het gebied van jeugd, 
sporten en bewegen te profileren als maatschappelijk partner van VDZ. 

4. Verbeteren trainings- en speelmogelijkheden 
VDZ verbetert voor zover als mogelijk de trainings- en speelmogelijkheden op 3 gebieden: 

 Meer trainingsveldruimte tijdens ‘piekuren’ op trainingsavonden. 

 Meer speelruimte voor senioren(teams) op zaterdag. 

 Differentiatie en flexibilisering van het voetbal/sportaanbod. 
 
Meer trainingsveldruimte tijdens ‘piekuren’ op trainingsavonden door: 

 Optimaliseren trainingsgroepen, groepsgrootte, trainingstijden en -frequentie e.d. 

 Realiseren extra trainingsveld(jes) op het sportpark (voor zover mogelijk). 

 Op langere termijn realiseren van een extra kunstgrasveld als de komende jaren blijkt dat dit 
echt nodig én haalbaar is. Daarop vooruitlopend wordt een vooronderzoek uitgevoerd naar 
de kansen, haalbaarheid en financiële consequenties van een extra kunstgrasveld. 

Meer speelruimte voor senioren(teams) op zaterdag door15: 

 Optimaliseren en/of vervroegen of verlaten van speeltijden op zaterdag. 

 Verplaatsen van jongere jeugdteams van zaterdag naar zondag16. 

 Ruimer gebruik van het speelveld van Arnhem Falcons op zaterdag. 

 Gebruik van speelvelden elders (incidenteel, structureel). 

                                                 
13

 Overeenkomstig de richtlijn uit het Kwaliteit & Performance Programma van de KNVB.  
14

 Misschien dat VDZ ook gebruik kan maken van ondersteuning vanuit de gemeente en het lokaal sportakkoord 
(initiatieven als Club Kader Coach, Coach de Coach, opleidingen, trainingen en advies). 
15

 I.v.m. de toenemende vraag van seniorenteams naar het spelen op zaterdag. 
16

 In aansluiting op de mini’s die op zondag instromen. Dit doen steeds meer verenigingen. Of alleen de 
thuiswedstrijden naar zondag verplaatsen en de uitwedstrijden op zaterdag blijven spelen. 
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Differentiatie en flexibilisering van het voetbal/sportaanbod17: 

 VDZ gaat de behoefte aan andere, meer flexibele voetbal-/sportmogelijkheden onder leden 
en wijkgenoten onderzoeken en desgewenst stapsgewijs aanbieden of ondersteunen. 
Waarbij we ook kijken naar de behoeften en mogelijkheden om doordeweeks/overdag te 
voetballen/sporten. Denk bijvoorbeeld aan: 
o Trainen en spelen in teamverband, maar buiten KNVB-competitieverband 
o Flexibel trainen en voetballen (wanneer het jou uitkomt, wanneer jij zin hebt).  
o Individueel (extra) trainen voor prestatie- en recreatievoetballers (voetbalopleiding). 
o Voetbal/sport voor 35+ en 45+ (7x7-voetbal)18, 65+ (wandelvoetbal) en G-voetbal. 
o Voetbal/sport voor ouders, vrienden en familie van leden (familievoetbal).  
o Voetbal/sport voor scholieren i.s.m. scholen in de wijk (schoolvoetbal/voetballes). 
o Voetbal/sport voor wijkgenoten i.s.m. wijkvereniging (instuif-/pleintjesvoetbal). 
o Voetbal/sport voor werknemers, ondernemers en zzp-ers i.s.m. bedrijven in de wijk.  

 Daarbij wordt ook gekeken in hoeverre differentiatie en flexibilisering van het aanbod leidt 
tot differentiatie in soorten lidmaatschap, contributiebedragen en andere 
lidmaatschapsvoorwaarden en faciliteiten. 

 
Meer maatwerk = Meer werk 
Meer differentiatie en flexibiliteit van het voetbal/sportaanbod maakt het werk qua organisatie, 
administratie en communicatie uitgebreider en complexer en daarmee arbeidsintensiever en 
duurder. Dit betekent de balans vinden tussen enerzijds meer toegevoegde waarde voor leden 
en de wijk en anderzijds de opbrengsten en kosten daarvan voor VDZ.   

5. Versterken verenigingsorganisatie 
VDZ versterkt de verenigingsorganisatie door het19: 

 Aanstellen Verenigingscoördinator. 

 Invoeren Verenigingsbureau.  
 
Verenigingscoördinator: 

 Valt rechtstreeks onder het Bestuurslid Algemene zaken. 

 Is verantwoordelijk voor opzet en werking van het Verenigingsbureau. 

 Kijkt hoe bestuur, commissies en de club het beste ondersteund kunnen worden. 

 Vervult de rol van Vrijwilligerscoördinator en fungeert als eerste aanspreekpunt.  

 Vervult de rol van Wijkcoördinator en fungeert als eerste aanspreekpunt. 

 Heeft verregaande (gedelegeerde) regel- en beslisruimte. 

 Is een professionele (betaalde) kracht voor 16 tot 20 uur per week. 
 
Verenigingsbureau: 

 Omvat alle verenigingsadministraties – en de functies/personen die ze uitvoeren – zoals 
secretariaat, post, ledenadministratie, wachtlijstbeheer, contributie-incasso, KNVB/Sportlink-
zaken, inkoopadministratie, financiële administratie, wet- en regelgeving (VOG, AVG, 
ARBO), gemeentelijke regelingen (jeugdsportfonds) en andere administraties.  

 Voert alle administratieve processen uit en stroomlijnt deze zoveel mogelijk.  

 Voert het wedstrijdsecretariaat voor senioren20. 

 Voert de vrijwilligersregeling uit inclusief bijbehorende planning en communicatie. 

                                                 
17

 VDZ biedt leden op dit moment de volgende voetbalmogelijkheden: (1) trainen en spelen in team- en KNVB-
competitieverband en (2) alleen trainen in groepsverband (trainingslidmaatschap). 
18

 VDZ heeft al enkele 35+/45+ teams die in de 7x7-voetbalcompetitie van de KNVB uitkomen. 
19

 Eventueel in samenwerking met gemeente (subsidie, baanprojecten) of andere verenigingen (bundeling 
administraties, duo-werkgeverschap).  
20

 Op dit moment niet: veldindeling, kleedkamerindeling, wedstrijdsecretariaat jeugd en zaterdag/ zondag-secretariaat. 
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 Verzorgt de contacten met de wijk en andere partijen voor bijvoorbeeld schoolvoetbalsport, 
AMA-voetbal (COA), maatschappelijke activiteiten, baanprojecten of stages21. 

 Ondersteunt (ontzorgt) bestuur en commissies op verschillende manieren bij activiteiten 
zoals inkoop van materialen, kleding en horecaproducten, agendabeheer kantine en 
vergaderruimtes en organiseren van informatiebijeenkomsten, ALV, nieuwjaarsreceptie, 
vrijwilliger van het jaar, jubilea, etc. 

 
Leden blijven in de ‘lead’ 
VDZ is een vereniging van, voor en door leden en dat verandert niet. Het verenigingsbureau is 
zo veel mogelijk ondersteunend (‘ontzorgt’) aan bestuur, commissies en coördinatoren.  

6. Versterken clubhuisbeheer en kantinecoördinatie 
VDZ versterkt het clubhuisbeheer en kantinecoördinatie door: 

 Instellen Beheercommissie.  

 Werven Kantinecoördinatoren (pool).  
 
Beheercommissie: 

 Valt rechtstreeks onder het Bestuurslid Accommodatie & Facilitaire zaken. 

 Gaat zich bezig gaat houden met beheer- en toezichtwerkzaamheden voor clubhuis en 
kleedkamers. Denk aan openen en sluiten clubhuisgebouw, kleedkamers en materiaalhok, 
beheer sleutels kleedkamers, toezicht houden op gebruik clubhuisgebouw, kleedkamers en 
parkeergelegenheid en zorgen voor bewegwijzering en routing naar en op het sportpark 
voor VDZ.  

 Gaat zich bezig houden met het selecteren en invoeren van betere ‘sleuteloplossingen’ voor 
openen en sluiten van clubhuis- en kleedkamerdeuren en hekken e.d.  

 Als de beheercommissie is ingesteld neemt deze de verantwoordelijkheid voor het openen 
en sluiten van clubhuis en kleedkamers over van de horecacommissie. 

Toelichting: 

 Goed toezicht houden op de accommodatie en het openen en vooral ook goed afsluiten van 
clubhuis en kleedkamers zijn belangrijke zaken. Dit aspect wordt belangrijker nu Sportpark ’t 
Cranevelt een ‘open sportpark’ is geworden met meer kans op vandalisme, vernieling, 
zwerfvuil en inbraak.  

 
Kantinecoördinatoren (pool):  

 Vallen onder de horecacommissie. 

 VDZ versterkt de kantinecoördinatie (kantine, bar en keuken) door werving van meer 
kantinecoördinatoren (met bijbaanvergoeding). Er wordt een pool gevormd van 
‘flexkrachten’ die als ‘team’ deze functie gaan vervullen22.   

Toelichting: 

 De kantine neemt als ‘verenigingshuis’ een belangrijke plaats in. De horecacommissie zorgt 
samen met alle vrijwilligers voor een goede organisatie en bezetting van bar en keuken. Van 
inkoop en voorraadbeheer tot verkoop aan de bar en in de keuken.  Vooral in de weekenden 
is dat een grote uitdaging. Door de grote drukte, de beperkte omvang van de 
horecacommissie en de no-shows van vrijwilligers die last minute moeten worden 
opgevangen. Om dit op te vangen kent VDZ de laatste jaren de functie van ‘barcoördinator’. 
Het blijkt in de praktijk lastig om deze functie het hele jaar door, op alle zaterdagen en 
zondagen, goed in te vullen, ondanks dat men een passende vergoeding krijgt.   

                                                 
21

 Denk aan speciale baanprojecten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt van gemeente en UWV. 
22

 Eventueel in samenwerking met onderwijs (studenten HAN, ROC, VMBO) of gemeente (baanprojecten). 
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7. Versterken betrokkenheid leden en interne communicatie 
VDZ versterkt de betrokkenheid van leden en ouders van jeugdleden door: 

 Onderzoek naar wensen en behoeften van (potentiele) leden en ouders van jeugdleden23. 

 Versterken vrijwilligersregeling door communicatie, naleving en gerichte verbeteringen. 

 Warm en persoonlijk welkom van nieuwe leden (en afscheid vertrekkende leden).  

 Nauw betrekken van kaderleden (trainers, leiders/coaches, commissieleden) bij ALV24.  

 Invoeren online ledenpanel (onderdeel website)25. 

 Waarderen van bijzondere leden (erelid, lid van verdienste, vrijwilliger van het jaar). 

 Waarderen van bijzondere prestaties (kampioenschap, beker- en toernooiwinst).   

 In stand houden – en desgewenst verbeteren en aantrekkelijker maken – van klassiekers 
als slaapmutsentoernooi, kerstfeestavond, nieuwjaarwedstrijd (oud VDZ H1 - VDZ H1), 
wintercuptoernooi, afsluitweekend met mini-/familietoernooi en de diverse traditionele 
toernooien (Henk Evers, Geert Egging, Helga de Lange, internationaal toernooi). 

 Structureel aandacht voor behoud en betrekken van (ex-) leden en vrijwilligers: eens VDZ 
altijd VDZ, een levenlang VDZ26.  

Verder: 

 Versterken reüniecommissie met het oog op het voorbereiden en organiseren van het 100-
jaar jubileum. Denk ook aan het maken van een digitaal jubileumarchief/-museum dat via de 
VDZ-website te bekijken is. Ook het introduceren van een jaarlijkse reünie-activiteit voor 
oudere leden en oud-leden voor versterken clubbinding en als aanloop naar het jubileum27. 

 
VDZ verbetert de interne communicatie door: 

 Duidelijke organisatie- en overlegstructuur (uitgangspunten): 
o Iedere commissie overlegt 1 x per maand, net als het bestuur (bestuur-overleg, 

commissie-overleg).  
o Ieder bestuurslid-cluster overlegt met zijn commissievoorzitters 2 x per jaar 

(bestuurslid-clusteroverleg).  
o Alle bestuurders en commissievoorzitters samen overleggen 1 a 2 x per jaar 

(bestuur-commissies-overleg).  

 Duidelijke beschrijvingen en reglementen (actualiseren bestaande zaken): 
o Commissie- en functiebeschrijvingen. 
o Regelingen en instructies (zoals contributiereglement en vrijwilligersregeling).  
o Reglementen en statuten. 

 Kaderinformatiebijeenkomst (1 x per jaar) voorafgaand aan het nieuwe seizoen voor alle: 
o Jeugdkaderleden (commissies, trainers, leiders/coaches en overige begeleiders).   
o Seniorenkaderleden (commissies, trainers, leiders/coaches en overige begeleiders).   

 Welkominformatiebijeenkomst (2 tot 4 x per jaar) voor: 
o Nieuwe leden en ouders van nieuwe jeugdleden.   

 Regelmatige berichtgeving over nieuws en activiteiten via: 
o Website, clubblad en periodieke email-nieuwsbrief (nieuw). 

 Duidelijke instructie (mondeling/schriftelijk) via communicatie/middelen voor: 
o Nieuwe kaderleden (jeugd en senioren). 
o Nieuwe leden en ouders van nieuwe jeugdleden.   

 Goede onderlinge samenwerking (afspraken nakomen, meedenken, initiatief tonen).  

 Voorbeeldfunctie/-gedrag en stimulering door commissies, trainers en leiders/coaches. 

                                                 
23

 Onderzoek staat gepland voor laatste kwartaal 2019 in samenwerking met TransferpuntSport (HAN). 
24

 Kaderleden zijn trainers, leiders/coaches  en commissieleden (vaak ook ouders van jeugdleden) die vanwege hun 
‘functie’ bij VDZ (en daarmee ook KNVB) als ‘lid’ geregistreerd staan en daarmee stemrecht hebben in de ALV. 
25

 Hiermee worden ook de inbreng en betrokkenheid van leden vergroot.  
26

 Inclusief opa’s en oma’s, volgens de KNVB een kansrijke, maar vaak vergeten doelgroep. 
27

 De eerste VDZ Golden Oldies Reünie (werktitel) staat gepland voor het najaar, inclusief start Walking Football. 
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Houd het eenvoudig. Denk aan het domino-effect! 
Houd het eenvoudig. Maak duidelijke afspraken. Kom je afspraken na. Beantwoord je email 
snel. Gebruik de ‘cc’ alleen als het echt nodig is. Bellen gaat vaak sneller dan mailen. Als je wilt 
gaan schuiven met activiteiten, wedstrijden en trainingen denk dan eerst twee keer na. Is het 
wel nodig? Jij wilt dat misschien graag, maar misschien hebben anderen daar veel last van. 
Heb je iedereen geïnformeerd? De ervaring leert dat het verenigingswerk net als een 
dominospel is. Als je ergens begint te veranderen dan zet dat meestal een reeks van andere 
dingen in gang, waar andere vrijwilligers dan vaak last van hebben als je het niet tijdig en goed 
regelt. Geef het goede voorbeeld, keep it simple. 

8. Versterken vitale wijkgerichte vereniging 
VDZ versterkt zijn vitaliteit, duurzaamheid en maatschappelijke rol door: 

 Onderzoek naar wensen en behoeften van de wijk: bewoners, scholen en bedrijven. 

 Samenwerken met andere verenigingen op Sportpark ’t Cranevelt. 

 Samenwerken met bewoners, scholen en bedrijven in de wijk. 

 Structureel aandacht voor onderwerpen als duurzaamheid, rookvrij, alcoholgebruik, 
gezonde kantine en energietransitie28.  

Verder:  

 VDZ houdt binnen ‘de basis op orde’, maar richt zich als ‘open club’ ook naar buiten.  

 Dit is een taak van bestuur (visie, beleid, relaties) en verenigingscoördinator (projecten, 
uitvoering, aanspreekpunt). 

 VDZ wordt geen omni-sportvereniging en het clubhuis krijgt geen buurthuisfunctie29. Voetbal 
is en blijft de hoofdactiviteit. 

VDZ als buiten(voetbal)sportpartner 
VDZ kan zich stapsgewijs sterker profileren als de ‘buiten(voetbal)sportpartner’ van de wijk. Het 
sportpark, clubhuis, kleedkamers en kunstgrasvelden bieden vooral op doordeweekse dagen – 
in de ochtenden en vroege middagen – veel extra mogelijkheden voor leden en de wijk.    

9. Aanpassen organisatiestructuur 
VDZ past zijn organisatiestructuur aan, rekening houdend met voorgaande speerpunten (zie 
volgende pagina): 
  

                                                 
28

 VDZ is hier al langer mee bezig, denk aan led-veldverlichting, zonnepanelen op clubhuis en kleedkamers, VDZ als 
rookvrije club en keukenproeverijen in het kader van de gezonde kantine. 
29

 Wijkvereniging Craneveer vult dit al goed in met de Buurtfabriek. 
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Toelichting: 
1. Verenigingsstructuur laat het ‘ideale plaatje’ zien, maar kan gefinetuned worden30.    
2. Kaderleden (trainers, leiders/coaches, commissieleden) hebben stemrecht in de ALV.  
3. BestuursTeam bestaat uit 11 personen (6 ervaren bestuurders en 5 jong organisatietalent).  
4. Bestuur wordt ondersteund door enkele tijdelijke of permanente adviesorganen. 
5. Online ledenpanel is nieuw.  
6. Bestuurslid Voetbaltechnische zaken is nieuw.  
7. Bestuurslid Accommodatie & Facilitaire zaken is nieuw. 
8. Bestuurslid Communicatie & Sponsoring is nieuw.  
9. Hoofd Opleiding (HO) is nieuw31. 
10. Verenigingscoördinator en Verenigingsbureau zijn nieuw.      
11. Jeugdcommissie heeft ‘portefeuillehouder’ voor meiden en afstemming damescommissie. 
12. Herencommissie heeft ‘portefeuillehouder’ voor recreatieteams32. 
13. Beheercommissie is nieuw. 

BestuursTeam 
VDZ introduceert het ‘BestuursTeam’. Dit is een dynamisch en flexibel team dat bestaat uit 6 
meer ervaren bestuurders en 5 jongere organisatietalenten. Samen verdelen ze onderling het 

                                                 
30

 Eventueel moeten de statuten hierop aangepast worden, bijvoorbeeld m.b.t. bestuurssamenstelling. 
31

 De terminologie binnen VDZ wordt afgestemd op de gangbare KNVB-terminologie: selectieteams en recreatieteams 
(i.p.v. lagere elftallen). Selectiespelers en recreatiespelers. Hoofd Opleiding i.p.v. Algemeen Technisch Jeugdcoördinator. 
32

 Lagere elftallencommissie vervalt en wordt opgenomen in de herencommissie. 
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werk. Waarbij eerder gedacht wordt in flexibele rollen en activiteiten dan in vaststaande functies 
en taken. Teamleden kunnen jaarlijks wisselen waardoor er een dynamische en flexibele 
werkwijze ontstaat. Hoe dat er precies gaat uitzien zal de praktijk leren. Het doel is een divers 
BestuursTeam dat een goede afspiegeling vormt van de vereniging. Voordelen zijn o.a.: 
verjonging van het bestuur, we leiden zelf onze bestuursleden op, verdelen het werk over meer 
mensen, maken bestuurswerk aantrekkelijker en krijgen een grotere slagkracht. Jongere VDZ-
ers kunnen op een laagdrempelige manier ervaring opdoen als medebestuurder van een grote 
vereniging en nieuwe frisse ideeën inbrengen. 

Bestuurslid Communicatie & Sponsoring houdt zich bezig met: 

 Versterken van het bestuur in algemene zin. 

 Aanspreekpunt voor sponsorcommissie VDZ Hogerop, clubbladcommissie, 
websitecommissie en Club van 100. 

 Versterken betrokkenheid leden en verbeteren interne communicatie (speerpunt 7).  

 Opstellen en (laten) uitvoeren communicatiebeleid en communicatieplan.  

 Ontwikkelen en onderhouden van de VDZ huisstijl en van communicatiemiddelen zoals 
website, app, clubblad, email-nieuwsbrief, digiborden, publicatieborden, welkomstbrochures, 
informatiefolders, uitingen op reclameborden en vlaggen, etc33.   

 Versterken slagkracht in verband met de plannen voor nieuwbouw of renovatie, VDZ 
Voetbalacademie en de positionering van VDZ als ‘maatschappelijk partner’ van gemeente, 
wijk, scholen en bedrijven. 

 
Zelfregelende commissies 
VDZ werkt zoveel mogelijk met zelfregelende commissies. Deze commissies hebben voldoende 
mensen met duidelijke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en budget. De commissies 
hebben een enthousiaste en ondernemende instelling, werken proactief, zijn oplossingsgericht, 
werven zelf nieuwe commissieleden, zoeken zelf tijdig afstemming onder elkaar en doen alleen 
in ‘noodgevallen’ een beroep op het bestuur. De commissies worden ondersteund door het 
verenigingsbureau.    
 
VDZ als netwerkvereniging 
VDZ ontwikkelt zich de komende jaren steeds meer als ‘netwerkvereniging’. Met zelfregelende 
commissies met connecties binnen en buiten de vereniging.   

4. Acties op korte termijn en langere termijn 
De hiervoor genoemde speerpunten leiden tot concrete acties op korte en langere termijn. 
Sommige speerpunten/acties vinden gefaseerd plaats waarbij tussentijdse bijsturing mogelijk is. 
 

Aandachtsgebied Acties op KORTE TERMIJN in seizoen 2019-2020 

Organisatie 1. BestuursTeam op sterkte: 
o Aanstellen Bestuurslid Voetbaltechnische zaken. 
o Aanstellen Bestuurslid Accommodatie & Facilitaire zaken. 
o Aanstellen Bestuurslid Communicatie & Sponsoring. 
o Werven jong organisatietalent. 

2. Commissies + Kantinecoördinatie op sterkte: 
o Instellen beheercommissie. 
o Werven kantinecoördinatoren (pool).  
o Versterken reüniecommissie. 

                                                 
33

 VDZ maakt vanwege tijd en focus bewust geen gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram, LinkedIn of 
Twitter. Centraal staan website, app, clubblad, email-nieuwsbrief en digi- en publicatieborden. VDZ gebruikt het 
VoetbalAssist-systeem met website, app, clubtv en vrijwilligersmodule. 
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Aandachtsgebied Acties op KORTE TERMIJN in seizoen 2019-2020 

3. Aanstellen Hoofd Opleiding (HO) + invoeren VDZ Voetbalacademie.  
4. Aanstellen Verenigingscoördinator + invoeren Verenigingsbureau.  
5. Overig: 

o Uitvoeren onderzoek leden en wijk. 
o Verbeteren betrokkenheid leden en interne communicatie. 
o Onderzoek samenwerking sportpark/wijk (scholen e.a.) 

Accommodatie 1. Onderzoek haalbaarheid nieuwbouw (1e stap). 
2. Nieuwe kantine-luifel (+ onderhoud pui en nieuwe voorraadruimte). 
3. Nieuw kantine-meubilair en aankleding/sfeer. 
4. Opknappen kleedkamers 1 t/m 4 en klein onderhoud.  
5. Ruimte creëren op piekuren en zaterdag:  

o Meer trainingsveldruimte tijdens ‘piekuren’. 
o Onderzoek extra speelveldruimte zaterdag seniorenteams.  

Voetbal (prestatie 
en recreatie) 

1. Onderzoek differentiëren/flexibiliseren van voetbal/sportaanbod. 

 

Aandachtsgebied Acties op LANGERE TERMIJN vanaf seizoen 2020 en verder 

Organisatie 1. Verwerken resultaten leden- en wijkonderzoek (fasen). 
2. Invoeren online ledenpanel (website). 
3. Realiseren samenwerking sportpark/wijk (scholen e.a.) (fasen). 
4. Instellen Commissie Clubhuisvernieuwing 

Accommodatie 1. Uitvoeren volgende stappen nieuwbouw of renovatie (fasen). 
2. Realiseren extra speelveldruimte zaterdag voor seniorenteams. 
3. Uitvoeren onderzoek naar extra kunstgrasveld. 
4. Realiseren extra kunstgrasveld (indien gewenst en haalbaar). 

Voetbal (prestatie 
en recreatie) 

1. Realiseren differentiëren/flexibiliseren voetbal/sportaanbod (fasen). 

 

5. Waar moeten we rekening  mee houden? (kaders) 
 
Aanpak & Werkwijze 
1. Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpuntenplan. Om het tot een 

succes te maken is enthousiasme en inzet van iedereen hard nodig. Met andere woorden: 
wat ga jij doen? 

2. Het is een speerpuntenplan op hoofdlijnen. Bij de uitvoering kan het nodig zijn om dit 
speerpuntenplan aan te passen. 

3. Speerpunten worden opgepakt door bestuur, commissie of een tijdelijke werkgroep. De 
uitvoering van ieder speerpunt start met een duidelijke opdracht waarin staat wat het doel is, 
de aanpak en werkwijze, het op te leveren resultaat, de planning (wie doet wat en wanneer 
is het gereed) en de eventuele kosten en opbrengsten.  

4. Iedere speerpuntopdracht moet door het bestuur goedgekeurd zijn voor dat met de 
uitvoering van dat speerpunt gestart kan worden.   

5. Naast dit speerpuntenplan hebben we te maken met het gewone, lopende verenigingswerk. 
Bij het plannen en uitvoeren van speerpunten moeten we hiermee rekening houden zodat 
die twee dingen elkaar niet in de weg lopen. Na afronding gaan speerpunten over in het 
normale verenigingswerk.    
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6. Alle bestaande beleidsplannen (jeugd, dames, heren, commissies), commissie- en 
functiebeschrijvingen en reglementen (zoals statuten, huishoudelijk reglement, 
toelatingsbeleid en contributiebeleid) worden op de nieuwe situatie aangepast.   

Financieel 
De belangrijkste financiële kaders (eisen) zijn34:    
1. De afschrijvingskosten en interest respectievelijk aflossingen en interestbetalingen dienen 

ieder boekjaar met de begrote/gerealiseerde exploitatieresultaten gedekt respectievelijk 
begrote/gerealiseerde kasstromen gefinancierd te kunnen worden zonder dat reguliere 
exploitatie daardoor wordt gehinderd of in de toekomst gehinderd kan worden. 

2. Kaspositie minimaal € 100.000. 
3. Current ratio (liquiditeit) minimaal 1.5 tot 2.0. 
4. Solvabiliteit minimaal 40%. 

6. Hoe gaan we het betalen? (financiering) 
De financiering van dit speerpuntenplan wordt verwerkt in de meerjarenbegroting. Financiering 
van de verenigingsbegroting, inclusief speerpuntenplan, gebeurt langs twee lijnen: 
1. Basisfinanciering via de jaarlijkse exploitatiebegroting met contributie-, kantine- en 

sponsorinkomsten en o.a. personeels- en materiaaluitgaven. 
2. Extra financiering van clubhuisinvesteringen via bankleningen, subsidies35, 

overheidsbijdragen, projectsponsoring, fondsenwerving en/of speciale financieringsvormen 
zoals schenkingen of aandelenplan. 

 
De financiering van investeringen in clubhuis en kantine gebeurt als volgt: 
1. Voor vernieuwing van het clubhuis, via nieuwbouw of renovatie, is (veel) extra financiering 

nodig. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dat haalbaar is. Op het moment dat gekozen 
wordt voor nieuwbouw óf renovatie wordt de meerjarenbegroting daarop aangepast.  

2. De financiering van de nieuwe kantine-luifel (inclusief onderhoud pui en nieuwe 
voorraadruimte), het opknappen van kleedkamers 1 t/m 4 en kleiner (noodzakelijk) 
onderhoud komt uit de algemene reserves groot onderhoud, aftrek BTW en subsidies.  

3. Financiering van nieuw kantine-meubilair gebeurt vanuit de Club van 100.  
 
De (extra) kosten voor Hoofd Opleiding (HO), VDZ Voetbalacademie en Verenigingscoördinator 
worden betaald vanuit de jaarlijkse exploitatiebegroting. Mede door:  

 Een extra jaarlijkse contributieverhoging van 3 euro per spelend lid (naast normale jaarlijkse 
indexering). En dat gedurende de komende 3 jaar. In die 3 jaar telkens een evaluatie of die 
verhoging nodig is. Bijvoorbeeld door het verkrijgen van extra gerichte sponsoring. Hierbij 
wordt o.a. gedacht aan het werven van extra fondsen en sponsorinkomsten door VDZ en de 
VDZ Voetbalacademie als maatschappelijk partner van bedrijven te profileren.  

Verder: 

 Kritisch kijken naar bestaande uitgaven aan vergoedingen en materialen. Aandacht voor 
kostenbeheersing en kostenbewustzijn binnen de club. Ook goed kijken hoe sponsorgelden 
worden verdeeld (geoormerkt). 

 Herverdeling van gelden over de verschillende begrotingsposten, zodat het geld zo optimaal 
mogelijk over alle speerpunten besteed wordt.  

 Alleen indien noodzakelijk voor de opstartfase: eenmalig voor het seizoen 2019-2020 een 
beperkt bedrag uit de algemene reserve aanwenden voor het betalen van een deel van de 

                                                 
34

 Notitie ‘Investeringsnotitie 3 okt 2017’ en door het bestuur opnieuw herbevestigd.  
35

 De Provincie Gelderland kent bijvoorbeeld onder strikte voorwaarden o.a. (beperkte) subsidies voor onderwerpen als 
'sport, open clubs en vitale sportparken’, ‘sportieve buitenruimte’ en ‘versterken jeugdopleiding sport’.  
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extra personeelskosten. Vanaf het seizoen 2020-2021 worden deze kosten volledig vanuit 
de jaarlijkse exploitatiebegroting gefinancierd. 

 Verbeteren en professionaliseren van inkoop- en contractmanagement.  

7. Wie hebben we nodig? (vacatures) 
De uitvoering en het succes van dit speerpuntenplan staat of valt met de mensen die het doen.  
Naast alle commissies, kaderleden en vrijwilligers die actief zijn én blijven, heeft VDZ op korte 
termijn behoefte aan de volgende versterking:    
 
Bestuursleden (BestuursTeam)voor de functie van: 

 Bestuurslid Voetbaltechnische zaken. 

 Bestuurslid Accommodatie & Facilitaire zaken.  

 Bestuurslid Communicatie & Sponsoring. 

 Jong organisatietalent. 
Commissieleden voor deelname aan de commissies: 

 Commissie Clubhuisvernieuwing. 

 Beheercommissie.  

 Reüniecommissie. 
Vrijwilligers (met bijbaanvergoeding) voor: 

 Kantinecoördinatoren (pool). 
Professionals (betaalde krachten) voor: 

 Hoofd Opleiding (16 tot 20 uur per week). 

 Verenigingscoördinator (16 tot 20 uur per week). 

8. De basis van VDZ 

1. Wie is VDZ? (introductie) 
VDZ staat voor Volharding Doet Zegevieren. VDZ  is een amateurvoetbalvereniging. Van leden, 
voor leden en door leden. VDZ heeft zijn thuisbasis op Sportpark ’t Cranevelt in Arnhem. VDZ is 
in 1926 opgericht en bestaat 100 jaar in 202636. VDZ heeft 1.500 leden. 

2. Wat doet VDZ? (missie) 
VDZ biedt leden de mogelijkheid om met veel plezier te voetballen. Ieder op zijn of haar niveau. 
Prestatief en recreatief. Van jong tot oud. Jongens, meiden, mannen en vrouwen. VDZ heeft 
een flexibel voetbal/sportaanbod met veel keuze.  

3. Wat zijn onze uitgangspunten? (visie) 
VDZ hanteert op weg naar 2026 de volgende uitgangspunten: 
1. Wij zijn een zelfstandige vereniging, waar iedereen zich welkom en thuis voelt.  
2. Wij zijn een brede (familie)vereniging, iedereen is gelijk. 
3. Wij bieden prestatie- en recreatievoetbal. Die zijn even belangrijk37. 
4. (Kader)leden (leden, trainers, leiders/coaches, commissieleden) hebben stemrecht in ALV.  
5. Wij zijn aangesloten bij de KNVB en hebben competitievoetbal als hoogste prioriteit.  

                                                 
36

 VDZ is op 26 augustus 1926 opgericht door kapelaan Janssen om de vrijetijdsbesteding van Rooms-katholieke 
jeugd in goede banen te leiden. Op 15 juni 1949 werd VDZ als vereniging goedgekeurd bij Koninklijk besluit. Na tal van 
omzwervingen over diverse velden in Arnhem kreeg VDZ in 1964 de beschikking over een eigen hoofdveld op 
Sportpark 't Cranevelt. In 1966 – VDZ had toen 375 leden – werd het huidige clubgebouw geopend, dat in 1999 een 
uitbreiding kreeg. In 2012 en 2016 werden nieuwe kleedkamers bijgebouwd. De overdekte zittribune bij het hoofdveld 
is de (op twee na) oudste tribune van Nederland. Deze hoofdtribune met 360 zitplaatsen werd in 1923 geopend. 
37

 Training, begeleiding, faciliteiten en voorzieningen kunnen wel in meer of mindere mate verschillen. 
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6. Wij hebben aandacht voor de wensen en behoeften én het werven en behouden van leden, 
vrijwilligers en sponsors. 

7. Wij stimuleren een actief verenigingsleven. Wij betrekken leden en ouders van jeugdleden 
bij de vereniging. Wij hebben een vrijwilligersregeling waaraan iedereen meedoet. 

8. Wij presteren maximaal binnen de mogelijkheden die we hebben. Wij betalen spelers niet 
en maken maximaal gebruik van vrijwilligers. 

9. Wij hebben goede relaties met de andere verenigingen op het sportpark38 en werken nauw 
samen binnen de sportparkcommissie. 

10. Wij hebben goede relaties met de buurt en bewoners rondom het sportpark en proberen 
overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken. 

11. Wij staan open voor mensen van alle religies, culturen, nationaliteiten en achtergronden, 
maar de voertaal bij verenigingsactiviteiten is Nederlands. 

12. Wij zijn een vitale, duurzame en maatschappelijk betrokken vereniging met nauwe banden 
met de wijk Cranevelt/Alteveer39. Ook wel ‘open club’ of ‘voetbalplus’ genoemd.   

 
VDZ is in 2026 nog meer dan nu het geval is, een ‘open club’40.  
Een open club kenmerkt zich door een open houding bij de kartrekkers en betrokkenen van de 
club. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij eigen leden, andere regelmatige 
bezoekers van de club en de buurtbewoners worden genodigd om te sporten en om betrokken 
zijn. Een open club is ondernemend en richt zich op een langetermijnvisie en staat daarom 
nooit stil. Zij denkt vraag- en buurtgericht en gaat steeds opnieuw na wat de behoeften zijn en 
speelt daarop in. De club gaat (mogelijk in samenwerking met andere sportclubs en partijen uit 
andere sectoren) gericht aan de slag om activiteiten aan te bieden, die haar hoofdactiviteit 
versterken. Ook voert de club actief en continu beleid op de ontwikkeling, kwaliteit en opleiding 
van sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader. En streeft zij naar een betere 
bezettingsgraad van de accommodatie. Dit alles leidt tot ledenbinding, -behoud en/of -groei, 
meer ‘reuring’ op de club en continuïteit van het bestaansrecht. Het begrip open club kan 
worden gekenschetst middels vier dimensies, te weten: open cultuur, vraaggerichtheid, 
ondernemerszin en samenwerking. 

4. Wat vinden wij belangrijk? (kernwaarden) 
Bij VDZ staan plezier, prestatie, veiligheid, duurzaamheid en onderling respect voorop. VDZ is 
een nette, goed georganiseerde, sportieve en financieel gezonde vereniging. Met een goede 
voetbalopleiding en met oog voor de maatschappij. Wij gaan respectvol met elkaar om, ook met 
tegenstanders en scheidsrechters. Wij noemen dat ‘sportief gedrag’.  

5. Waar in zijn wij uniek? (motto) 
Als je mensen binnen en buiten de vereniging vraag wat men van VDZ vindt, dan is het 
antwoord steevast: VDZ is zo’n leuke vereniging! Mensen gaan voetballen, worden lid van een 
vereniging, worden trainer, leider, bestuurslid of commissielid of doen ander vrijwilligerswerk, 
simpelweg omdat men het ‘leuk’ vindt om dat te doen. Omdat VDZ een leuke vereniging is, met 
leuke mensen. Als we het niet meer leuk vinden stoppen we, zo eenvoudig is het. 
 
VDZ wil het voor iedereen zo leuk mogelijk te maken. Maakt niet uit wat je doet. Of je nu 
voetbalt, een kaderfunctie vervult, ander vrijwilligerswerk doet of als toeschouwer komt kijken 
naar trainingen en wedstrijden. Dat maakt VDZ uniek. Bij VDZ heb je de tijd van je leven! VDZ 
is altijd leuk! Vandaar ons motto: VDZ? Voetbal met meer plezier!  
 

                                                 
38

 ATC de Groene Kamer, Arnhem Falcons, WV RETO, Kinderopvang Smallsteps Cranevelt. 
39

 Overeenkomstig de omschrijving van de Gemeente Arnhem in de Sportvisie 2011-2021. 
40 Bron: voorclubs.sport.nl 
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En als we dit ‘intern’ voor elkaar hebben, kunnen we VDZ ook naar buiten toe sterker profileren 
als de léukste club van Arnhem om bij te voetballen én bij te horen! Daarmee kan VDZ zijn 
aantrekkingskracht versterken naar nieuwe en bestaande leden, vrijwilligers en sponsors.  
 
Voetbal met meer plezier, dus altijd leuk, is niet gemakkelijk 
Leuk klinkt eenvoudig maar is het niet. Iets doen bij een vereniging is pas leuk als je kunt doen 
wat je leuk vindt en waar je talenten liggen. Als de vereniging goed georganiseerd is en je kunt 
meepraten en meebeslissen. Als je prestatief en recreatief met plezier kunt voetballen en jezelf 
kunt ontwikkelen. Als je lol hebt met teamgenoten en met plezier kunt samenwerken met 
andere leden en vrijwilligers. Als je prestaties en resultaten haalt, kampioen wordt. Als iedereen 
doet wat afgesproken is en als je inzet gewaardeerd wordt. Dan is het leuk, dan willen mensen 
graag iets doen voor een club en een stapje extra zetten. Dat maakt VDZ uniek.  
 
Leuk is vooral belangrijk voor de voetballers zelf. Alleen al in 2018 schreven meer dan 90.000 
jeugdleden zich uit bij de KNVB. Vooral bij de jongens onder 7 (-5,7 procent) en onder 13 (-3,8 
procent) is de landelijke daling groot. Waarom ze stoppen? De KNVB noemt als redenen: 

 Weinig plezier in het spel. 

 Belabberde trainer. 

 Niet meer met vrienden in één team. 

 Onvoldoende ontwikkeling. 
En in de oudere leeftijdsgroepen (vanaf 13 jaar) spelen ook blessures mee, de sfeer in het team 
en tijdgebrek door school en bijbaantjes. 

Bijlagen (goed om te weten) 
 
B1. Aanleiding speerpuntenplan 
Aanleiding voor het opstellen van dit speerpuntenplan zijn o.a.:  

 VDZ Beleidsplan 2014-2018 loopt af. 

 Verkenning/schets Investeringscommissie voor nieuwbouw en renovatie. 

 Voorstel/ontwerp Investeringscommissie en Onderhoudscommissie voor vervangen kantine-
luifel met onderhoud kantine-pui en nieuwe voorraadruimte.  

 Verbeterplannen Jeugdcommissie. 

 Behoefte bij leden om de volgende kwaliteitsslag te maken m.b.t. jeugdvoetbalopleiding. 

 Behoefte bij leden en bestuur aan een samenhangend toekomstplan met keuzes. 

 
B2. Ontwikkelingen en trends 
Bij het opstellen van dit speerpuntenplan is gekeken naar de volgende ontwikkelingen: 

 Demografische ontwikkelingen in Arnhem voor jeugd (geboorten, sportdeelname)41. 

 Maatschappelijke ontwikkelingen (individualisering, flexibilisering, gezondheid en bewegen). 

 NOC/NSF-ontwikkelingen (krimp/groei verenigingssporten en toename individueel/flexibel 
sporten, regionaal/lokaal sportakkoord). 

 KNVB-ontwikkelingen (krimp/groei jeugd, groei meiden/vrouwen, verschuiving zondag-
zaterdag).  

 KNVB-plannen/methoden voor kwaliteitsverbetering en jeugdopleiding. 

 Sportvisie Gemeente Arnhem (open sportparken met vitale verenigingen). 

 Verhuurbeleid Gemeente Arnhem (eigendomsrecht, huurconstructies). 

                                                 
41

 Onze leden komen uit de wijken (2017): Velperweg e.o. (31%), Alteveer en Cranevelt (13%), St.Marten/Sonsbeek-
Zuid (10%),  Klarendal (9%), Spijkerkwartier (8%), Monnikenhuizen (7%), Burgemeesterswijk/Hoogkamp (6%), 
Centrum  (2%), Presikhaaf-Oost (2%), Presikhaaf-West (1%), Heijenoord / Lombok (1%), Malburgen-Oost (Noord) 
(1%), De Laar (1%), Elderveld (1%) en Rijkerswoerd (1%). 
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 Sportpark ’t Cranevelt (bestemmingsplan, plannen van andere verenigingen).  

 Plannen en aanbod Wijkvereniging Craneveer (sporten, activiteiten, buurthuis). 

 Voetbalverenigingen met een maatschappelijke rol. 

 Voetbalverenigingen met een hoofd opleiding en/of voetbalacademie. 
 
Ontwikkelingen en trends in het amateurvoetbal (KNVB)  

 Uit het jaarverslag 2018 (seizoen 2016/2017) van de KNVB blijkt dat het ledenaantal met -
1,1 procent is afgenomen tot ruim 1,2 miljoen leden. Het was de eerste daling sinds 2014. 
De groeiende vrouwentak weegt niet langer op tegen de krimpende mannenafdeling. Bij de 
senioren mannen bedroeg de daling -1,0 procent. Bij de senioren vrouwen steeg het aantal 
leden met +2,4 procent.  

 Vooral bij de jongens onder 7 (-5,7 procent) en onder 13 (-3,8 procent) is de daling groot. 
Jongens onder 19 groeide daarentegen met +4,4 procent. Dit effect zien we ook bij meisjes 
met een daling bij O13 (-4,4%) en een stijging bij O17 (+3,1 procent) en O19 (+3,7 procent).  

 In 2018 alleen al, schreven meer dan negentigduizend jeugdspelers zich uit. Deze daling 
past volgens de KNVB binnen een maatschappelijke ontwikkeling. KNVB en andere 
sportbonden zien dat kinderen steeds vaker ‘ongebonden’ sporten; ze hardlopen, fietsen of 
voetballen zonder lid te zijn van een vereniging. Dat heeft te maken met een gebrek aan tijd, 
de aantrekkelijkheid van traditionele sporten en de toenemende individualisering van de 
samenleving. Neem alleen al de opkomst van de game-industrie. Met die generatie hebben 
we nu te maken. Conclusie KNVB: ”Voetbal in verenigingsverband neemt af en ieder 
seizoen wordt dat meer zichtbaar.”  

 KNVB gaat met voetbalverenigingen praten over verdere vernieuwingen in met name de B-
categorie, 80 procent van het amateurvoetbal. Doel? Het spel nog aantrekkelijker maken 
voor de individuele speler. Samen op zoek naar ideeën om het spelplezier bij de jeugd te 
vergroten, de overgang naar de senioren soepeler te laten verlopen en zoveel mogelijk 
competities te organiseren met teams van gelijke sterkte. Generaties voetballers spelen 
immers nog op een te laag of een te hoog niveau.  

 KNVB ziet dat veel jeugdspelers bij de overgang naar de senioren afhaken. De KNVB ziet 
als belangrijkste redenen: verhuizing door studie/werk (reistijd, niet vaak/regelmatig meer 
kunnen voetballen), agressie op het veld (plezier neemt af), overgang naar een vreemd 
seniorenteam (eigen vriendenteam valt uit elkaar, ingedeeld worden bij veel oudere spelers) 
en blessures (geen aandacht en begeleiding, tijd wordt al snel anders ingevuld). Verder 
speelt de overgang van zaterdag naar zondag als speeldag ook een rol. 

 De KNVB ziet ook plussen. Zoals de onverminderde groei van het vrouwenvoetbal en de 
opmars van de alternatieve voetbalvormen zoals Walking Football en 7 tegen 7.  

 Verder ziet de KNVB een verschuiving van zondagvoetbal naar zaterdagvoetbal. Een 
toenemend aantal clubs en seniorenteams verhuizen van zondag- naar zaterdagcompetitie. 
Vandaar de plannen van de KNVB voor een sterkere regionale indeling en een 
‘weekendcompetitie’ waarin op vrijdag, zaterdag of zondag gespeeld kan worden. Om 
ruimte te maken op de zaterdag verplaatsen sommige clubs O13 teams naar de zondag. 

 Steeds vaker willen amateurclubs met hun jeugdspelers niet meer meewerken aan 
trainingsstages en oefenwedstrijden van profclubs. Men geeft dan geen toestemming aan 
profclubs om jeugdspelers uit te nodigen. Er zijn ook profclubs zoals Vitesse die stoppen 
met hun jongste jeugdteam(s) en daarvoor in de plaats willen gaan werken met regionale 
trainingen waarvoor men jeugdspelers van amateurclubs regionaal wil scouten. 

 
B3. Betrokken commissies 
Voor het opstellen van dit speerpuntenplan is gesproken met en/of informatie verzameld bij:  

 Bestuur. 

 Investeringscommissie. 
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 Onderhoudscommissie. 

 Jeugdcommissie. 

 Herenselectie. 

 Lagere elftallencommissie. 

 Damescommissie. 

 Sponsorcommissie VDZ-Hogerop. 

 Horecacommissie. 

 Clubbladcommissie. 

 Websitecommissie. 

 Ledenadministratie, vrijwilligersplanning en diverse individuele leden. 
 
B4. Wat is onze droom voor 2026? 
Commissieleden en individuele leden hebben het vaakst genoemd (30 reacties42):   
1. Goed/modern clubhuis/kantine, uitstraling, sfeervol, duurzaam. 
2. Goed/beter georganiseerd, meer volwassen/professionele organisatie. 
3. Fijne warme sociale vereniging, VDZ-gevoel/cultuur houden. 
4. Ruimte voor prestatie en recreatie (even belangrijk, passende hoogte). 
5. Grote maatschappelijk betrokken vereniging, meer dan voetbal, wijkfunctie.  
6. Actieve betrokken leden. 

 
B4. Waar zijn VDZ-ers trots op? 
Commissieleden en individuele leden hebben het vaakst genoemd (30 reacties):   
1. Sfeer en harmonie, clubgevoel, gezellig, nette club, identiteit. 
2. Groot enthousiast kader, begeleiding jeugd, activiteiten, onderlinge samenwerking. 
3. Vrijwilligersregeling, voor- en door leden.  
4. Grote vereniging, veel leden, veel jeugd, beheerste groei.  
5. Prachtige locatie/sportpark.  
6. Vrouwenafdeling, integratie damesvoetbal in hele vereniging. 

 
B5. Wat vinden VDZ-ers belangrijke verbeterpunten?  
Commissieleden en individuele leden hebben het vaakst genoemd (30 reacties):   
1. Clubhuis/kantine, vergaderruimtes, uitstraling/sfeer. 
2. Onderlinge communicatie en overleg door/vanuit commissies en bestuur. 
3. Organisatie met professionalisering waar nodig (alleen vrijwilligers is kwetsbaar). 
4. Voetbaltechnisch (jeugd)beleid (bestuur, jeugd, aansluiting jeugd-senioren). 
5. Oude kleedkamers (1 t/m 4 en S1/S2), werking kleedkamers (douches). 
6. Coaching en begeleiding trainers, koesteren en behoud trainers. 
7. Vrijwilligersbeleid, waardering voor vrijwilligers.  
8. Beheer en bezetting kantine/bar/keuken, vooral zaterdag en zondag. 
 
B6. Wat moet VDZ komend jaar oppakken?  
Commissieleden en individuele leden hebben het vaakst genoemd (30 reacties):   
1. Opknappen clubhuis/kantine (niet perse nieuwbouw, maar georganiseerd en gezellig).  
2. Verbeteren organisatie, beter georganiseerd, betere communicatie, professioneel. 
3. Verbeteren voetbaltechnisch (jeugd)beleid, hoofd opleiding, bestuurslid VTZ. 
4. Aankleding kantine, meubilair kantine, uitstraling/sfeer.  
5. Meer veld-, trainings- en inloopfaciliteiten (zaterdag zit alles vol).  
6. Kantinebeheer verbeteren (kantinecoördinator, betaalde flexkrachten horeca).  
 

*** Einde Speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026 *** 
                                                 
42

 Via ingevuld vragenformulier. 


