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VDZ als buiten(voetbal)sportpartner van de wijk  |  Uitgangspunten 

VDZ heeft in zijn speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026 aangegeven dat het zich als vitale, 

duurzame en maatschappelijke club sterker wil ontwikkelen en profileren als 

‘buiten(voetbal)sportpartner’ van de wijk.  

VDZ wil dit de komende jaren stapsgewijs verder uitbouwen door (1) het zelf aanbieden of (2) het 

faciliteren van extra buiten(voetbal)sportactiviteiten op doordeweekse ochtenden en middagen. Het 

sportpark, clubhuis, kleedkamers en kunstgrasvelden bieden dan extra mogelijkheden voor leden 

en de wijk. In de weekenden en op doordeweekse namiddagen en avonden heeft VDZ de 

accommodatie hard nodig voor de eigen ‘normale’ voetbalactiviteiten, met ruim 1500 leden en 

meer dan 80 teams.  

Hieronder worden enkele uitgangspunten vermeld die de basis vormen voor verdere uitvoering: 

1. De buiten(voetbal)sportactiviteiten mogen niet ten koste gaan van de normale 

voetbalactiviteiten van VDZ. 

2. De buiten(voetbal)sportactiviteiten kunnen alleen plaatsvinden op de dagen/tijden dat er geen 

grootschalige eigen/normale voetbalactiviteiten plaatsvinden.  

3. De buiten(voetbal)sportactiviteiten richten zich vooral op de volgende doelgroepen, 

samenwerkingspartners en buiten(voetbal)sportaanbod:  

 Leden  extra voetbal- en trainingsmogelijkheden op andere dagen/tijdstippen. 

 Jeugd  Scholieren  Scholen BO/VO  schoolvoetbal, sportactiviteiten, BSO-sport. 

 Ouderen  Senioren  Wijkvereniging  wandelvoetbal en sport/beweeg-activiteiten.    

 Volwassenen  Werknemers  Bedrijven  Bedrijf(voetbal)sportprogramma’s. 

4. Als er sprake is van voetbalactiviteiten dan heeft VDZ de leiding/regie qua organisatie en 

uitvoering. 

5. Als er sprake is van niet-voetbalactiviteiten (overige sport/beweeg-activiteiten) dan fungeert 

VDZ als facilitator waarbij samenwerkingspartners de organisatie en uitvoering voor hun 

rekening nemen. 

6. De buiten(voetbal)sportactiviteiten moeten voor VDZ op zijn minst kostendekkend uitgevoerd 

kunnen worden. Dat betekent dat eventuele extra kosten voor personeel, energie, 

schoonmaak, toezicht, onderhoud, enzovoort gedekt moeten worden door extra inkomsten 

(nader te bepalen).  

7. Als er sprake is van een bedrijfsmatige/commerciële opzet van de 

buiten(voetbal)sportactiviteiten dan vraagt VDZ hiervoor een nader te bepalen extra 

vergoeding/opslag (meedelen in de ‘winst’).  

8. Plannen voor eventuele buiten(voetbal)sportactiviteiten moeten ingediend worden bij het 

bestuur. Het bestuur beslist of en onder welke specifieke condities eventuele plannen 

doorgang kunnen vinden.  

9. Plannen waarbij sponsors van VDZ betrokken zijn en/of plannen met een andere duidelijke 

win-win voor VDZ, hebben de voorkeur.  

10. Plannen voor buiten(voetbal)sportactiviteiten kunnen alleen doorgang vinden als aan alle 

voorwaarden is voldaan ten aanzien van organisatie, uitvoering en financiën. 
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Mogelijke samenwerkingsvormen en samenwerkingspartners 

 

 

 


