
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toekomstvisie 
 

 

‘Samen zijn wij de 

Boys. 
 

Samen gaan wij 

voor het beste.’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORWOORD 

Venlosche Boys heeft een goed imago en is, met haar bijna 90-jarig bestaan, een vereniging met een 
rijke historie. Wij hebben de ambitie om de beste voetbalvereniging (zowel op voetbal- als op 
verenigingsniveau) van de regio te zijn. Vanuit de gedachte ‘voortdurend’ beter willen we in de 
komende jaren samen verder vooruit. Maar waar willen we naartoe? En waar staan we nu (voor)? 
Wat zijn onze grootste uitdagingen om daar te komen waar we heen willen? Dit is vastgelegd in deze 
toekomstvisie. Centraal hierbinnen staan de begrippen ‘samen’ en ‘het beste’.  
 
 

‘Samen zijn we de Boys. Samen gaan we voor het beste’ 
 

De voorliggende toekomstvisie omvat het DNA van de vereniging, de beleidsspeerpunten en de 
hieruit voortvloeiende actiepunten van het bestuur van Venlosche Boys. Deze zijn geformuleerd op 
basis van diverse sessies die onder leiding stonden van de gemeente Venlo en waarbij diverse 
commissieleden betrokken zijn. Middels brainstorm- en discussie sessies, een SWOT analyse en 
confontatiematrix zijn de strategische  doelen en actiepunten vastgesteld. Deze zijn ingedeeld in zes 
gebieden, te weten:  

▪ Organisatie 
▪ (Sport)Aanbod 
▪ Accommodatie & Voorzieningen 
▪ Maatschappelijk rol  
▪ Financiën 
▪ Promotie  

Bij elk bestuurlijk aandachtsgebied zijn de belangrijkste doelen voor de komende jaren puntsgewijs 
neergezet, waarbij de begrippen ‘samen’ en ‘het beste’ veelvuldig zullen terugkomen. Deze doelen 
zijn niet statisch maar voortdurend aan veranderingen en aanvullingen onderhevig. Vanuit de doelen 
zijn er diverse actiepunten opgesteld.  

Onze toekomstvisie delen we graag met al onze leden, samen zijn we immers de Boys. Iedereen 
wordt van harte uitgenodigd inhoudelijk te reageren met constructief commentaar. Samen gaan we 
immers voor het beste!  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIE ZIJN DE BOYS? ONS DNA 

Venlosche Boys staat voor: 
 

 KWALITEIT 
Venlosche Boys is de beste voetbalvereniging van de regio Venlo op zowel voetbaltechnisch- als 
verenigingsniveau. Binnen alle gelederen van de verenging is er continue aandacht voor de 
optimale kwaliteit. 

 PLEZIER 
Voetbal is een hobby. Plezier is hierbij essentieel. Voor de een wordt er met plezier gepresteerd 
en voor de ander gepresteerd met plezier. Iedereen draagt er aan bij dat ook alle vrijwilligers 
plezier ondervinden in hun vrijwilligerswerk. 

 VOOR IEDEREEN & SAMEN 
Iedereen is welkom bij Venlosche Boys, ongeacht leeftijd, geslacht, geloof of sportieve ambitie. 
De vereniging vormt een community waarbij leden zich intrinsiek betrokken voelen en het 
vanzelfsprekend is dat iedereen - op zijn eigen wijze - zijn steentje bijdraagt. 

 FATSOEN & RESPECT  
Een vereniging met heldere normen en waarden en een respectvolle omgang met elkaar, in en 
buiten het veld. Een waarde(n)volle club. 

 OPEN & VOORUITSTREVEND 
Venlosche Boys richt zijn blik niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten: een vereniging die 
voeling houdt met maatschappelijke ontwikkelingen en de huidige tijdsgeest, zonder daarbij 
concessies te doen aan de kernwaarden van de vereniging.  Daar waar kansen zich voordoen 
worden deze actief opgepakt. Stilstand is achteruitgang en middels nieuwe initiatieven wordt 
voorop gelopen (in de voetbalwereld).    

 GELIJKWAARDIG 
Ieder lid en vrijwilliger is gelijkwaardig aan elkaar. Ieder lid betaalt evenveel (voor de categorie 
vastgesteld) contributie en ieder lid krijgt daarvoor terug de mogelijkheid om onder begeleiding 
te voetballen en desgewenst op andere manieren deel te nemen aan het verenigingsleven. Een 
duidelijk principe is dat Venlosche Boys geen enkele speler vergoedingen betaalt om uit te 
komen voor de vereniging. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANISATIE 

Om een goede invulling te kunnen geven aan de toekomstvisie is het van belang dat de organisatie 

staat. Zie onderstaand de verenigingsstructuur, waarbij het uitgangspunt zelfsturende teams zijn met 

vergaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 
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ORGANISATIE (vervolg)  

Samen zijn we de Boys, samen gaan we voor het beste.  Voor een goede organisatie is een grote 

kring van gemotiveerde vrijwilligers van groot belang. Een grote uitdaging ligt bij het bemannen en 

professionaliseren van de organisatie, waarbij we de kracht van ons netwerk moeten gebruiken. 

Concreet hierbij is de invulling van de kantinedienstregeling, welke tot op heden onvoldoende 

functioneert.  Verder is het doel om de binding tussen de leden en club te vergroten. 

De beleidsdoelen voor de komende jaren, waarbij primair de vrijwilligerscommissie (VC) aan bij 
draagt zijn:  

 
1. Structuur met zelfsturende commissies versterken; 

 
2. Op verenigingsniveau zaken professionaliseren om zo beste vereniging van de regio Venlo te 

worden; 
 

3. Bestaand vrijwilligersbeleid bewaken, uitvoeren en optimaliseren. 
 

ACTIEPUNTEN 

ACTIE WIE WANNEER 

Het constant (proactief) zoeken naar nieuwe kwalitatief goede vrijwilligers, 
die bij kunnen dragen aan het waarmaken van de ambitie die Venlosche 
Boys heeft 

VC  Lopend 

Herzien wat van leden i.h.k.v. verplicht vrijwilligerswerk wordt verwacht op 
basis van professionalisering en hiermee plan maken hoe de huidige 
problematiek (kantine) op te lossen 

Bestuur  Seizoen 
16’-‘17 

Duidelijke taak- en functieomschrijvingen opstellen van alle verschillende 
functies 

VC Seizoen 
17’-‘18 

Rol verenigingsmanager onderzoeken 
 

Bestuur Seizoen 
16’-‘17 

Uitbreiden van vrijwilligerscommissie om uitvoering te geven aan 
vrijwilligersbeleid (5 B’s) 

VC Seizoen 
16’-‘17 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SPORT)AANBOD  

Ons (sport)aanbod wensen we zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze leden en 
toekomstige leden. We kiezen bewust voor kwaliteit en willen daarin onderscheidend zijn. Wat we 
doen, doen we goed.  We binden en boeien onze leden hun hele leven lang. Uitdagingen zitten in het 
verder verbeteren van de (rand)voorwaarden om zowel op prestatief als recreatief niveau de beste 
vereniging in de regio te zijn. 

De beleidsdoelen voor de komende jaren, waarbij primair de volgende commissies samen aan 
bijdragen – technische commissie (TC), coördinatoren commissie (CC), activiteiten/toernooi 
commissie (ATC) – zijn: 

1. Venlosche Boys biedt de beste voetbalopleiding aan in de regio gericht op: 
▪ Individu; 
▪ Team;  
▪ Trainers. 

 
2. Onze standaardteams spelen op een zo hoog mogelijk niveau: ‘presteren met plezier’.  

 
3. De recreatieve teams spelen met plezier en voelen zich gewaardeerd, waarbij tevens 

voldoende aandacht is voor de voetbaltechnische ontwikkeling: ‘met plezier presteren’.   
 

4. Voor alle leden zijn de voetbalrandvoorwaarden (velden, materialen, kleding, begeleiding, 
scheidsrechters, medisch, …) optimaal georganiseerd. 
 

5. We weten leden hun leven lang te binden en boeien door een uitgebreid en onderscheidend 
voetbalaanbod, sportaanbod en nevenactiviteiten. 

ACTIEPUNTEN 

ACTIE WIE WANNEER 

Opstellen van een voetbaltechnisch plan met een duidelijke opleiding- en 
voetbalvisie voor spelers, team en trainers/ leiders.  

TC Seizoen 
16’-‘17 

Opstellen kledingbeleid (en kledingfonds) Bestuur Seizoen 
16’-‘17 

Opstellen medisch beleid  Bestuur Seizoen 
16’-‘17 

Mogelijkheden onderzoeken naar uitbreiding voetbalaanbod voor 
bestaande en nieuwe leden (o.a. met meisjesvoetbal, middagvoetbal, 7:7, 
wandelvoetbal, bedrijvencompetitie, keepersschool) 

TC & CC Seizoen 
17’-‘18 

Mogelijkheden onderzoeken naar uitbreiding sportaanbod (naast voetbal) 
om onze leden blijvend te binden en boeien 

Bestuur Seizoen 
17’-‘18 

Organiseren van meer nevenactiviteiten voor zowel jongeren als ouderen, 
o.l.v. een nieuw te vormen activiteitencommissie 

ATC Seizoen 
17’-‘18 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCOMMODATIE & VOORZIENINGEN 

We zijn in het bezit van een mooi sportpark met dito voorzieningen (o.a. kleedlokalen, kantine). De 

uitdaging ligt in het onderhouden, beter benutten en verder verbeteren van beiden.  Verhogen van 

de bezettingsgraad van het park biedt kansen, waarbij de kantine meer als ontmoetingsplaat moet 

fungeren. Verbeteren van de omgang met materialen en faciliteiten door leden heeft een hoge 

prioriteit! 

De beleidsdoelen voor de komende jaren, waarbij primair de volgende commissies samen aan 
bijdragen – commissie materiaal en accommodatie (MATAC) en kantinecommissie (KC) – zijn:  

1. De kantine nog meer als centrale en fijne ontmoetingsplek neerzetten voor ons allemaal. 
 

2. Vergroten van de discipline en zorg ten aanzien van de accommodatie en materialen.  
 

3. De bezettingsgraad op de sportvelden en het sportpark vergroten. 
 

4. Verhogen veiligheid sportpark.  
 

5. Verbeteren toegankelijkheid sportpark 

ACTIEPUNTEN 

ACTIE WIE WANNEER 

Accommodatie plan schrijven voor de toekomst met daarin een centraal 
gelegen gebouw/kantine 

Bestuur ntb 

De uitstraling van de kantine aanpassen binnen en buiten (o.a. via een 
nieuw te creëren terras, aankleding)  

KC Seizoen 
16’-‘17 

Het creëren van een ‘playground’ op het sportpark waar zowel voetbal- als 
niet voetbal gerelateerde activiteiten gedaan kunnen worden 

Bestuur 
& 

MATAC 

Seizoen 
17’-‘18 

Uitvoeren veiligheidsscan 
 

MATAC Seizoen 
16’-‘17 

Besluiten en implementeren energiescan MATAC  Seizoen 
16’-‘17 

Het zoeken van samenwerkingen met onder andere de scholen, BSO’s en 
bedrijven om zo de bezetting te vergroten van het sportpark. 

Bestuur Seizoen 
17’-‘18 

Het optimaliseren van de uitgifte en inname van materialen tijdens 
trainingsavond. 

MATAC Seizoen 
16’-‘17 

Structureel plan voor materialen aanschaf en vervanging Bestuur Seizoen 
16’-‘17 

Plan om toegankelijkheid te verbeteren (parkeren, verlichting, minder 
validen) 

MATAC Seizoen 
16’-‘17 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAATSCHAPPELIJKE ROL  

We zijn trots op ons ‘nette’ imago en trachten vanuit de Boys-normen en -waarden te handelen 
waarbij fatsoen, respect en gelijkwaardigheid een belangrijke plek innemen. Iedereen (die zich 
conformeert aan onze regels) is bij onze vereniging welkom en we nemen onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Uitdagingen zijn de maatschappelijke individualisering en de afname van het 
verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij vele leden en ouders. 

De beleidsdoelen voor de komende jaren, waarbij primair de volgende commissies samen aan 
bijdragen – vrijwilligerscommissie (VC) en commissie de waardevolle club *NEW* (CWC) – zijn:  

1. Bijdrage leveren aan de sportieve en sociale ontwikkeling van de leden; 
 

2. Maatschappelijk sociale rol in de regio Venlo vervullen; 
 

3. Het actief nastreven van normen en waarden bij leden, begeleiding en ouders. 
 

4. Het verhogen van het verantwoordelijkheidsgevoel bij leden, begeleiding en ouders. 

ACTIEPUNTEN 

ACTIE WIE WANNEER 

Commissie “De Waarde(n) volle club” oprichten 
 

Bestuur Seizoen 
17’-‘18 

Het optimaal inzetten van social return om het onderhoud in eigen beheer 
succesvol te maken 
 

 Seizoen 
16’-‘17 

Plan maken om verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij leden, 
begeleiding en ouders te vergroten (onderzoek stagiair) 
 

Bestuur, 
VC & 
CWC 

Seizoen 
16’-‘17 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIËN 

Veel verenigingen staan onder financiële druk. Bij de Boys wordt er kritisch gekeken naar de in- en 

uitgaven, waarbij de gezondheid van de club ten alle tijden centraal staat. Verhogen van de 

inkomsten is van belang om onze doelen te behalen en de financiële buffer te vergroten. 

De beleidsdoelen voor de komende jaren, waarbij primair de volgende commissies samen aan 
bijdragen – financiële commissie (FC) ,sponsorcommissie (SC) en Kantine Commissie (KC) – zijn:  

1. Venlosche Boys wil een financieel gezonde club zijn. Groei in reserves is zeer wenselijk. 
 

2. Verlagen kosten van accommodatie; 
 

3. Extra inkomsten genereren door de volgende zaken te organiseren:  
 

▪ Sponsorinkomsten vergroten aan de hand van een gedegen sponsorplan 
▪ Professionalisering/ winstgevendheid van de kantine  
▪ Innovatieve dan wel creatieve verdienmodellen onderzoeken 

 

ACTIEPUNTEN 

ACTIE WIE WANNEER 

Onderzoeken of en hoe contributieverhoging gewenst c.q. noodzakelijk is 
 

Bestuur Seizoen 
16’-‘17 

Opstellen van een gedegen sponsorplan t.b.v. vergroten sponsorinkomsten 
(incl. uitbreiding ambassadeurs) 

SC Seizoen 
16’-‘17 

Kantineplan schrijven om winstgevendheid te vergroten (inclusief andere 
exploitatievormen) 
 

Bestuur 
& KC 

Seizoen 
16’-‘17 

Onderzoeken van mogelijkheden tot park in eigen beheer en voortvloeiende 
besparingen  

Bestuur Seizoen 
16’-‘17 

Zoeken naar innovatieve/creatieve verdienmodellen Bestuur Seizoen  
17’-‘18 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOTIE 

Trots! Trots! Trots! Dit moeten we veel meer zijn op onze club (en uitdragen). Het gras lijkt elders 

altijd groener, maar als je ziet wat er wekelijks op onze club allemaal gepresteerd wordt en het 

plezier wat daarmee gemoeid gaat, dan mogen we daar trots op zijn. Communicatie tussen bestuur, 

commissies en leden is van groot belang! 

De beleidsdoelen voor de komende jaren, waarbij primair de volgende commissies samen aan 
bijdragen – PR commissie (PRC) en sponsorcommissie (SC) – zijn:  

1. Trotse gevoel bij leden activeren;  
 

2. In elke communicatie DNA Venlosche Boys met ambitie uitstralen; 
 

3. Imago nog meer verbeteren door meer zichtbaar te zijn voor de samenleving en leden; 
 

4. Uitstraling park vergroten. 
 

5. Verbeteren van interne communicatie tussen bestuur, commissies en leden, alsmede 
informatievoorziening naar leden 

ACTIEPUNTEN 

ACTIE WIE WANNEER 

Actualiseren van bestaande communicatiemiddelen (o.a. website, tv-
schermen, FB, infoboekje) 

PRC Seizoen 
16’-‘17 

Intensiveren van communicatie naar leden (o.a. via social media, website, 
accommodatie) via een communicatieplan 

PRC Seizoen 
17’-‘18 

Uitdragen van het DNA van Venlosche Boys via alle communicaties 
 

PRC Seizoen 
16’-‘17 

Plan maken voor vergroten uitstraling sportpak  
 

PRC, 
MATAC  

& SC 

Seizoen 
16’-‘17 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIELIJST 

ACTIE WIE WANNEER 

Het constant (proactief) zoeken naar nieuwe kwalitatief goede vrijwilligers, 
die bij kunnen dragen aan het waarmaken van de ambitie die Venlosche 
Boys heeft 

VC & LA Lopend 

Herzien wat van leden i.h.k.v. verplicht vrijwilligerswerk wordt verwacht op 
basis van professionalisering en hiermee plan maken hoe de huidige 
problematiek (kantine) op te lossen 

Bestuur  Seizoen 
16’-‘17 

Duidelijke taak- en functieomschrijvingen opstellen van alle verschillende 
functies 

VC Seizoen 
17’-‘18 

Rol verenigingsmanager onderzoeken 
 

Bestuur Seizoen 
16’-‘17 

Uitbreiden van vrijwilligerscommissie om uitvoering te geven aan 
vrijwilligersbeleid (5 B’s) 

VC Seizoen 
16’-‘17 

Opstellen van een voetbaltechnisch plan met een duidelijke opleiding- en 
voetbalvisie voor spelers, team en trainers/ leiders.  

TC Seizoen 
16’-‘17 

Opstellen kledingbeleid (en kledingfonds) Bestuur Seizoen 
16’-‘17 

Opstellen medisch beleid  Bestuur Seizoen 
16’-‘17 

Mogelijkheden onderzoeken naar uitbreiding voetbalaanbod voor 
bestaande en nieuwe leden (o.a. met meisjesvoetbal, middagvoetbal, 7:7, 
wandelvoetbal, bedrijvencompetitie, keepersschool) 

TC & CC Seizoen 
17’-‘18 

Mogelijkheden onderzoeken naar uitbreiding sportaanbod (naast voetbal) 
om onze leden blijvend te binden en boeien 

Bestuur Seizoen 
17’-‘18 

Organiseren van meer nevenactiviteiten voor zowel jongeren als ouderen, 
o.l.v. een nieuw te vormen activiteitencommissie 

ATC Seizoen 
17’-‘18 

Accommodatie plan schrijven voor de toekomst met daarin een centraal 
gelegen gebouw/kantine 

Bestuur ntb 

De uitstraling van de kantine aanpassen binnen en buiten (o.a. via een 
nieuw te creëren terras)  

KC Seizoen 
16’-‘17 

Het creëren van een ‘playground’ op het sportpark waar zowel voetbal- als 
niet voetbal gerelateerde activiteiten gedaan kunnen worden 

Bestuur 
& 

MATAC 

Seizoen 
17’-‘18 

Uitvoeren veiligheidsscan 
 

MATAC Seizoen 
16’-‘17 

Besluiten en implementeren energiescan MATAC 
& 

Bestuur 

Seizoen 
16’-‘17 

Het zoeken van samenwerkingen met onder andere de scholen, BSO’s en 
bedrijven om zo de bezetting te vergroten van het sportpark. 

Bestuur Seizoen 
17’-‘18 

Het optimaliseren van de uitgifte en inname van materialen tijdens 
trainingsavond. 

MATAC Seizoen 
16’-‘17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structureel plan voor materialen aanschaf en vervanging Bestuur Seizoen 
16’-‘17 

Plan om toegankelijkheid te verbeteren (parkeren, verlichting, minder 
validen) 

MATAC Seizoen 
16’-‘17 

Commissie “De Waarde(n) volle club” oprichten 
 

Bestuur Seizoen 
17’-‘18 

Het optimaal inzetten van social return om het onderhoud in eigen beheer 
succesvol te maken 
 

 Seizoen 
16’-‘17 

Plan maken om verantwoordelijkheidsgevoel  en betrokkenheid bij leden te 
vergroten (onderzoek stagiair) 
 

Bestuur, 
VC & 
CWC 

Seizoen 
16’-‘17 

Onderzoeken of en hoe een contributieverhoging gewenst c.q. noodzakelijk 
is 
 

Bestuur Seizoen 
16’-‘17 

Opstellen van een gedegen sponsorplan t.b.v. vergroten sponsorinkomsten 
(incl. uitbreiding ambassadeurs) 

SC Seizoen 
16’-‘17 

Kantineplan schrijven om winstgevendheid te vergroten (incl. andere 
exploitatievormen) 
 

Bestuur 
& KC 

Seizoen 
16’-‘17 

Onderzoeken van mogelijkheden tot park in eigen beheer en voortvloeiende 
besparingen  

Bestuur Seizoen 
16’-‘17 

Zoeken naar innovatieve/creatieve verdienmodellen Bestuur Seizoen  
17’-‘18 

Actualiseren van bestaande communicatiemiddelen (o.a. website, tv-
schermen, FB, infoboekje) 

PRC Seizoen 
16’-‘17 

Intensiveren van communicatie naar leden (o.a. via social media, website, 
accommodatie) via een communicatieplan 

PRC Seizoen 
17’-‘18 

Uitdragen van het DNA van Venlosche Boys via alle communicaties 
 

PRC Seizoen 
16’-‘17 

Plan maken voor vergroten uitstraling sportpak  
 

PRC & 
SC 

Seizoen 
16’-‘17 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGEN 

SWOT analyse. 

Onderstaande SWOT analyse toont de Strenghts, Weakness, Oppertunities & Threats van onze 

vereniging welke gebruikt zijn voor het opstellen van deze toekomstvisie.  

Belangrijkste sterke punten. Belangrijkste zwakke punten 

1. Imago in de regio 
2. Aanbod voor iedereen 
3. Beste jeugdopleiding 
4. Locatie biedt alle mogelijkheden 
5. Netwerk 
6. Prijs/Kwaliteit 
7. Nieuw, jong en ambitieus bestuur 

1. Weinig binding met de club en 
verantwoordelijkheidsgevoel 

2. Negatieve sfeer/klaag cultuur 
3. Seizoen sport, alleen voetbal, beperkte 

activiteiten. 
4. Aanschaffen eigen kleding 
5. Lagere teams voelen zich achtergesteld; 

verloop 
6. Afhankelijk kleine kern vrijwilligers 
7. Te weinig vooruitstrevend 
8. Slagvaardigheid/daadkracht 
9. Financiële situatie 

 

Grootste kansen Grootste bedreigingen 

1. Voetbal is en blijft een populaire sport 
2. Technologische ontwikkeling en 

mogelijkheden t.b.v. communicatie 
3. Vergrijzing; nieuwe doelgroepen 
4. Professionalisering kantine en sponsoring + 

innovatie hierin 
5. Benutting ligging en mogelijkheden 

accommodatie en seizoenen 

1. Te kort vrijwilligers als gevolg van 
individualisering 

2. Problemen met diverse culturen 
3. Verandering maatschappij 
4. Concurrentie; bijbaantjes, activiteiten enz. 
5. Consumentengedrag; breng en haal cultuur 
6. Selectievere sponsoren 
7. Afname discipline (materialen e.d.) 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontatiematrix. 

Binnen de confrontatiematrix zijn op basis van de opgestelde SWOT analyse de sterke en de zwakke 

punten van Venlosche Boys afgezet tegen de kansen en bedreigingen die de omgeving biedt.  

 

 Kansen Bedreigingen 

Sterk  Groeien Verdedigen 

 Venlosche Boys heeft een prima 
jeugdopleiding maar zal door een 
verdere structurering en 
professionalisering uitgroeien tot de 
beste voetbalvereniging van Venlo en 
omstreken. 

Venlosche Boys is een vereniging met een goed 
imago en sterk netwerk. Vanuit de ambitie om de 
beste voetbalvereniging van Venlo is het van belang 
om deze kwaliteit te bereiken en deze ook bewust uit 
te dragen.  
De kracht van het bestaande netwerk benutten en 
bewust werk maken van het in stand houden en 
uitbreiden van dit netwerk.  

   

Zwak Verbeteren Ombuigen/stoppen 

 De schitterende accommodatie kan 
verbeterd worden door een centraler 
gelegen horeca wat de beleving ten 
goede komt. Ook een beter verzorgde 
entree/ parkeerplaats draagt hieraan bij. 
De waarde van de horeca voor de 
vereniging is enorm als het gaat om 
binding, beleving maar zeker ook 
inkomsten. Een goede, professionele 
horeca met een duidelijke structuur en 
ruime openingstijden is noodzakelijk. 

De thema’s financiën en vrijwilligers hebben veel 
aandacht nodig om trends te doorbreken. De Boys 
moet op zoek naar een verdienmodel dat de 
vereniging in staat stelt om de beschreven ambities 
waar te maken en daarnaast genoeg ruimte biedt 
voor toekomstige plannen.  
De trend van een afnemende betrokkenheid van 
leden en daarmee verminderde bereidheid tot 
vrijwilligerswerk moet omgebogen worden middels 
een gedegen vrijwilligersbeleid en aandacht voor het 
opbouwen van een Boys community. 

   

 

 

 


