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1.0 INLEIDING  

Naar aanleiding van de bestuursvergadering d.d. 3 juni 2015, heeft Antoin Zuijdwegt aangegeven dat hij vindt 

dat een lange termijn visie ontbreekt bij Volharding. Daarom is besloten dat Antoin Zuijdwegt een 

beleidsdocument zou gaan opstellen.  

Dit document zal de rode draad van Volharding voor de komende 4 jaar zijn. Aan de hand van dit 

beleidsdocument, zal inzichtelijk worden gemaakt waar Volharding voor staat en wat het wil bereiken. Dit 

gebeurd aan de hand van doelstellingen.   

Dit document bevat de volgende onderwerpen: 

o Beleidsuitgangspunten van Volharding.  

o Korte beschrijving bestuurlijke taken/ commissies binnen de vereniging.  

o Per deelgebied zal een hoofddoelstelling en subdoelstelling gepresenteerd worden.  

Ook is per deelgebied beschreven welke activiteiten verricht gaan worden en wanneer deze uitgevoerd worden. 

Deze activiteiten komen boven op of ter vervanging van al de algemene lopende zaken per deelgebied.  

 

Deelgebieden die aan de orde komen zijn: 

 Ledenwerving 

 Ledenbehoud 

 Vrijwilligers 

 Financiën   

 Communicatie 

 Bestuur  

 Technisch beleid  
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2.0 BELEID UITGANGSPUNTEN  

Missie (waar staan we voor):  

KV Volharding is een sociale  en stabiele vereniging waar actief en passief de korfbalsport wordt beleefd.   

Visie ( hoe geven we gestalte aan onze missie): 

Volharding wil door middel van groei van onderaf groeien naar een gezonde basis voor de toekomst.   

Kernwaarden: 

 Gezellig 

 

 Sociaal  

 

 Organisatie met korte lijnen naar vrijwilligers  

 

 Prestatie gericht  

 

 Toekomstgericht 

 

 Familie club  

 

 Open cultuur  
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3.0 INTERNE ANALYSE  

Kv Volharding is opgericht op 10 augustus 1910. Wij staan in de top 10 van oudste korfbalverenigingen in 

Nederland. Op dit moment kennen wij een ledental dat rond de 100 ligt. Kv volharding is een vereniging waar 

gezelligheid en plezier altijd voor op staan. Dit zie je voornamelijk terug op de gezellige feestjes en 

jeugdactiviteiten die volharding jaarlijks organiseert.  Op dit moment hebben we 2 senioren ploegen en 5 

jeugdploegjes. Ook hebben we een kangeroeclub voor de allerkleinste kinderen.  

Korfbal wordt gespeeld op zowel het veld als in de zaal. Onze veldwedstrijden spelen we op sportveld Hogeweg. 

Hier beschikken we over een mooi kunstgrasveld en een goed draaiende kantine. Iedereen is welkom in onze 

kantine, op trainingsavonden en wedstrijddagen. Trainingen vinden plaats op dinsdag en donderdag. De 

wedstrijden worden gehouden op zaterdag. Onze zaalwedstrijden worden gespeeld in de Reimerswaalhal te 

Kruiningen. 

Het bestuur van Volharding bestaat op dit moment uit, 5 leden. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor 

bepaalde taken. Daarnaast zijn er ook nog verschillende commissies. Wie voor wat verantwoordelijk is kunt u 

op onze site of in ons beleidsplan terugvinden.  

Via de site en de facebook worden de leden van volharding op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes en 

ontwikkelingen binnen het korfbal of de club zelf. Door de inzet van alle vrijwilligers hopen we dat Kv 

Volharding een groeiende vereniging blijft.  
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4.0 ORGANISATIE  

4.1  BESTUUR 

Voorzitter 

o Alle gemeentelijke aangelegenheden: 

 Zaalhuur 

 Veldhuur 

 Contracten 

o Vertegenwoordiging in ZKP(zeeuws korfbal platform) en naar bondsaangelegenheden. 

o Vertegenwoordiging vanuit bestuur bij evenementen. 

o Lid van dagelijks bestuur  

o Verantwoordelijk voor vrijwilligers  

Jeugdzaken 

o Begeleiding trainers. 
o Contactpersoon jeugd wedstrijdzaken ( indeling competitie, af lassen wedstrijden, toernooien ). 
o Ledenwerving en behoud. 
o Verantwoordelijk voor ledenwerving samen met penningmeester 

Secretaris 

o Lid van het dagelijks bestuur. 

o Correspondentieadres van de vereniging (ontvangen en verzenden van stukken). 

o Voorbereiden en verwerken (notuleren) van vergaderingen (bestuursvergaderingen, JAV). 

o Bijhouden van de ledenadministratie. 

o Beheer Sportlink. 

o Beheer van het e-mailadres van Volharding (volharding.yerseke@knkv.nl). 

o Verantwoordelijk voor organisatie  

Penningmeester 

o Incasseren contributie Betalen rekeningen Verantwoording inkomsten/uitgaven. 

o Beheer sportlink op gebied van financiën. 

o Lid van dagelijks bestuur 

o Verantwoordelijk voor financiën 

 Wedstrijdsecretaris  

o Digitaal wedstrijdformulier zaken. 

o Planning scheidsrechters en zaalwacht. 

o Sportlink op gebied van competitie.  

o Contacten met de bond inzake wedstrijden en administratieve afhandeling daarvan. 

o Zaal en veldhuur en overig contact met gemeente.  

o Verantwoordelijk voor technisch beleid 

Overige leden.  

o Verantwoordelijk voor communicatie  

o Vacature: verantwoordelijk voor ledenbehoud   

mailto:volharding.yerseke@knkv.nl
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4.2  COMMISSIES 

Kantinecommissie: 

Verantwoordelijk voor kantine op gebied van schoonmaak, inkoop, bezetting, onderhoud accommodatie en 

huis regelement.  

Ledenwerf commissie: 

Verantwoordelijk voor de ledenwerf taken zoals deze in het beleidsplan zijn opgesteld.  

Ledenbehoud commissie:  

Verantwoordelijk voor de ledenbehoud taken zoals deze in het beleidsplan zijn opgesteld.  

Vrijwilligers commissie: 

Verantwoordelijk voor de vrijwilligers taken zoals deze in het beleidsplan zijn opgesteld.  

Financiële commissie:  

Verantwoordelijk voor financiële taken zoals deze in beleidsplan zijn opgesteld.  

Communicatie commissie: 

Verantwoordelijk voor de communicatie taken zoals deze in het beleidsplan zijn opgesteld.  

Technische commisie:  

o Trainers verzorgen   

o Overige zaken regelen omtrent de teams van volharding 

o Technische taken zoals deze zijn omschreven in het beleidsplan  
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5.0 LEDENWERVING   

Hoofddoelstelling:  

Kv volharding wil bereiken dat er in 4 jaar in iedere leeftijdscategorie een 8 of 2 viertal ploeg is.  

Subdoelstellingen:  

Subdoelstelling jaar 1: minimaal 2 f teams per seizoen er bij zien te krijgen.  

Subdoelstelling jaar 2: minimaal 2 f teams per seizoen er bij zien te krijgen. 

Subdoelstelling jaar 3: minimaal 2 f teams per seizoen er bij zien te krijgen. 

Subdoelstelling jaar 4: minimaal 2 f teams per seizoen er bij zien te krijgen. 

Activiteiten:  

Activiteiten die ondernomen gaan worden om bovenstaande doelstellingen te halen: 

Ieder jaar zal er een schoolkorfbaltoernooi gehouden worden. Dit doen we in eerste instantie alleen voor de 

scholen in Yerseke. Lessen zullen we alleen verzorgen de groepen 3 tot en met 6. Kruiningen zullen we wel 

uitnodigen voor het toernooi zelf maar we schenken hier verder weinig aandacht aan. Het toernooi is alleen 

voor de groepen 3 tot en met 6 bedoeld. Eventueel kunnen we de groepen 7 en 8 wel uitnodigen voor alleen 

het toernooi. Mits dit interessant genoeg is. (navraag doen hoeveel teams er van die categorie meededen) Het 

toernooi vanwege het weer iets later plannen.  

Ook zullen de kangeroes blijven bestaan. Dit blijven we gewoon op de zaterdag houden, zodat de kinderen ook 

echte korfbalwedstrijden zien. ieder jaar willen we naar Scheldevogels voor hun kangeroe dag. Daarnaast 

willen we ieder jaar een giga kangeroe dag organiseren. Na de eerste keer zullen we dit grondig evalueren.  

Tijdsplanning:  

Activiteit: Wanneer opstarten: Wanneer uitvoeren: 

Giga kangeroe dag Commissie instellen eind seizoen 
2015/2016. 

Voor de herfstvakantie. (nog niet 
definitief) 

Schoolkorfbal  Commissie instellen begin seizoen 
2016/2017 

Mei 2017. 

Kangeroe club Zelfde houden zoals nu al gebeurd  

Schelde vogels kangeroe dag Mail in de gaten houden Aanmelden naar aanleiding mail.  

Commissie instellen Zo snel mogelijk Zo snel mogelijk  
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6.0 LEDENBEHOUD  

Hoofddoelstelling:  

We willen in 4 jaar dusdanig groeien dat we in elke jeugdcategorie 1 8 tal of 2 4tallen hebben  en over 3 

senioren teams beschikken.  

Subdoelstellingen: 

Subdoelstelling jaar 1: we willen dat er geen verloop plaats vind van leden in dat jaar.   

Subdoelstelling jaar 2: we willen dat er geen verloop plaats vind van leden in dat jaar.   

Subdoelstelling jaar 3: we willen dat er geen verloop plaats vind van leden in dat jaar.   

Subdoelstelling jaar 4: we willen dat er geen verloop plaats vind van leden in dat jaar.   

Activiteiten:  

Activiteiten die ondernomen gaan worden om bovenstaande doelstellingen te halen: 

o Elk jaar inventariseren voor jeugdkamp bij alle jeugdploegen.  

o Elk jaar toernooi voor alle jeugd. (wanneer mogelijk samen met senioren) 

o Budget instellen per nader te bepalen categorie, waarbij in overleg met het team 3 activiteiten per 

jaar georganiseerd worden.  

o Jaarlijks een seniorenactiviteit. 1 bij volharding en 1 bij Emergo.  

o Tot de zomervakantie sportieve activiteiten organiseren.  

o Familietoernooi  

Tijdsplanning:  

Activiteit: Wanneer opstarten: Wanneer uitvoeren: 

Kamp  Op de eerste training  Herfstvakantie 

Toernooi  Als er mails met toernooi 
uitnodigingen binnen komen.  

Datum van toernooi 

Budget instellen  Eind seizoen 2015/2016 Budgetten vrijgeven op de 
ledenvergadering  

Senioren activiteit  Begin seizoen 2016/2017 Als de spelers kunnen.  

Commissie instellen Zo snel mogelijk Zo snel mogelijk  
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7.0 VRIJWILLIGERS  

Hoofddoelstelling: 

Evenredige groei van vrijwilligers ten aanzien van de organisatie.  

Subdoelstellingen:  

Subdoelstelling jaar 1: ieder jaar leden/ouders vragen of ze vrijwilligers taken voor de club willen doen en 

vrijwilligers behouden.  

Subdoelstelling jaar 2: ieder jaar ouders vragen of ze vrijwilligers taken voor de club willen doen en vrijwilligers 

behouden. 

Subdoelstelling jaar 3: ieder jaar ouders vragen of ze vrijwilligers taken voor de club willen doen en vrijwilligers 

behouden. 

Subdoelstelling jaar 4: ieder jaar ouders vragen of ze vrijwilligers taken voor de club willen doen en vrijwilligers 

behouden. 

Activiteiten:  

Activiteiten die ondernomen gaan worden om bovenstaande doelstellingen te halen: 

o Werkgroepen en commissies moeten terug. Met duidelijke taakomschrijving om mensen/ouders te 

benaderen. Tevens inschrijflijsten voor commissies in de kantine ophangen.  

o Leden benaderen.  

o Vrijwilligersavond (dit samen laten vallen met een bestaande activiteit voor volharding). 

o 1 of 2 mans commissie instellen. Die coördineert.   

Tijdsplanning:  

Activiteit: Wanneer opstarten: Wanneer uitvoeren: 

Intekenlijsten  Na de ledenvergadering  Week na de ledenvergadering  

Leden benaderen Gedurende het hele seizoen Het gehele seizoen  

Vrijwilligersavond  Begin seizoen vaststellen.  Uitvoeren gekozen datum.  

Commisie instellen  Zo snel mogelijk  Zo snel mogelijk  
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8.0 FINANCIEN 

Hoofddoelstelling: 

Volharding een financieel gezonde club laten en blijven.  

Subdoelstellingen:  

Subdoelstelling jaar 1: stabiel uitgaven patroon met groei van sponsors realiseren.  

Subdoelstelling jaar 2: stabiel uitgaven patroon met groei van sponsors realiseren. 

Subdoelstelling jaar 3: stabiel uitgaven patroon met groei van sponsors realiseren. 

Subdoelstelling jaar 4: stabiel uitgaven patroon met groei van sponsors realiseren. 

 Activiteiten:  

Activiteiten die ondernomen gaan worden om bovenstaande doelstellingen te halen: 

o Sponsor en financiële commissie opstarten.  

o Minimaal 2 acties per jaar om geld op te halen voor de club.  

o Budgetteren. – incidentiele hogere uitgaven buiten om normaal patroon, doorberekend aan de 

betreffende leden.  

o Sponsoren benaderen. En overhalen. Alle leden hun netwerk laten gebruiken om sponsors binnen te 

halen.  

o Mogelijkheid bieden aan sponsors om keer langs te komen. of in ieder geval op de hoogte stellen van 

info en andere zaken.  

o Sponsoravond organiseren. Belangrijkste is dat er een band gekweekt wordt tussen sponsor en 

volharding. (valt samen met bestaande activiteit) 

o Spaarplan opstellen voor grotere uitgaven. (bijvoorbeeld scorebord) 

Tijdsplanning:  

Activiteit: Wanneer opstarten: Wanneer uitvoeren: 

Budgetteren  Na seizoen 2015/2016 Presenteren bij ledenvergadering 

Sponsors benaderen  Begin seizoen 2016/2017 Gehele seizoen 

Sponsors op de hoogte houden Begin seizoen 2016/2017 Gehele seizoen 

Sponsoravond Begin seizoen 2016/2017 Op bestaande activiteit. 
(bijvoorbeeld jaarlijkse 
mossel/saté party)  

Spaarplan  Begin seizoen 2016/2017 Gehele seizoen  

2 geld inzamel acties Begin seizoen vaststellen Desbetreffende datum uitvoeren 

Financiele commissie instellen Zo snel mogelijk  Zo snel mogelijk 

Sponsor commissie instellen Zo snel mogelijk Zo snel mogelijk 
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9.0 COMMUNICATIE  

Hoofddoelstelling:  

Volharding wil te allen tijde de kernwaarden uitstralen.  

Subdoelstellingen: 

Subdoelstelling jaar 1: Op een actieve manier, de interactie tussen verschillende organen binnen en buiten de 

vereniging verbeteren.  

Subdoelstelling jaar 2: Op een actieve manier, de interactie tussen verschillende organen binnen en buiten de 

vereniging verbeteren.  

Subdoelstelling jaar 3: Op een actieve manier, de interactie tussen verschillende organen binnen en buiten de 

vereniging onderhouden en waar nodig  verbeteren.  

Subdoelstelling jaar 4: Op een actieve manier, de interactie tussen verschillende organen binnen en buiten de 

vereniging verbeteren. Via de hoofdcommunicatie website.  

Activiteiten:  

Activiteiten die ondernomen gaan worden om bovenstaande doelstellingen te halen: 

o Website up to date houden. Websitebeheerder benoemen en minimaal 1 back up.  

o Pzc benaderen om het eerste in de krant te krijgen. omroep zeeland benaderen. 

o Informatie relatie met sponsoren opbouwen.  

o Facebook gebruiken om mensen te triggeren om de site te bezoeken.  

o Duidelijke omschrijving over hoe en met welke frequentie verschillende organen moeten 

communiceren.  

o Jaarplan opstellen.   

o Algemeen email. 

Tijdsplanning:  

Activiteit: Wanneer opstarten: Wanneer uitvoeren: 

Website operationeel Januari 2016 Eind februari 2016 

Website up to date Eind februari Gehele seizoen  

Pzc  Eind seizoen 2015/2016 Seizoen 2016/2017 

Facebook  Als de site af is. dus eind februari Gehele seizoen 

Communicatie organen Begin seizoen 2016/2017 Gehele seizoen monitoren en 
eventueel aansturen waar nodig.  

Communicatie commissie instellen Zo snel mogelijk  Zo snel mogelijk  
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10.0 ORGANISATIE 

Hoofddoelstelling:  

Volharding is een stabiele organisatie met een mix van jeugd en ervaring.  

Subdoelstellingen 

Subdoelstelling jaar 1: minimale bezetting van bestuur en commissies met benoeming van taken.  

Subdoelstelling jaar 2: minimale bezetting van bestuur en commissies met benoeming van taken. 

Subdoelstelling jaar 3: minimale bezetting van bestuur en commissies met benoeming van taken. 

Subdoelstelling jaar 4: minimale bezetting van bestuur en commissies met benoeming van taken. 

Activiteiten:  

Activiteiten die ondernomen gaan worden om bovenstaande doelstellingen te halen: 

o Organogram opstellen.  

o Vanuit de vrijwilligers zorgen voor minimale bezetting.  

o Faciliteren trainingen en cursussen.  

o Organisatie blijft in handen van bestuur, bestuur stelt commissies samen.  

o Wedstrijdsecretaris zoeken/benoemen.  

Tijdsplanning:  

Activiteit: Wanneer opstarten: Wanneer uitvoeren: 

Toezien op commissies en 
minimale bezetting ervan 

Gehele seizoen  Gehele seizoen  

Wedstrijd secretaris    

Faciliteren  Gehele seizoen Gehele seizoen 

Organogram  Zo snel mogelijk.  
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11.0 TECHNISCH BELEID  

Hoofddoelstelling:  

Een omgeving creëren waar iedereen naar eigen vermogen kan presteren.   

Subdoelstellingen:  

Subdoelstelling jaar 1: potentiele trainers als huidige trainers opleiden om goed trainen te kunnen geven aan 

een jeugdploegje.  

Subdoelstelling jaar 2: potentiele trainers als huidige trainers opleiden om goed trainen te kunnen geven aan 

een jeugdploegje. 

Subdoelstelling jaar 3: potentiele trainers als huidige trainers opleiden om goed trainen te kunnen geven aan 

een jeugdploegje. 

Subdoelstelling jaar 4: potentiele trainers als huidige trainers opleiden om goed trainen te kunnen geven aan 

een jeugdploegje. 

Activiteiten:  

Activiteiten die ondernomen gaan worden om bovenstaande doelstellingen te halen: 

o Technisch plan volgen. En hierin begeleiden. Trainersavonden inplannen.  

o Trainerscursus aanbevelen bij alle trainers. Ook in de toekomst.  

o Clubscheidsrechter zoeken   

o Spelregel kennis leden.  

o Oefenwedstrijden regelen in de overgangsperioden (jeugd als senioren)  

Tijdsplanning:  

Activiteit: Wanneer opstarten: Wanneer uitvoeren: 

Technisch plan Tussen zaal en veld Tot eind seizoen 

Cursus aanbevelen Gehele seizoen Als cursus van start gaat 

Spelregel kennis als iemand 15 is  

clubscheidsrechter Gehele seizoen Gehele seizoen 

Oefenwedstrijden  Ruim voor overgangsperioden  Overgangsperioden  

   

   

   

   

 


