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1. Inleiding  
 
Sportvereniging FC de Westhoek ’20 is ontstaan uit voetbalverenigingen SV Renesse en SV 
DFS. Sportpark van Zuijen aan de Leliëndaleweg is een fijn complex met alle moderne 
faciliteiten zoals een kantine, 6 kleedkamers, 2 voetbalvelden met drainage, duurzame 
verlichting binnen en buiten, beregening en elektronische scoremelding.  
 
Er is in 2010 een samenwerking aangegaan met de jeugdafdeling van SV ZSC ’62 uit 
Scharendijke om het juniorenvoetbal in de westhoek van Schouwen-Duiveland nu en in de 
toekomst veilig te stellen. Alle jeugdcategorieën van de clubs komen uit in de competitie 
onder de naam FC De Westhoek ’20.  
 
FC De Westhoek biedt diverse (sport)activiteiten aan:  
 

• Voetbal  
- Senioren  
- Junioren  
- Pupillen  
- Wandel  
 

• Breedtesport  
- Wandelen  
- Badminton  
- Lady running  
- Men running  
- Gym  
 

• Jeugdsoos Big S 
 
Missie en visie 
 
De sportvereniging FC De Westhoek wil een bloeiende amateurvereniging zijn in de 
gemeenschap van de Westhoek met een heldere visie op tal van sporten waarbij iedereen 
zich prettig voelt. De doelstelling van FC De Westhoek is het beoefenen van amateursport 
zowel prestatiegericht als recreatief. 
  



 

 

2. Sportieve visie 
 
De vereniging heeft met name de afgelopen 10 jaren op meerdere fronten grote 
ontwikkelingen doorgemaakt. De organisatiestructuur is gewijzigd, het gebouw is compleet 
vernieuwd, de velden zijn gerenoveerd, de sponsoring is flink uitgegroeid, takken van 
sporten zijn toegevoegd en het ledental is fors toegenomen.  
 
2.1 Uitstraling  
FC De Westhoek’20 heeft in de regio een prima naam als sportvereniging. FC De 
Westhoek’20 is goed georganiseerd, de vereniging is gezond en de sportieve prestaties zijn 
naar behoren. De tenues in onze clubkleuren blauw/wit zijn wijd in de omtrek bekend. De 
tenues van alle pupillen en junioren zijn gelijk en voorzien van reclameboodschappen van 
lokale ondernemers en een stichting. Alle senioren hebben ook eenzelfde tenue.  
 
2.2 Sportief  
De voetbalafdeling van FC De Westhoek’20 is de enige afdeling die in competitieverband 
wedstrijden speelt. Alle andere afdelingen hebben een recreatief karakter. Inhoudelijke 
informatie, gedragingen, beleid en technische zaken worden verderop in dit plan behandeld. 
 
2.3 Organisatie  
De verenigingsorganisatie is opgebouwd volgens een commissiestructuur. In hoofdstuk 4 
worden de commissies afzonderlijk beschreven. Iedere commissie vergadert op gezette 
tijden en de notulen daarvan circuleren door de belanghebbenden in de vereniging. Zo blijft 
een iedere op de hoogte van wat er binnen de afdelingen speelt. FC De Westhoek’20 mag 
zich gelukkig prijzen met een korps van vrijwilligers die dagelijks de verenigingszaken 
regelen. Daar zijn wij bijzonder trots op en dankbaar voor. Van het bestuur wordt verwacht 
dat zij leden, vrijwilligers, kader en anderen zo goed mogelijk informeren over nieuwe 
voornemens en nieuw beleid. Belangrijke besluitvorming zal tijdens een algemene 
ledenvergadering plaatsvinden.  
 
2.4 Opleiding  
Goede opleiding is essentieel voor sportieve recreatie. FC De Westhoek’20 organiseert 
daarom met medewering van professionele instructeurs diverse cursussen ten behoeve van 
de continuïteit van de vereniging. Dit gebeurt niet alleen op sportief, maar ook op 
organisatorisch gebied. Leden worden steeds gevraagd als leermeester op te treden voor de 
jeugdleden. Het begint bij de jeugd en daarom is een breed gedragen jeugdbeleidsplan 
geschreven dat als leidraad in de jeugdafdeling wordt gebruikt. 
  



 

 

3. Taakverdeling organisatie 
 
Het algemeen bestuur wordt gevormd door alle leden van de vereniging. Het algemeen 
bestuur kan onder meer de statuten wijzigen, bestuursleden benoemen en afzetten. Ook 
moet zij de begroting en jaarrekeningen goedkeuren. Minstens eenmaal per jaar komt het 
algemeen bestuur samen, ook wel de Algemene Ledenvergadering genoemd.  
 
3.2 Hoofdbestuur  
 
Het hoofdbestuur bestaat uit 7 stemmende leden, te weten:  
 
1. Voorzitter  
2. Secretaris  
3. Penningmeester  
4. Adviserend / ondersteunend lid  
5. Voorzitter seniorencommissie  
6. Voorzitter commissie breedtesport  
7. Voorzitter jeugdcommissie  
 
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de uitvoering van het opgezette 
beleid. Doordat de voorzitters van de seniorencommissie, commissie breedtesport en 
jeugdcommissie zitting hebben in het bestuur, kunnen zij op vergaderingen verslag 
uitbrengen. Zodoende wordt een zeker overzicht behouden van de knelpunten en 
(voorstellen van) oplossingen in de verschillende commissies.  
 
3.3 Dagelijks bestuur  
 
Het dagelijks bestuur zorgt voor de dagelijkse werking van de club. Het dagelijks bestuur 
bestaat uit:  

• Voorzitter  

• Secretaris  

• Penningmeester/adviserend lid 
 
Het dagelijks bestuur vergadert indien zaken geen uitstel dulden.  
 
3.4 Commissies  
 
Naast de bovengenoemde bestuursleden, zijn er binnen FC De Westhoek ’20 nog een groot 
aantal mensen actief binnen de diverse commissies. Om de verantwoordelijkheid te 
spreiden en te delegeren heeft het algemeen bestuur deze commissies ingesteld. De 
commissies hebben een grote mate van zelfstandigheid in hun doen en laten. Binnen FC De 
Westhoek ’20 zijn de volgende commissies te onderscheiden:  



 

 

In het bestuur:  
 

• Commissie Seniorenvoetbal  

• Commissie Jeugdzaken  

• Commissie Breedtesport  
 
Niet stemmend in het bestuur:  

• Commissie Kantine  

• Commissie Sponsoring 

• Commissie Accommodatie & Materialen  

• Commissie Communicatie & PR  

• Commissie Activiteiten  
 
Commissie Seniorenvoetbal  
 
De Cie. Seniorenvoetbal draagt zorg voor het goed functioneren van het seniorenvoetbal. De 
commissie is bestaat uit:  
 

• Voorzitter commissie  

• Secretaris commissie  

• Hoofdtrainer 1e team  

• Begeleider 1e team 

• Voorzitter elftalraad 1e team  

• Trainer 2e team  

• Elftalleider 2e team  

• Voorzitter elftalraad 2e team  

• Voorzitters elftalraden van de recreatieve seniorenteams  
 
De Cie. Seniorencommissie houdt zich met de volgende zaken bezig. Zie jaarwerkplan. 
 
Commissie jeugdzaken 
 
Het belangrijkste doel van de commissie Jeugdzaken kan worden beschreven als de 
“belangenbehartiging van de voetballende jeugdleden”.  
 
De commissie bestaat uit:  

• Voorzitter 

• Secretaris  

• Technische commissie jeugd  

• Jeugdtrainers  

• Jeugdleiders  
 



 

 

De jeugdcommissie houdt zich met de volgende aspecten bezig:  
 

• Jeugdselecties  

• Toernooien  

• Ouderavonden  

• Contacten met ouders, begeleiders en trainers  

• Toezicht op trainingen en wedstrijden  

• Overleg commissie met hoofdtrainer aangaande trainer/leider zaken  

• Overleggen met diverse commissies m.b.t. het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. 

• Zorg dragen voor inleveren tenues etc. aan het eind van het seizoen.  
 
Commissie Breedtesport  
 
De commissie breedtesport is onderverdeeld in een 5-tal afdelingen, te weten:  
 

• Badminton  

• Wandelen  

• Gymnastiek jeugd  

• Lady running  

• Men running  
 
De commissie draagt zorg voor het goed functioneren van deze verschillende afdelingen. 
 
Commissie Kantine  
 
Deze commissie draagt zorg voor het goed functioneren van kantineaangelegenheden, in de 
ruimste zin van het woord. Dit houdt onder meer in:  
 

• Exploitatie tijdens wedstrijden, trainingsavonden en bijzondere momenten.  

• Organiseren kantinediensten 

• Inkoop  

• Prijsbeleid i.o.m. het dagelijks bestuur  

• Muziekverzorging  
 
Commissie Sponsoring  
 
De taak van sponsorcommissie is het uitvoeren van een gedegen sponsorbeleid met 
betrekking tot sponsoring seniorenteams, jeugdteams, reclameborden, club van honderd, 
donaties en andere middelen die de sportvereniging in staat stellen de financiële positie te 
handhaven of te verbeteren. De sponsorcommissie houdt zich bezig met: 
 

• Reclameborden  



 

 

• Club van Honderd  

• Materiaalsponsoring 

• Organiseren sponsoravond 
 
Commissie Accommodatie & materialen  
 
De Cie. Accommodatie en materialen staat in voor het afhuren en/of het onderhouden van 
de accommodatie en voor het aanschaffen en/of onderhouden van het sportmateriaal. Dit 
betekent:  
 

• Opstellen onderhoudsschema  

• Onderhoud en schoonmaak accommodatie  

• Onderhoud en contacten met de gemeente  

• Onderhoud en vernieuwing materialen  

• Beheer, inname en onderhoud sportuitrustingen  

• Keuren van velden op trainingsavonden  

• Veldkeuring i.o.m. consul KNVB voor zaterdagen 

• Verzorgen indeling kleedkamers en velden  

• Verrichten van reparatiewerkzaamheden a  

• Gebruik van de sportaccommodatie door derden  

• Sleutelbeheer 
 
Commissie Communicatie en PR 
 
Deze commissie draagt zorg voor de communicatie en PR rondom de vereniging. Dit houdt 
in:  
 

• Het actueel houden van de website  

• Verstrekken van gebruikerscodes en wachtwoorden (ook voor e-mail) 

• Het verzorgen van nieuwsbrieven 

• Reclame en advertenties i.s.m. de sponsorcommissie 

• Contacten met pers 

• Bewaken van de huisstijl  

• Beheer van Club tv (narrowcasting) 
 
Commissie Activiteiten  
 
Naast de sportieve activiteiten worden er ook nog tal van andere activiteiten georganiseerd 
voor alle leden. Veel van deze nevenactiviteiten komen jaarlijks weer terug en maken deel 
uit van de cultuur van FC De Westhoek ’20. Soms gebeurt het dat zich ook speciale 
gelegenheden voordoen die aanleiding kunnen geven tot festiviteiten. Wanneer er beslist 
wordt om bepaalde nevenactiviteiten op de kalender te zetten, is het taak van de 



 

 

activiteitencommissie dit te gaan uitwerken. Deze commissie krijgt dan de taak alsook de 
bevoegdheid om deze activiteiten, binnen het bepaalde budget, uit te werken en vorm te 
geven. Een aantal activiteiten die binnen FC De Westhoek plaatsvinden zijn :  
 

• Bezoek aan wedstrijden in het betaald voetbal  

• Seizoenstartevenement  

• Grote Clubactie  

• Zwemmen met de jeugdleden  

• Statiegeldflessenactie  

• Seizoenafsluiting evenement  

• Pasen (jeugd)  

• Sinterklaasfeest  

• Kerstfeest  

• Nieuwjaarsreceptie  

• Vrijwilligersavond 

• Voetbaltoernooi  

• Organisatie avondvierdaagse  
 
3.5 Technische Commissie  
 
Valt onder de CIE Senioren en CIE Jeugd. De technische commissie bespreekt puur 
voetbaltechnische zaken. Hier komen ter sprake:  
 

• Bepaling trainingsduur  

• Doorstroming jeugdspelers naar andere groepen  

• Samenstelling van groepen  

• Uitwerking en beheren voetbaltechnische plannen  

• Verspreiden technische informatie naar diverse begeleiders en trainers  
 
De Technische commissie is onder te verdelen in een technische commissie Jeugd en een 
Technische commissie senioren. Voor zowel de jeugd als de senioren worden 
voetbaltechnische plannen geschreven. 
  



 

 

4. Voetbaltechnische zaken 
 
De doelstelling van de Commissie voetbaltechnische zaken is om voorwaarden te scheppen 
waarbinnen de prestatieve elftallen zo hoog mogelijk kunnen spelen en de recreatieve 
elftallen zoveel mogelijk plezier in het voetbalspel hebben.  
 
4.1 Visie  
 
Een technische basis, zoals, bijvoorbeeld wordt beschreven in de “Visie op leren voetballen” 
van de KNVB is een leidraad voor het trainen van voetballer(tje)s. Een ander voorbeeld is de 
visie van bijvoorbeeld Wiel Coerver. Deze is gebaseerd op het aanleren van techniek. 
Techniek als basis van het voetbal. Elke voetballer heeft techniek nodig om onder elke 
situatie baas over de bal te kunnen zijn. En techniek kun je oefenen door herhalen, herhalen 
en herhalen… Het trainen en opleiden van de jeugdspelers van FC De Westhoek’20 staat 
omschreven in het Jeugd Technisch Beleidsplan. Het einddoel is dat de jeugdafdeling ieder 
jaar enkele spelers aan de seniorenteams van de vereniging toevoegt.  
 
4.2 Prestatiegerichte elftallen  
 
Het hoofdteam van de vereniging is het eerste elftal. Ons aller streven is ons hoofdteam zo 
hoog mogelijk te laten voetballen. Als minimum hebben we de derde klasse gesteld. De 
uitstraling van dit team, zowel in- als extern, is van groot belang voor de hele vereniging. Het 
reserve elftal - FC De Westhoek 2 - speelt ook op een zo hoog mogelijk niveau. Dit team staat 
in het teken van opleiding en overgang van jeugdspelers die over het juiste niveau 
beschikken. De ontwikkeling van de individuele speler heeft hierbij een hoge prioriteit.  
 
4.3 Recreatieve teams  
 
Het derde seniorenteam en de wandelvoetbal zijn de recreatieve teams. Bij deze teams staat 
plezier boven prestatie.  
 
4.4 Junioren  
 
We streven er naar alle juniorenteams te vertegenwoordigen in de competities. Vooral JO19 
junioren zijn een pre voor de vereniging. Er is een duidelijke scheiding tussen de junioren en 
de senioren. De overgang van junioren naar senioren staat duidelijk omschreven in het 
jeugdbeleidsplan.  
 
4.5 Pupillen  
 
Pupillenteams worden door de jeugd (technische) commissie gevormd en gevuld met 
spelers. 
  



 

 

5. Organisatie seniorenvoetbal 
 
De seniorencommissie wordt gevormd door de voorzitter en secretaris. Daarnaast gevuld 
met de hoofdtrainer, elftalleider(s) en 2 spelers van ieder seniorenteam.  
1 x in de vier weken wordt vergaderd met de hoofdtrainer en leiders.  
1 x in de 8 weken wordt vergaderd met de voltallige seniorencommissie.  
1 x in de 8 weken wordt vergaderd met de jeugd technische commissie.  
 
5.1 Taken  
 
De taken van de seniorencommissie zijn:  

• Het zo goed mogelijk doen verlopen van alle voetbalzaken i.s.m. de trainers van de 
selecties en de leiders van de sub selecties.  

• Open overleg met trainers, leiders, elftalvertegenwoordigers en div. commissieleden  

• Het informeren van het bestuur d.m.v. verslagen zoals vastgelegd in het beleidsplan.  

• Het aanvullen en steeds up-to-date houden van het beleidsplan. 
 
5.2 Activiteiten 
 

• Elftalindelingen in overleg met het wedstrijdsecretariaat en de jeugdcommissie  

• Plannen vriendschappelijke wedstrijden in overleg met kantinecommissie, commissie 
materialen en wedstrijdsecretaris.  

• Handhaven seniorenbeleidsplan. Controleren en verder ontwikkelen beleidsplannen.  

• Aanstellen en scouten vrijwilligers, scheidsrechters, trainers, leiders, verzorgers. 

• Overleg met andere commissies als kantine, materialen, e.d. 
  



 

 

6. Afspraken seniorenvoetbal 
 
In de seniorencommissie zijn met leiders en trainers bij FC De Westhoek verscheidene 
afspraken gemaakt die door beiden gerespecteerd moeten worden. Een aantal van deze 
afspraken zijn:  
 

• Tijdens de wedstrijden zijn leider en trainer altijd aanwezig. Er wordt zo veel mogelijk 
samen met de spelers gereisd naar uitwedstrijden.  

• De elftalleider is verantwoordelijk voor het materiaal. Eventuele rij- en wasschema’s 
worden in overleg met hem opgesteld.  

• Kleding met daarop sponsoren moeten worden gedragen. Deze worden nooit door 
gedragingen in verlegenheid gebracht.  

• Trainingen gaan te allen tijde door. In geval van extreme weersinvloeden worden alle 
mogelijkheden onderzocht om elders te trainen. Mogelijkheden als het strand, de sporthal 
of een vereniging met een bespeelbaar kunstveld moeten worden geprobeerd. 

• Als een trainer door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, zal hij in overleg met de 
elftalleider een vervanger laten komen.  

• Commissie Materialen verzorgt de veldindeling voor de trainingen en wedstrijden. Hiervan 
mag niet worden afgeweken. In alle discussie die hier uit voort kan komen beslist de 
commissie Materialen.  

• Is slechts 1 trainingsveld beschikbaar, dan zal de commissie Materialen met de commissie 
Senioren overleggen welk team hier gebruik van mag maken.  

• Het trainingsveldje moet altijd bezet zijn. Het kan niet zo zijn dat er op het voetbalveld 
getraind wordt, terwijl het trainingsveld leeg is.  

• Er branden minimale aantallen schijnwerpers op de velden. Direct na de trainingen gaan 
deze uit. 

• Materiaal wordt ingekocht door de commissie Materialen. Hierin worden zij gestuurd door 
de seniorencommissie. Hierin worden met de commissie Voetbaltechnische zaken en de 
commissie Materialen afspraken over deze materialen gemaakt.  

• Elk team heeft haar eigen trainingshesjes. Deze zijn allen genummerd en zodoende 
herkenbaar.  

• Materialen worden met respect behandeld. Voetballen die buiten de velden verdwijnen 
door onkundig gebruik, worden direct weer opgehaald. In geval dat een bal echt onvindbaar 
is, wordt dit direct door de trainer bij de commissie Materialen gemeld.  

• Kleedkamers worden bij het verlaten altijd aangeveegd en aangetrokken met schoon 
water.  

• In en rondom de dug-outs mag niet gerookt worden. 
 
6.1 Voetbaltechnisch plan  
 
Met dit plan is de vereniging actief bezig met ontwikkeling. Belangrijke zaken in dit plan zijn: 

 • Opleiding spelers  



 

 

• Vaardigheid trainers en leiders  

• Overbrengen voetbalkennis en reglementen  

• Evenwicht plezier en gedrevenheid  

• Omgang diverse talentvolle spelers.  
 
De JTC ontwikkelt een jeugdtechnisch plan waarin omschreven staat hoe we jeugd zouden 
moeten gaan opleiden. De moeilijkheid om hier voor de senioren op aan te sluiten is groot. 
Meestal zal een passerende trainer een andere visie hebben dan zijn voorganger die op een 
bepaalde manier het team tijdens de wedstrijden naar een goed resultaat probeert te 
leiden. Als elk team vanaf de JO7-pupillen spelers met dezelfde kwaliteit heeft, zal het meer 
eenvoudig zijn om dat rechtlijnig door te voeren. Bij FC De Westhoek proberen we alle 
jeugdleden te laten voetballen, ongeacht hun kwaliteiten. JO7 en JO9 teams zijn er altijd, 
JO17 en JO19 zijn er om de paar jaar. Daar kan geen technisch plan op gebaseerd zijn. Een 
ander punt is dat je nog zo’n goede trainer kan hebben, van een voetballer zonder aanleg 
kun je nooit een goede voetballer trainen. Van een goede wel een betere. 
  



 

 

7. Slotwoord 
 
Dit beleidsplan is tot stand gekomen na overleg tussen de gezamenlijke 
commissievoorzitters en het bestuur van FC De Westhoek‟20. Een beleidsplan is een 
beginpunt en zeker geen eindpunt. Het is telkens in ontwikkeling. Uit dit beleidsplan moeten  
plannen van aanpak met concrete opdrachten en maatregelen voortkomen.   
 
De belangrijkste drie vragen die we telkens voor ogen houden zijn: 
 

• Wat willen we bereiken?  

• Wat gaan we daarvoor doen?  

• Wat mag het kosten?  


