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Het beginsignaal 
 
De v.v. Zwaagwesteinde is een begrip in het dorp, al sinds 21 juni 1931. In 
dat jaar is de vereniging opgericht zodat er een vijftiental personen het 
spelletje in eigen dorp konden spelen. Na al die jaren heeft de vereniging heel 
wat ups en downs gekend. Zo speelde het eerste zondagelftal tijdens de 
hoogtijdagen op het allerhoogste amateurniveau.  
 
Door de jaren heen heeft de vereniging altijd een belangrijke sociale functie gehad in het dorp. Juist 
deze functie wordt nog meer versterkt sinds wij met het jongerencentrum en de brede school onder 
één dak zitten.  
 
Met dit clubbeleid worden de plannen geformuleerd die de koers uitzet voor de komende jaren. Wat 
willen wij als vereniging? Maar ook, hoe willen wij dat bereiken? Het is de overtuiging van het 
hoofdbestuur dat men duidelijkheid nodig heeft. Wil jij wat betekenen voor onze club? Dat kan, wij 
werken op deze manier en dit zijn onze doelstellingen. Met een plan voor ogen wordt men 
enthousiast!  
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1. Missie en visie 
 
De missie van V.V. Zwaagwesteinde luidt als volgt: V.V. Zwaagwesteinde is 
een warme en gezellige dorpsclub waar passie, plezier en prestatie hand in 
hand gaan. De club streeft ernaar om zowel de jeugdafdeling als de senioren 
op een zo hoog mogelijk niveau te laten acteren met voornamelijk 
zelfopgeleide spelers. Er heerst een actief verenigingsleven waarbij iedere vrijwilliger zich met plezier 
inspant voor de vereniging en zich gewaardeerd voelt. Hiermee heeft de vereniging een 
aantrekkingskracht in de regio en zijn we vanuit sociaal perspectief een ontmoetingsplaats voor zowel 
leden als niet-leden uit de regio. 
 
De visie van V.V. Zwaagwesteinde is: V.V. Zwaagwesteinde staat bekend als een vereniging waarbij 
er meer gebeurt dan alleen voetbal. Er heerst een veilig sportklimaat waarbij er voor iedereen een plek 
is. Met een betrokken sponsorkring zijn we een financieel gezonde vereniging en hebben we een 
gezellige, verzorgde en professionele uitstraling. Het clubgebouw is de levensader van de vereniging 
waar spelers, supporters, sponsors en andere betrokkenen samenkomen. 
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2. De V.V. Zwaagwesteinde anno 2021 
 
Op het moment van schrijven is de bouw van onze nieuwe accommodatie 
sinds enkele jaren afgerond en kunnen we het naar volle tevredenheid 
gebruiken.  
 
Ten opzichte van een aantal jaren geleden is er al veel veranderd. Het oude A-veld (voormalig 
hoofdveld) is inmiddels verdwenen en ook het B-veld is verleden tijd nu daarop ons clubgebouw is 
gevestigd. Daar staat tegenover dat we een kunstgrasveld en twee nieuwe velden erbij hebben 
gekregen, welke allemaal naast het vertrouwde hoofdveld liggen. Helaas hebben wij ook afscheid 
moeten nemen van het voetballen op de zondag. Een tekort aan spelers bleek funest. 
 
Met het stoppen van het zondagvoetbal waait er een andere wind binnen de vereniging. Na de eerste 
grote teleurstelling die merkbaar was in het dorp heerst er weer een positieve sfeer bij de club. Het 
kampioenschap van het eerste elftal heeft daar zeker een bijdrage aan geleverd. Er zijn op de 
zaterdagmiddag vier seniorenelftallen en de doorstroom vanuit de jeugd is groot. Oudgedienden 
maken op de zaterdagmiddag plaats voor de jeugd en zijn veelal overgestapt naar het vrijdagavond 
voetballen. Hierdoor zijn er inmiddels drie herenteams op de vrijdagavond actief. Sinds dit jaar is er 
ook weer een dameselftal opgestart. Zij beginnen als 7x7 team en de doelstelling is dat dit gaat 
uitgroeien naar een volwaardig dameselftal.  
 
Qua organisatie is het zaak om de club verder op te bouwen. Veel zaken zijn al goed georganiseerd 
maar er is ruimte voor verbetering. Alles op en rondom de velden van ‘De Wieken’ op een steeds 
kleiner wordende schare vrijwilligers, die met regelmaat actief zijn voor onze club. Uiteraard is het 
hoofdbestuur zeer blij met de inzet van deze vrijwilligers. Toch zien we liever dat vele handen licht 
werk maken. Mede daarom is dit algemeen beleidsplan uitgeschreven. Met dit algemeen beleidsplan, 
en alle aanverwante beleidsdocumenten, willen we de club naar een hoger niveau tillen, niet alleen 
qua voetbal maar ook qua verenigingsleven. 
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3. De V.V. Zwaagwesteinde anno 2025 
 
Aan de hand van onze missie en visie enerzijds en de doelstellingen 
geformuleerd in de beleidsterreinen anderzijds hopen we met zijn allen om de 
club vooruit te helpen op breed gebied. Dit is vertaald in de volgende 
doelstellingen: 
 

➢ De accommodatie en de velden zijn een visitekaartje voor de vereniging 
➢ Dankzij het veelvuldig organiseren van activiteiten voor jong en oud is er een groot 

saamhorigheidsgevoel binnen de club 
➢ Leden weten wat er binnen de club speelt dankzij een actieve vorm van informatievoorziening 
➢ De club profileert zich via (social) media als een warme en gezellige dorpsclub waar passie, 

plezier en prestatie hand in hand gaan  
➢ De commerciële zaken leveren een impuls op voor het aantal sponsors en het sponsor zijn 

binnen de vereniging 
➢ Financiële huishouding is op orde en in control 
➢ De kantine is een gezellig clubhuis waar spelers, supporters en vrijwilligers samenkomen  
➢ De exploitatie van de kantine wordt voor verenigingsbegrippen professioneel gerund  
➢ Voor iedereen is er plek en aandacht binnen de vereniging 
➢ Vrijwilligers en spelers dragen representatieve kleding en maken gebruik van kwalitatief goede 

wedstrijd- en trainingsmaterialen 
➢ Tijdens activiteiten op de club zijn er voldoende voorzorgsmaatregelen genomen om snel en 

adequaat te kunnen handelen bij kleine en grote (sport)medische risico’s 
➢ Binnen de vereniging gaan we op een respectvolle manier met elkaar en onze gasten om 
➢ Het prestatieve doel van de club is dat zij wil presteren op het hoogst mogelijke niveau van het 

amateurvoetbal met zoveel mogelijk zelfopgeleide spelers 
➢ Alle vrijwilligers doen met plezier hun vrijwilligerswerk en voelen zich gewaardeerd 
➢ Er zijn genoeg vrijwilligers waardoor de taken verdeeld worden over vele schouders 
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4. Hoe gaan we dit bereiken? 
 
Om dit allemaal te bereiken zijn er een aantal beleidsterreinen opgesteld. Per 
beleidsterrein wordt in beeld gebracht hoe we willen werken, wat de 
doelstellingen zijn en welke beleidsdocumenten van toepassing zijn hierop. 
 

➢ Accommodatie: Fundament voor de toekomst 
➢ Activiteiten: Meer dan alleen voetbal 
➢ Commercieel: Duurzame relaties 
➢ Communicatie: Open en eerlijk 
➢ Financieel: Financiën op orde 
➢ Kantine: Gezellig en professioneel 
➢ Maatschappelijk: Midden in de samenleving  
➢ Materialen: Representatief en trots 
➢ Medisch: Veilig sporten 
➢ Regelgeving: Normen en waarden 
➢ Voetbaltechnisch: Ontwikkeling en spelplezier  
➢ Vrijwilligers: Plezier en waardering 
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4.1. Accommodatie: Fundament voor de toekomst  
 
Onze vereniging heeft sinds de start van het seizoen 2015/2016 de 
beschikking over een splinternieuw gebouw waarmee de update van onze 
gehele sportaccommodatie werd afgerond. Over een periode van 6 jaar is de 
accommodatie compleet veranderd waarbij twee velden ruimte hebben 
gemaakt voor een medisch centrum, nieuwbouw van Wil en uiteraard het MFC De Hege Seis met 
daarin ons nieuwe clubgebouw. Daarentegen zijn twee nieuwe grasvelden en een kunstgrasveld 
aangelegd. Thans is alleen het hoofdveld nog het enige veld wat stand heeft gehouden.  

 
Concrete doelstellingen: 

➢ De accommodatie en de velden zijn een visitekaartje voor de vereniging  
 
Hoe gaan we dat doen? 

➢ Uitbreiden Werkgroep Accommodatie en Beheer 
➢ Opstellen van een onderhoudsplan 
➢ Voorzetten van de samenwerking met Wil om dagbesteding in te zetten 
➢ Organiseren van een jaarlijkse doe-dag 
➢ Mogelijkheden onderzoeken tot het realiseren van een nieuwe entree 
➢ In nauw contact met de gemeente blijven staan over: 

o Heldere afspraken maken en naleven t.a.v. de takenverdeling 
o Voorwaarden scheppen om zelf meer onderhoud uit te voeren t.a.v. de grasvelden 
o Vervangen van het kunstgrasveld 
o Het mogelijk overnemen van de benedenverdieping van de accommodatie  

 
Het uiteindelijke doel is om onze accommodatie representatief te houden. Geen rotzooi om en nabij 
de velden is een taak die bij ons allen ligt. Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak. Een 
treffende uitspraak die wij allemaal ter harte mogen nemen. 
 
Om te voorzien in deze doelstelling is een uitbreiding in vrijwilligers een must. Teveel werk komt neer 
om een te kleine groep vrijwilligers die dagelijks de schouders eronder te zetten. Door het uitbreiden 
van de Werkgroep Accommodatie en Beheer is er meer ruimte om taken te verdelen. Dit hoeft niet 
dagelijks, hierbij kan gedacht worden aan een vrijdagochtendploeg.  
 
Daarbij is het verstandig om te werken met een onderhoudsplan. Op basis hiervan kan onderhoud 
planmatig uitgevoerd worden waardoor preventief wordt voorkomen dat de club voor financieel 
kostbare verrassingen komt te staan.  
 
Verder wordt, conform de Maatschappelijk: Midden in de samenleving, samenwerking voortgezet met 
Wil om dagbesteding in te zetten in- en rondom onze accommodatie. Hierbij kunnen simpele, 
repeterende werkzaamheden uitbesteed kunnen worden aan de mensen van Wil die onder 
begeleiding van Wil zullen werken.  
 
Daarnaast is het de bedoeling dat de zogenaamde doe-dag jaarlijks wordt georganiseerd bij de start 
van elk nieuw seizoen. Tijdens deze doe-dag zal de hele accommodatie aangepakt worden door een 
grote groep mensen. Vele handen maken licht werk! 
 
In de huidige situatie is de mogelijkheid tot het heffen van entree niet ideaal. De kassa wordt vanuit 
het gebouw bediend wat voor bezoekers niet altijd even duidelijk is. Bovendien is de situatie niet 
berekent op een grote toestroom op één moment. Het heffen van de entree zal dus op een andere 
plek moeten geschieden.  
 
In de komende jaren zal er nauw contact moeten worden onderhouden met de gemeente. Zij kunnen 
niet altijd in de wensen voorzien die de club heeft op het gebied van het onderhoud van de 
grasvelden. Door een investering vanuit de gemeente in de faciliteiten zou de club zelf meer 
werkzaamheden zoals sproeien kunnen uitvoeren. Verder zal een investering vanuit de gemeente in 
een nieuwe toplaag van het kunstgrasveld ook nodig zijn. De huidige mat ligt er tien jaar in en voldoet 
nog maar net aan de controle eisen van de KNVB. Tot slot is de gemeente voornemens om de 
kleedkamers in eigendom over te dragen aan de vereniging. Hierbij zullen goede afspraken worden 
gemaakt over de beschikbare middelen die de gemeente reeds heeft gereserveerd.  
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Organisatorisch betrokkenen: 

➢ Hoofdbestuur 
➢ Werkgroep Accommodatie en Beheer 
➢ Wedstrijdsecretariaat 

 
Beleids- en andere documenten: 

➢ Functiebeschrijving vrijwilligerstaken 
➢ Huishoudelijk reglement 
➢ Draaiboek doe-dag 
➢ Verhuurprotocol Kunstgrasveld 
➢ Takenlijst dagbestedingstraject 
➢ Sleutelprotocol 
➢ Onderhoudsplan (in concept) 
➢ Winterschema verwarming 
➢ Zomerschema verwarming 
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4.2. Activiteiten: Meer dan alleen voetbal 
 
Het organiseren van activiteiten wordt erg belangrijk gevonden binnen een 
dorpsvereniging zoals de onze. Dit vergroot de saamhorigheid en doet recht 
aan een verenigingsgevoel dat verder gaat dan alleen voetballen.  
 
Concrete doelstelling: 

➢ Dankzij het veelvuldig organiseren van activiteiten voor jong en oud is er een groot 
saamhorigheidsgevoel binnen de club 

 
Hoe gaan we dat doen? 

➢ Instellen van een Activiteitencommissie 
➢ Jaarkalender met activiteiten opstellen door de Activiteitencommissie 
➢ Samenwerking zoeken met de Supportersvereniging 

 
Op dit moment worden de activiteiten door diverse personen/commissies binnen de vereniging 
georganiseerd. Om meer structuur te brengen in het organiseren van activiteiten zal er een 
Activiteitencommissie in het leven moeten worden geroepen. Deze groep vrijwilligers zullen als 
dragende kracht fungeren voor het opstellen en uitvoeren van een jaarlijkse activiteitenkalender. 
Daarbij zal er nauw samengewerkt worden met geledingen zoals de Supportersvereniging en de reeds 
bestaande initiatieven zoals het bedrijvenvoetbaltoernooi. 
 
Uiteindelijk moet dit leiden tot het organiseren van activiteiten voor onze leden waardoor de vereniging 
meer is dan alleen een voetbalclub. Het verenigingsleven floreert en de grote activiteiten leiden tot 
een aantrekkingskracht die ook buiten de dorpsgrenzen treedt, zoals het succesvolle 
bedrijvenvoetbaltoernooi. 
 
Organisatorisch betrokkenen: 

➢ Bestuurslid Algemene Zaken 
➢ Kantinebeheer 
➢ Activiteitencommissie  
➢ Toernooicommissie 
➢ Commissie Bedrijventoernooi 
➢ Supportersvereniging 

 
Beleids- en andere documenten: 

➢ Functiebeschrijving vrijwilligerstaken 
➢ Huishoudelijk reglement 
➢ Draaiboek Bedrijventoernooi De Derde Helft 
➢ Draaiboek Jeugdtoernooien 
➢ Protocol kampioenschappen 
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4.3. Communicatie: Open en eerlijk 
 
Communiceren is zeer belangrijk en moet in de basis goed gaan. Met name 
interne communicatie richting de leden en vrijwilligers is het zeer belangrijk en 
moet ervoor zorgen dat iedereen zich betrokken voelt bij de vereniging. 
Verder is het goed dat de club zich actief profileert via (social) media zodat de 
betrokkenheid verder wordt vergroot. 
 
Concrete doelstellingen: 

➢ Leden weten wat er binnen de club speelt dankzij een actieve vorm van informatievoorziening 
➢ De club profileert zich via (social) media als een warme en gezellige dorpsclub waar passie, 

plezier en prestatie hand in hand gaan  
 

Hoe gaan we dat doen? 
➢ Uitvoeren, bewaken, onderhouden en waar nodig bijstellen van de informatiegids voor nieuwe 

leden  
➢ Op regelmatige basis leden en betrokkenen voorzien van informatie via de diverse 

informatiekanalen zoals een jaarlijkse nieuwsbrief, promotiegids, de website, social media en 
e-mail 

➢ PR activiteiten ontwikkelen via de website, social media en externe mediakanalen 
 
Voor nieuwe leden is het soms zoeken hoe de hazen lopen binnen een vereniging. Om deze nieuwe 
leden snel thuis te laten voelen is er een vrijwilligersfunctie gecreëerd die als welkomstcomité fungeert 
voor nieuwe leden. Daarnaast wordt er een informatiegids verstrekt waarin kort de belangrijkste 
informatie over de vereniging staat beschreven. Minstens zo belangrijk is het om ook bestaande leden 
proactief te voorzien van praktische en leuke informatie via de genoemde informatiekanalen. 
 
Verder moet de club zich positief profileren richting de buitenwacht. Daardoor wordt de betrokkenheid 
en aandacht op de v.v. Zwaagwesteinde vergroot. Daarbij is het belangrijk dat er veel aandacht via de 
kanalen van de club en de externe mediakanalen wordt gecreëerd d.m.v. het schrijven van 
wedstrijdverslagen, het via pushberichten delen van de tussen- en eindstanden rondom de 
wedstrijden, het delen van de activiteiten die op de club worden georganiseerd en het jaarlijks 
uitbrengen van een promotiegids.  
 
Organisatorisch betrokkenen: 

➢ Secretaris 
➢ Redactie 
➢ Ledenadministrateur 
➢ Kantinebeheer 
➢ Seniorencommissie 
➢ Sponsorcommissie 

 
Beleids- en andere documenten: 

➢ Functiebeschrijving vrijwilligerstaken 
➢ Huishoudelijk reglement 
➢ Werkzaamheden en gegevens media PR 
➢ Nieuwsbrief 
➢ Promotiegids 
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4.4. Commercieel: Duurzame relaties 
 
De tijd dat wij als voetbalvereniging zonder tegenprestatie een financiële 
bijdrage van de lokale middenstand ontvangen is voorbij. Om een sponsor 
aan de club te binden moet er geïnvesteerd worden in de relatie. Bovendien 
moet er een aantrekkelijk aanbod liggen voor een sponsor om zich te 
verbinden aan de club. 
 
Concrete doelstellingen: 

➢ De commerciële zaken leveren een impuls op voor het aantal sponsors en het sponsor zijn 
binnen de vereniging 

 
Hoe gaan we dat doen? 

➢ Uitbreiden Sponsorcommissie 
➢ Uitvoeren, bewaken, onderhouden en waar nodig bijstellen van de sponsormap 
➢ Uitbreiden mogelijkheden tot sponsoruitingen 
➢ Jaarlijks doornemen en bijwerken van de sponsoradministratie 
➢ Actief benaderen van potentiële sponsors 
➢ Betrokkenheid en contactmomenten met sponsorkring vergroten  
➢ PR rondom sponsoring vergroten 
➢ Uniformeren van de sponsorbijdragen 
➢ Uniformeren van de contracten voor de pakketsponsors 
➢ Organiseren van een jaarlijkse sponsoravond 

 
Sinds het seizoen 2014/2015 is er nieuw leven geblazen in de sponsoring/commerciële zaken binnen 
de vereniging. Sindsdien wordt er gewerkt met een sponsormap waarin alle aangeboden vormen van 
sponsoring en de bijbehorende tegenprestaties uitgebreid worden toegelicht. 
 
Het is nu zaak om de goede draad weer verder op te pakken. Daarbij is het ten eerste belangrijk dat er 
voldoende aandacht wordt gegeven aan de bestaande sponsorkring en het uitbreiden daarvan. Dit 
vraagt dat er genoeg mensen actief zijn binnen de sponsorcommissie om sponsors aan ons te blijven 
binden. 
 
Daarnaast is het belangrijk dat wij als club meer aandacht geven aan onze sponsors. Door middel van 
het vergroten van het aantal contactmomenten moet een sponsor zich thuis voelen bij de vereniging. 
Het helpt daarbij om bestaande succesvolle methodes zoals de jaarlijkse sponsoravond aan te vullen 
met het verder ontwikkelen van PR activiteiten, jaarlijkse attenties etc. 
 
Tot slot is er nog een inhaalslag te maken op de achtergrond. Veelal zijn de afspraken nu op 
mondelinge basis gemaakt waarna jaarlijks een factuur wordt verzonden. Enerzijds is hierdoor een 
situatie ontstaan waarin sponsors nog immer een historisch bedrag aan sponsoring betalen die 
hedendaags niet meer wordt gehanteerd voor nieuwe sponsors. Anderzijds zijn ons relatief grote 
pakketsponsors niet vastgelegd via contractuele afspraken, uitgezonderd de hoofdsponsor. In lijn met 
de verdere professionalisering van de sponsor past ook het beter organiseren van de contractuele en 
financiële afspraken. 
 
Organisatorisch betrokkenen: 

➢ Bestuurslid Commerciële Zaken 
➢ Sponsorcommissie 

 
Beleids- en andere documenten: 

➢ Functiebeschrijving vrijwilligerstaken 
➢ Huishoudelijk reglement 
➢ Sponsormap 
➢ Overzicht sponsoring via www.sponsit.nl  
➢ Draaiboek sponsoravond 
➢ Overeenkomst sponsoring  

  

http://www.sponsit.nl/
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4.5. Financieel: Financiën op orde 
 
Zowel tijdens als na afloop van de realisatie van onze nieuwe accommodatie 
lag er een grote financiële uitdaging voor de vereniging om een financieel 
gezond beleid te voeren. Er mag met recht gezegd worden dat de 
penningmeesters hier meer dan voldoende in hebben voorzien door strak te 
sturen op de financiën. Hierdoor hebben wij anno 2021 een financieel gezonde vereniging met 
voldoende liquide middelen en een sterke vermogenspositie. Bovendien wordt er adequaat ingespeeld 
op contributieachterstanden waardoor problemen snel de kop worden ingedrukt. 
 
Concrete doelstelling: 

➢ Financiële huishouding is op orde en in control 
 
Hoe gaan we dat doen? 

➢ Adequaat navolging geven op contributieachterstanden 
➢ Adequaat navolging geven op de afhandeling inkomende- en uitgaande facturen 
➢ Excessen in uitgaven tijdig signaleren en bijsturen 
➢ Uitvoeren, bewaken, onderhouden en waar nodig bijstellen van het contractenregister 
➢ Organiseren van acties ten bate van de clubkas 
➢ Inkomsten genereren vanuit een gedegen sponsorbeleid  
➢ Streven naar een gezonde kantine-exploitatie 

 
Organisatorisch betrokkenen: 

➢ Penningmeester 
➢ Sponsorcommissie 
➢ Kantinebeheer 
➢ Werkgroep Administratie 
➢ Oliebollencommissie 
➢ Kaartverkoper entree 
➢ Seniorencommissie 
➢ Jeugdcommissie 

 
Beleids- en andere documenten: 

➢ Functiebeschrijving vrijwilligerstaken 
➢ Huishoudelijk reglement 
➢ Formulier kwitantie scheidsrechters 
➢ Instructie kaartverkoop entree 
➢ Formulier verloting entree 
➢ Draaiboek oliebollenactie 
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4.6. Kantine: Gezellig en professioneel 
 
Sinds de ingebruikname van ons nieuwe pand beschikt de vereniging over 
een prachtig nieuwe kantine met dakterras op de 1e verdieping. Door de grote 
raampartijen is ons gehele sportpark te overzien op prachtige wijze. Dit alles 
draagt ontzettend bij aan een gezonde exploitatie van onze kantine die op 
een goede wijze wordt gerund door het kantinebeheer. 
 
Concrete doelstelling: 

➢ De kantine is een gezellig clubhuis waar spelers, supporters en vrijwilligers samenkomen  
➢ De exploitatie van de kantine wordt voor verenigingsbegrippen professioneel gerund  

 
Hoe gaan we dat doen? 

➢ Aanstellen en periodiek evalueren met het gediplomeerde kantinebeheer 
➢ Aanbieden van trainingen en actieve ondersteuning tijdens bardiensten voor barvrijwilligers 
➢ Inkopen en/of verzamelen van horeca-accessoires passend bij de uitstraling van de kantine 
➢ Voldoen aan alle vergunningsvoorwaarden voor de exploitatie van de kantine 

 
Organisatorisch betrokkenen: 

➢ Bestuurslid Algemene Zaken 
➢ Kantinebeheer 
➢ Barmedewerkers 
➢ Dagleiders 

 
Beleids- en andere documenten: 

➢ Functiebeschrijving vrijwilligerstaken 
➢ Huishoudelijk reglement 
➢ Informatiegids barvrijwilligers 
➢ Overzicht vergunningen, diploma’s en certificaten 
➢ Kantinerooster 
➢ Kantinemap  
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4.7. Maatschappelijk: Midden in de samenleving 
 
De maatschappelijke rol van een sportvereniging wordt steeds belangrijker in 
ons dorp. Met name door de clustering van voorzieningen kan hier op slimme 
wijze worden ingespeeld wat zowel ten bate komt van de vereniging alsook 
van de inwoners van het dorp. Denk aan de samenwerking met de scholen, 
het Badhûs en ook Wil. De vereniging speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen op een wijze 
waar iedereen baat bij heeft. 
 
Concrete doelstelling: 

➢ Voor iedereen is er plek en aandacht binnen de vereniging 
 
Hoe gaan we dat doen? 

➢ Uitvoeren, bewaken, onderhouden en waar nodig bijstellen van de takenlijst 
dagbestedingstraject  

➢ Intern de afspraken afstemmen tussen de begeleiding van de dagbesteding met de 
Werkgroep Accommodatie en Beheer 

➢ Aandacht geven aan leden en andere betrokkenen op het gebied van lief en leed 
 
Rondom de accommodatie zijn woongelegenheden gebouwd waarbij mensen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking wonen. Deze mensen verwelkomen wij graag bij onze vereniging, of het 
nu gaat om de voetbalsport zelf of het voorzien van in hun dagbesteding. Hierover zijn goedlopende 
afspraken gemaakt met de begeleiders van Stichting Wil. Zij krijgen dan ook alle ruimte om met 
nieuwe initiatieven te komen die een bijdrage kunnen leveren aan zowel de voetbalvereniging als het 
levensgenot van hun inwoners. 
 
Daarnaast willen we natuurlijk ook aandacht schenken aan andere betrokkenen bij onze club. Hoe we 
omgaan met lief en leed staat in regels beschreven in het huishoudelijk reglement, maar lief en leed 
laat zich niet alleen leiden door regels. Het moet vooral recht doen aan het achterliggende doel 
daarvan en dat is aandacht geven aan de mensen die betrokken zijn bij onze club.  
 
Organisatorisch betrokkenen: 

➢ Voorzitter 
➢ Coördinator Werkgroep Accommodatie en Beheer 
➢ Werkgroep Accommodatie en Beheer 
➢ Lief en leed 

 
Beleids- en andere documenten: 

➢ Functiebeschrijving vrijwilligerstaken 
➢ Huishoudelijk reglement 
➢ Takenlijst dagbestedingstraject 
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4.8. Materialen: Representatief en trots 
 
Goede trainings- en wedstrijdmaterialen, herkenbare vrijwilligers en spelers 
zijn randvoorwaarden die het voetbalplezier rondom onze vereniging 
vergroten.  
 
Concrete doelstellingen: 

➢ Vrijwilligers en spelers dragen representatieve kleding en maken gebruik van kwalitatief goede 
wedstrijd- en trainingsmaterialen 

 
Hoe gaan we dat doen? 

➢ Uitvoeren, bewaken, onderhouden en waar nodig bijstellen van het beleid materialen 
➢ Stapsgewijs overgaan op de nieuwe kledinglijn binnen de vereniging 

 
Het instellen van een materialencommissie is een goede stap geweest in het seizoen 2016/2017. Dit 
ging gepaard met de opzet van het beleid waarvan de vereniging in de toekomst de vruchten kan 
plukken. In dit beleidsplan wordt uitgebreid beschreven welke teams en vrijwilligers over materialen 
kleding dienen te beschikken. Eveneens staat hierin beschreven hoe er met de vervanging wordt 
omgegaan. Niet alleen financieel kan er beter gestuurd en gerichter ingekocht worden, ook kan er een 
beter inkoopbeleid ontstaan wat ten goede komt aan de uitstraling van de vereniging. 
 
De basis is dus goed maar er valt nog te winnen aan representativiteit. Een eerste stap is gezet bij het 
eerste en tweede elftal waar voor de gesponsorde kleding werd overgestapt naar een ander 
kledingmerk. Dit zal stapsgewijs doorgevoerd moeten worden naar de rest van de vereniging. 
Daarnaast zijn veel (jeugd)teams zijn niet voorzien van gesponsorde kleding van de club. Tot slot 
wordt er nu te ad-hoc gehandeld bij het vervangen van kleding en materialen waardoor enerzijds te 
lang wordt vastgehouden aan oude kleding en anderzijds vaak in grote bulken nieuw wordt ingekocht 
wat financieel een inspanning vraagt.  
 
Organisatorisch betrokkenen: 

➢ Bestuurslid Algemene Zaken 
➢ Sponsorcommissie 
➢ Materialencommissie 
➢ Kleding wassers 

 
Beleids- en andere documenten: 

➢ Functiebeschrijving vrijwilligerstaken 
➢ Huishoudelijk reglement 
➢ Beleid materialen 
➢ Formulier voorraad VVZ 
➢ Contract kledinglijn VVZ 

➢ Inventarisatielijsten materiaal 
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4.9. Medisch: Veilig sporten 
 
Sporten brengt risico’s met zich mee, niet alleen op blessures maar het zorgt 
er ook voor dat veel mensen tegelijkertijd op eenzelfde plek zijn, namelijk 
onze accommodatie. Het up-to-date houden van de EHBO-materialen en de 
AED die buiten onze accommodatie hangt is daarbij onmisbaar, evenals het 
beschikken over vrijwilligers met de nodige diploma’s (bediening AED en toepassen EHBO). 
 
Concrete doelstelling: 

➢ Tijdens activiteiten op de club zijn er voldoende voorzorgsmaatregelen genomen om snel en 
adequaat te kunnen handelen bij kleine en grote (sport)medische risico’s 

 
Hoe gaan we dat doen? 

➢ Jaarlijks organiseren van cursusavonden voor EHBO en AED 
➢ Jaarlijks controleren van de AED 
➢ Periodiek bijvullen van de EHBO-materialen 
➢ Jaarlijks controleren van de EHBO-materialen 
➢ Aanbieden van simpele behandelingen op het clubhuis via een professionele fysiotherapeut 

 
Door het organiseren van cursusavonden wordt er beoogd om zoveel mogelijk vrijwilligers te voorzien 
van de basisvaardigheden om EHBO toe te kunnen passen of zelfs de AED te kunnen bedienen. 
Middels het afgesloten onderhoudscontract wordt voorzien in de behoefte om over voldoende EHBO-
materialen te beschikken en een AED te bezitten die ten allen tijde gebruiksklaar is bij noodsituaties. 
 
Buiten de beschreven noodsituaties is het ook de bedoeling dat leden voor simpele behandelingen 
terecht kunnen bij een verzorger of fysiotherapeut. Hierin wordt ook voorzien door het aangaan van 
overeenkomsten met lokale fysiotherapiecentra.   
 
Organisatorisch betrokkenen: 

➢ Bestuurslid Algemene Zaken 
➢ Medische begeleiding 
➢ Coördinator Dagleiders Jeugd 
➢ Dagleiders Jeugd 
➢ Kantinebeheer 
➢ Materialencommissie 

 
Beleids- en andere documenten: 

➢ Functiebeschrijving vrijwilligerstaken 
➢ Huishoudelijk reglement 
➢ Overzicht vergunningen, diploma’s en certificaten 
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4.10. Regelgeving: Normen en waarden 
 
Een deugdelijke regelgeving is onmisbaar binnen een vereniging. Hiervoor 
hanteren we de statuten en het huishoudelijk reglement.  
 
Concrete doelstellingen: 

➢ Binnen de vereniging gaan we op een respectvolle manier met elkaar en onze gasten om 
 

Hoe gaan we dat doen? 
➢ Uitvoeren, bewaken, onderhouden en waar nodig bijstellen van het Huishoudelijk Reglement 
➢ Onderzoeken of er een vertrouwenspersoon kan worden aangesteld 

 
Het huishoudelijk reglement voorziet in meerdere behoeften. Zo is er enerzijds veel praktische 
informatie beschreven en anderzijds is er veel aandacht voor normen en waarden en de 
omgangsvormen die daarbij horen.  
 
Organisatorisch betrokkenen: 

➢ Hoofdbestuur 
➢ Alle betrokkenen bij onze vereniging 

 
Beleids- en andere documenten: 

➢ Statuten 
➢ Functiebeschrijving vrijwilligerstaken 
➢ Huishoudelijk reglement 
➢ Notitie AVG 
➢ Handboek competitiezaken KNVB 
➢ Reglementen amateurvoetbal KNVB 
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4.11. Voetbaltechnisch: Ontwikkeling en spelplezier 
 
Plezier en ontwikkeling gaan hand in hand samen op voetbalgebied. Een 
duidelijk voetbaltechnisch plan is daarbij onmisbaar, zowel voor het jeugd- als 
het seniorenvoetbal. 
 

Concrete doelstelling: 
➢ Het prestatieve doel van de club is dat zij wil presteren op het hoogst mogelijke niveau van het 

amateurvoetbal, dit met zoveel mogelijk door haar zelfopgeleide spelers 
 
Hoe gaan we dat doen? 

➢ Uitvoeren, bewaken, onderhouden en waar nodig bijstellen van het jeugdbeleidsplan  
➢ Uitvoeren, bewaken, onderhouden en waar nodig bijstellen van het technisch beleidsplan 
➢ Uitvoeren, bewaken, onderhouden en waar nodig bijstellen van het jeugdvoetbaltechnisch 

beleidsplan 
 
In zowel het jeugdvoetbaltechnisch beleidsplan, het jeugdbeleidsplan als het technisch beleidsplan 
wordt uitvoering uitgewerkt hoe er binnen de vereniging wordt gewerkt op technisch gebied. Daarbij is 
zowel aandacht voor de organisatorische- als de voetbaltechnische kaders voor zowel het prestatieve 
en recreatieve voetbal. Deze beleidsplannen worden periodiek bijgewerkt. Daarin worden ook nadere 
doelstellingen opgenomen die voor de dan geldende termijn van toepassing zijn. 
 
Organisatorisch betrokkenen: 

➢ Bestuurslid Technische Zaken 
➢ Jeugdcommissie 
➢ Seniorencommissie 
➢ Technische commissie 

 
Beleids- en andere documenten: 

➢ Functiebeschrijving vrijwilligerstaken 
➢ Huishoudelijk reglement 
➢ Jeugdvoetbaltechnisch beleidsplan (in concept) 
➢ Technisch beleid Senioren 
➢ Jeugdbeleidsplan: Algemeen 
➢ Jeugdbeleidsplan: Selectiebeleid 
➢ Jeugdbeleidsplan: Taakveld 
➢ Jeugdbeleidsplan: Overgang jeugd naar senioren  



   
 

19 
 

4.12. Vrijwilligers: Plezier en waardering 
 
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter iedere vereniging. Iedere 
vrijwilliger, ongeacht de hoeveelheid tijd die hij/zij erin steekt, is belangrijk en 
houdt onze vereniging draaiende. Hoe meer vrijwilligers er zijn die zich 
beschikbaar stellen, hoe sneller onze vereniging haar ambities kan 
waarmaken en hoe leuker het werkt voor eenieder.  
 
Concrete doelstellingen: 

➢ Alle vrijwilligers doen met plezier hun vrijwilligerswerk en voelen zich gewaardeerd 
➢ Er zijn genoeg vrijwilligers waardoor de taken verdeeld worden over vele schouders 

 
Hoe gaan we dat doen? 

➢ Uitvoeren, bewaken, onderhouden en waar nodig bijstellen van informatiegidsen 
➢ Uitvoeren, bewaken, onderhouden en waar nodig bijstellen van de functiebeschrijving 

vrijwilligerstaken 
➢ Periodiek bijwerken van de administratie van vrijwilligers 
➢ Organiseren van wervingsacties van vrijwilligers 
➢ Organiseren van een jaarlijkse vrijwilligersavond 

 
Het is belangrijk dat vrijwilligers duidelijkheid hebben over wat er van hen wordt verwacht. Het kader 
wat reeds actief is bij de vereniging is ervoor verantwoordelijk om nieuwe vrijwilligers daarin wegwijs te 
maken. Daarvoor zijn voor een aantal specifieke vrijwilligersfuncties een informatiegids gemaakt. 
Daarnaast is er een functiebeschrijving van alle vrijwilligerstaken beschikbaar.  
 
Eenmaal aan de slag is het belangrijk dat een vrijwilliger zijn of haar werk met plezier kan uitoefenen. 
Waardering is daarbij erg belangrijk. Dit uit zich enerzijds mondeling door het geven van een 
compliment of schouderklopje, maar anderzijds ook uit het jaarlijks organiseren van een speciale 
avond waarin vrijwilligers in het zonnetje worden gezet.  
 
Vrijwilligerswerk blijft ook leuk wanneer het past in het strakke tijdschema waarin mensen 
tegenwoordig leven. Vele handen maken licht werk dus het vinden van genoeg vrijwilligers zorgt 
ervoor dat iedereen een overzichtelijke taak heeft. 
 
Organisatorisch betrokkenen: 

➢ Hoofdbestuur 
➢ Kantinebeheer 
➢ Jeugdcommissie 
➢ Seniorencommissie 
➢ Coördinator Werkgroep Accommodatie en Beheer 

 
Beleids- en andere documenten: 

➢ Functiebeschrijving vrijwilligerstaken 
➢ Huishoudelijk reglement 
➢ Informatiegids barvrijwilligers 
➢ Informatiegids leiders 
➢ Informatiegids trainers 
➢ Overzicht vrijwilligers VVZ 
➢ Draaiboek vrijwilligersavond 
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5. Uitvoering van het algemeen beleidsplan 
 
Hoe graag we soms ook willen, men kan niet van de kelder naar het zolder 
springen. Om ervoor te zorgen dat de beleidsterreinen goed geïmplementeerd 
worden zijn er drie belangrijke pijlers.  
 
De eerste is een goed implementatieplan. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het beleid en de daarbij 
behorende actieplannen gedragen worden binnen de vereniging? Dit wordt o.a. gerealiseerd door het 
houden van een informatiebijeenkomst waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om feedback te geven.  
 
De tweede pijler is het organiseren van een goed PDCA plan. Dit moet een continuproces zijn van 
plannen maken, uitvoeren, evalueren en aanpassen.. 
 
Plan:  
Het overkoepelende plan is dit clubbeleid. Daaruit vloeien de onderliggende beleidsdocumenten voort. 
Hierin worden de plannen gemaakt hoe we met elkaar werken binnen de vereniging. 
 
Do: 
Na vaststelling van het beleid is het tijd om de werkzaamheden als vastgesteld uit te voeren. 
 
Check: 
Periodiek dient vanuit het hoofdbestuur geëvalueerd te worden met de verschillende geledingen die 
betrokken zijn bij de uitvoering van de beleidsdocumenten. Op die evaluatiemomenten wordt gekeken 
wat de uitvoering heeft opgeleverd en of dit nog spoort met datgene wat vastgesteld is in de 
beleidsdocumenten. 
 
Act: 
Op basis van het evaluatiemoment wordt er bijgestuurd. Dat kan betekenen dat er iets moet 
veranderen in de uitvoering of aan het vastgestelde beleid.  
 
 


