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INLEIDING 
 
 
Te vaak wordt op bestuursvergaderingen gesproken over zaken die de afgelopen weken hebben 
gespeeld of binnenkort gaan spelen. Veel bestuurders hebben de indruk dat zij zich vooral bezighouden 
met het blussen van brandjes. Daar staat tegenover dat van bestuurders steeds vaker wordt gevraagd 
vooruit te kijken en standpunten te formuleren die de toekomst aangaan. Dat wordt niet alleen gevraagd, 
maar is een eis die leden aan hun bestuur kunnen stellen.  
 
Om juiste standpunten te kunnen bepalen en de juiste beslissingen te kunnen nemen is het zaak dat zij 
goed nadenken over en een goed beeld krijgen van wat er speelt in de vereniging, welke veranderingen 
er aan komen en hoe daarmee om te gaan. Daarbij gaat het niet alleen om veranderingen binnen de 
vereniging, maar vooral ontwikkelingen in de maatschappij die van invloed zijn op de vereniging.  
 
Om systematisch na te denken over de toekomst van de vereniging is het opstellen van een beleidsplan 
noodzakelijk. In dat plan wordt de huidige situatie beschreven en wordt naar de toekomst richting 
gegeven. 
 
Binnen het bestuur van De Zweef zijn de laatste jaren niet alleen brandjes geblust. Er is ook nagedacht 
en beleid ontwikkeld. Denk maar aan de verschoven aandacht voor het vrouwenvoetbal. Het beleid is er 
deels, zit deels in de hoofden van (ex-)bestuursleden.  
 
Het werd daarom tijd alles op te schrijven. In stukken als de statuten en het huishoudelijk reglement van 
de vereniging staan tal van regels opgesteld die te maken hebben met het verenigingsbeleid. Die gaan 
we nu niet allemaal opnieuw op papier zetten. Het gaat nu met name om het aanbrengen van 
samenhang tussen al het bestaande beleid en het opvullen van gaten waar nog geen beleid is. 
 
Omdat De Zweef een goede communicatie met de leden hoog in het vaandel heeft staan, is 
voorafgaand aan het opstellen van dit beleidsplan in het voorjaar 2006 een groot onderzoek gedaan 
onder alle leden, donateurs en ouders van jeugdleden. Delen van de uitslagen van dit onderzoek 
hebben een rol gespeeld bij het opstellen van dit plan (zie bij de verschillende hoofdstukken). We zijn de 
leden die aan het onderzoek hebben meegedaan, dankbaar voor het invullen van de uitgebreide 
vragenlijst.  
 
 
Bestuur RKSV De Zweef 
Oktober 2006 

 

Bijlagen 

Hierachter vindt u het beleidsplan voor de komende jaren. Bij de beoordeling daarvan zijn de bijlagen 
van belang. Het gaat daarbij om: 

- Beschrijving van de huidige situatie 
- Ontwikkelingen die zich momenteel voordoen en van belang zijn voor de vereniging 
- Een analyse van kansen en bedreigingen, sterke en zwakke punten  
- Het verslag van het onderzoek onder de leden.  
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HOOFDSTUK 1 

Missie, doelstellingen en ambities van de 
vereniging 
 

Missie 
 
De Zweef is een vereniging, die aan leden het product voetbal aanbiedt. Naast voetbal worden ook 
neven-activiteiten ontwikkeld die in het belang zijn van de sfeer en het voortbestaan van de vereniging. 
De Zweef wil de leukste vereniging van Nijverdal zijn: met name richting de jeugd. Het creëren en 
behouden van een goede, ontspannen sfeer waarin alle spelende en niet-spelende leden, donateurs, 
ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen, supporters, sponsors en andere belangstellenden tot hun 
recht kunnen komen, is van groot belang. De wensen en behoeften van de leden spelen daarin een 
belangrijke rol.  
 
Wij zijn ons ervan bewust dat voetbal niet het enige is wat binnen de vereniging thuis hoort. De Zweef 
vervult ook een maatschappelijke rol, waar het gaat om vorming van de jeugd en (jong) volwassenen. 
Sport is een prima instrument om mensen te leren samen te werken, wat voor elkaar over te hebben, te 
kunnen incasseren, een team te vormen. We zijn een club waar “samen zijn en doen” essentieel is voor 
het voortbestaan.  
 
De Zweef is wat betreft het voetbal een amateurvereniging, wat inhoudt dat individuele spelers niet 
worden betaald voor het spelen in een (selectie-)elftal. Het woord “amateur” betekent niet dat de club 
een amateuristische vereniging is. In tegendeel: De Zweef heeft bestuurlijk en organisatorisch een hoog 
en professioneel peil. 
 
Voetbal en neven-activiteiten worden aangeboden aan: 
- jeugd  
- senioren spelend 
- senioren rustend 
- vrijwilligers  
- donateurs 
- partners en familie  
- betaalde medewerkers (trainers, verzorger) 
- sponsors 
 
Het bovenstaande wordt onder meer gerealiseerd door een grote groep adequaat geschoolde en 
optimaal gemotiveerde vrijwilligers, semi-vrijwilligers en betaalde krachten. Zij zijn in staat inhoud te 
geven aan het bestaansrecht van de vereniging en de daaronder liggende doelen. Aandacht voor de 
mens binnen de vereniging is daarbij essentieel.  

 
 

Uit het onderzoek 
“Een leuke, gezellige vriendenclub”. Zo typeert de Zwever zijn vereniging; zo moet het zijn en zo moeten 
anderen dat ook zien. Dat wil niet zeggen dat dat alles is. Er moet ook gepresteerd worden zowel als 
organisatie als in het veld. Een Zwever is trots op zijn club en wil trots zijn. Daarom moet het eerste elftal 
het hoogst spelend zijn in de gemeente. Minimaal in de tweede klasse. En daarnaast liefst ook nog de 
leukste vereniging van Nijverdal gevonden worden.  
 
Gezelligheid maak je met elkaar en organiseer je door leuke activiteiten. Hier ligt de belangrijkste rol bij 
de leden en de Vriendenkring. Voetballen op het niveau van de tweede klasse of hoger schept 
verplichtingen; vooral voor het bestuur en technisch kader. In een tijd waarin het steeds vaker voorkomt 
dat spelers worden betaald (ook in lagere klassen); zal het steeds moeilijker worden het minimale niveau 
(tweede klasse) aan te houden. Niet betalen blijft een uitgangspunt. 
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Onderliggende doelen en motieven 
 
 

Een voetbalvereniging 

 

Doel: in stand houden van de vereniging De Zweef. 

 
De Zweef is primair een voetbalvereniging. Voetbal is onze core-business. Wat betreft neven-activiteiten 
gaat het om activiteiten zoals die worden georganiseerd door het bestuur (b.v. medewerkersavonden) en 
diverse groepen (sponsorbijeenkomsten, playbackshows, Sinterklaas, kamp, sponsorloop enz.). 
Daarnaast zijn in de toekomst nog andere activiteiten mogelijk, met name gericht op het bieden van 
alternatieven aan mensen die gestopt zijn als actief voetballerspeler en hen bij de vereniging betrokken 
te houden (ook in functies !!) Voorbeelden hiervan zijn wandelen of jeu-de-boule.  
 

Prestatieniveau en kansen voor de jeugd 

 

Doel: voetballen op het hoogst haalbare niveau 

 
Het is logisch en sportief gezien terecht dat de spelers en trainers van het eerste senioren-elftal het 
hoogste (de hoofdklasse) willen bereiken. De klasse waarin wordt gespeeld hangt echter af van de 
kwaliteit van de selectie. Noch de trainer, noch de spelers krijgen een taakstelling opgelegd die kost wat 
kost moet worden gehaald.  
 

Doel: elke jeugdspeler moet in het eerste kunnen voetballen 

 
Voor de eigen jeugd moet een basisplaats in het eerste elftal mogelijk blijven. En dat kan, want het 
jeugdbeleid van onze vereniging is tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend en gekopieerd. Dat komt 
mede omdat gewerkt wordt met daartoe opgeleide trainers en coördinatoren. 
 

Flexibiliteit, efficiency, effectiviteit, inspraak  

 

Doel: Snel en goed besturen met zeggenschap van de leden 

 
Flexibiliteit, efficiency en effectiviteit zijn kernbegrippen. Werken met kleine, slagvaardige commissies, 
die een grote mate van zeggenschap hebben. Geen oeverloze discussies en lange vergaderingen, maar 
snel naar de kern van de zaak gaan en besluiten nemen.  
 
De leden hebben inspraak in het beleid door onder meer het doen van onderzoeken (om wensen en 
verlangens te achterhalen) en een intensieve communicatie met (groepen) leden van de vereniging 
 

Amateurstatus 

 

Doelen: 
- Spelen in minimaal de tweede klasse 
- Spelen zonder spelers die individueel betaald worden 

 
De Zweef is een amateur-voetbalvereniging en wil dat ook blijven. Dat betekent dat er geen spelers 
worden “gekocht” of “geronseld”.  
 
Het beleid in deze is helder: 

1. We zijn en blijven amateurs; er wordt niet betaald. 
2. Spelers van buiten de plaats die voldoen voor het eerste elftal, kunnen eventueel in aanmerking 

komen voor een gehele of gedeeltelijke reiskostenvergoeding. 
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3. Qua omvang, spelersmateriaal en spel hoort De Zweef minimaal in de tweede klasse. Eerste 
klasse is beter, maar niet noodzakelijk.  

4. Spelers van buiten de vereniging zijn welkom, maar worden niet geronseld, dan wel actief 
benaderd door trainers of leden met een kaderfunctie.  

 

Neven-activiteiten 

 

Doelen: 
- Creëren van gezelligheid en sfeer. Binding aan de vereniging 
- Niet-voetballers sportieve activiteiten bieden 

 
Sfeer, gezelligheid, een “warm nest”. Ingrediënten waarmee een goed verenigingsleven kan worden 
bereikt. Daarom wordt geïnvesteerd in een sfeervolle accommodatie. Daarom worden activiteiten 
georganiseerd met het oog op binding. Binnen de vereniging zijn verschillende groepen die zich 
bezighouden met de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten. Alle met een eigen verantwoordelijkheid. 
 
Naast activiteiten als sfeermakers en binders bestaat de mogelijkheid om nieuwe sportieve activiteiten te 
ontplooien, zoals wandelen of jeu-de-boule. Het gaat daarbij vooral om activiteiten om mensen die 
gestopt zijn met voetballen een alternatieve bezigheid te bieden en om het binnen halen van mensen die 
in verenigingsverband willen bewegen.  
 

Maatschappelijke rol 

 

Doelen: 
- Vervullen van een rol in de maatschappij 
- Een verhouding met de lokale overheid op basis van win/win 

 
Het bestuur van de vereniging is zich bewust dat voetbal niet het enige is wat binnen de club thuis hoort. 
De Zweef vervult ook een maatschappelijke rol, waar het gaat om vorming van de jeugd en (jong) 
volwassenen. Sport is nog steeds een prima instrument om mensen te leren samen te werken, wat voor 
elkaar over te hebben, te leren en kunnen incasseren, een team te vormen.  
 
De lokale overheid verwacht dit ook van de verenigingen. Voor ons dient de verhouding met de lokale 
overheid die te zijn waarin win/win het uitgangspunt is. Met andere woorden: de overheid verwacht wat 
van ons en daar mogen wij wat voor terug verwachten. Daarbij gaat het immaterieel om het leveren van 
een (in gezamenlijkheid door de verenigingen te leveren) bijdrage van de verenigingen aan het 
gemeentelijk beleid. Materieel vooral om het zoveel mogelijk beperkt houden van tarieven die niet-
commerciële verenigingen moeten betalen. 
 

Financiën 

 

Doel: Met niet meer dan de aanwezige middelen realiseren van de gestelde doelen 

 
Professioneel werken kost tijd. De vereniging telt momenteel zo´n 280 vrijwilligers. Van bestuurslid tot 
kantinebeheerder. Van clubbladbezorger tot pupillenleider. Professionaliteit kent daarnaast ook z´n prijs: 
Voor goed-opgeleide trainers, voor een goede medische begeleiding, voor tal van winter-activiteiten voor 
de jeugd, voor exploitatie van het clubgebouw en voor de nieuwe en geheel gerenoveerde 
kleedaccommodatie enz. Financiën worden binnengehaald door acties van leden zelf, door contributies 
en van sponsors.  
 

Sponsoring 

 

Doel: Generen van middelen bij bedrijven door het creëren van win/win-situaties, bijvoorbeeld door 
mogelijkheden voor contacten en netwerken 
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Om het totale activiteitenpakket van de vereniging te kunnen financieren is sponsoring onvermijdelijk. 
Naar sponsors toe biedt De Zweef een uitgekiend, modulair sponsorpakket, dat in z´n geheel kan 
worden afgenomen, maar ook voor sponsors op maat kan worden gemaakt. Professionaliteit staat ook 
wat dat betreft hoog in het vaandel. Bij sponsoring levert niet alleen een bedrijf een prestatie aan ons, 
maar wij ook aan dat bedrijf. 
 
 

Ambities 
 
Uit het bovenstaande volgt dat De Zweef als ambitie heeft de grootste voetbalvereniging in de gemeente 
te blijven, waar gespeeld wordt op het hoogste niveau. Daarnaast biedt De Zweef een “warm nest” voor 
iedereen die op zoek is naar saamhorigheid, sfeer en gezelligheid in verenigingsverband.   
Bij het begrip “De leukste vereniging van Nijverdal’ moet met name de jeugd denken aan De Zweef. De 
leukste vereniging willen zijn schept ook verplichtingen. Op zowel het vlak van de organisatie van 
activiteiten als het beschikbaar stellen van financiële middelen daarvoor. Daar mag een gedegen 
inbreng van de jeugd (geldopleverende activiteiten) tegenover staan.  
De vereniging is professioneel georganiseerd en vervult een voorbeeldrol voor andere clubs.  
 
Concurrentiepositie 
 
De Zweef heeft een goede positie t.o.v. concurrenten. Ondanks de wens tot samenwerking met andere 
verenigingen is het van belang voor de groei en de toekomst van de vereniging voorsprong op de 
concurrentie te houden.  
 
Dat kan door: 
 
- Minimaal 2e klasse te voetballen met het eerste en hoofdklasse wat betreft de jeugd 
- De leukste vereniging te blijven (= ook meer/andere activiteiten ontplooien) 
- Nauwgezet de ontwikkelingen in de maatschappij volgen en vooral tijdig anticiperen 

(zaterdagvoetbal, pannavoetbal, vrouwenvoetbal) 
- Goede sfeer, loyale leden 
- Gezonde omvang van de vereniging 
- Goede, professionele organisatie 
- De grootste voetbalvereniging in de gemeente te blijven 
- Veel (vaste, jaarlijkse) activiteiten voor de jeugd  
- Een aantal vaste, succesvolle jaarlijkse activiteiten voor senioren 
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HOOFDSTUK 2 

Het verenigingsbeleidsplan verder ingevuld 
  
 
In het kader van dit beleidsplan is een uitgebreide analyse gemaakt van kansen en bedreigingen; zaken 
die vanuit de maatschappij op ons af komen. Verder is een overzicht gemaakt van zwakke en sterke 
punten van De Zweef. Wat dit laatste betreft is het onderzoek onder de leden in het voorjaar 2006 een 
belangrijk instrument geweest. 
 
Op basis van de kansen en bedreigingen is aan te geven hoe zaken zich in de toekomst zullen 
ontwikkelen bij ongewijzigd beleid. Als trends in de maatschappij zich doorzetten (consumentisme, 
individualisering) kunnen ook bij onze vereniging problemen ontstaan. In onderstaand overzicht zijn ook 
de relevante opmerkingen uit het onderzoek onder de leden meegenomen. 
 
De analyse van wat er gebeurt bij ongewijzigd beleid in combinatie met de mening van onze leden leidt 
tot een aantal verbeteracties, waarin wordt geanticipeerd op wat er staat te gebeuren.  
 
 

1. Algemeen 
 

“Een leuke, gezellige vriendenclub”. Zo typeert de Zwever zijn vereniging; zo moet het zijn en zo moeten 
anderen dat ook zien. Dat wil niet zeggen dat dat alles is. Er moet ook gepresteerd worden zowel als 
organisatie als in het veld. Een Zwever is trots op zijn club en wil trots zijn. Daarom moet het eerste elftal 
het hoogst spelend zijn in de gemeente. Minimaal in de tweede klasse. Daarnaast moet De Zweef liefst 
ook nog de leukste vereniging van Nijverdal gevonden worden.  
 
Gezelligheid maak je met elkaar en organiseer je door leuke activiteiten. Hier ligt de belangrijkste rol bij 
de leden en de Vriendenkring. Voetballen op het niveau van de tweede klasse of hoger schept 
verplichtingen; vooral voor het bestuur en technisch kader. In een tijd waarin het steeds vaker voorkomt 
dat spelers worden betaald (ook in lagere klassen); zal het steeds moeilijker worden het minimale niveau 
(tweede klasse) aan te houden. Niet betalen blijft een uitgangspunt voor de leden. 
 
 

2. Organisatiestructuur 
 
Een goede organisatiestructuur is medebepalend voor het goed functioneren van een vereniging. Taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten zijn toegewezen en hoofd- en bijzaken moeten daarin 
herkenbaar zijn. Verder moet bij het inrichten van de organisatie rekening gehouden worden met de 
laatste en toekomstige ontwikkelingen, intern zowel als extern. 
 
In de afgelopen periode zorgde de huidige organisatiestructuur voor het goed functioneren van de 
vereniging. Recente ontwikkelingen zoals de opkomst van het vrouwenvoetbal, aanscherping wet- en 
regelgeving, breedtesport en het steeds moeilijker vinden van vrijwilligers vragen echter een aanpassing 
van de organisatiestructuur. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn continuïteit van de werkzaamheden 
en een juiste keuze bij het delegeren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Verder is het 
belangrijk dat de organisatiestructuur voor iedereen inzichtelijk is. Dit is thans niet het geval en moet 
worden verbeterd.  
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3. Voetbal op veld en in zaal 
 
 

• Wat betreft de senioren-mannen is het aantal teams gelijk gebleven, met een toegenomen aantal 
spelers. Er is een initiatief genomen om te komen voor de oprichting van een trainingsteam. Reden 
hiervoor is de ontwikkeling waarbij -ondanks de aanwezigheid van een veteranencompetitie- het voor 
50+-spelers niet leuk meer is te moeten spelen tegen (veel) jongere spelers; veelal oud-1e 
elftalspelers van een club. Hier tegenover staat dat er een toenemende behoefte is om te sporten; 
met name bij ouderen. Gezien de ontwikkelingen mag een (kleine) teruggang in het aantal oudere 
actieve leden worden verwacht. 

• Er is landelijke en (aanzienlijke) verschuiving op gang gekomen van zondag- naar zaterdagvoetbal. 
Deze trend wordt door de leden onderkend. Bij ongewijzigd beleid moet rekening worden gehouden 
met “overstappers”.  

• Wat betreft het veldvoetbal wordt gesignaleerd dat er een tweede senioren-vrouwenteam is 
gekomen. Het aantal futsalteams is gegroeid tot vier. De groei van vrouwenvoetbal en futsal is 
positief en sluit aan bij de landelijke trends. Het is de wens van de KNVB om te komen tot 
verenigingen die uitsluitend vrouwenvoetbal of uitsluitend futsal bieden. Wat betreft futsal zijn er 
problemen om op gewenste momenten te kunnen beschikken over zaalruimte. 

• Binnen de jeugd worden de trainers, leiders met zorg gekozen. Het streven is ernaar dat bij elk 
selectie team minimaal één opgeleid kaderlid aanwezig is. De kaderopleidingen voor trainers worden 
door De Zweef betaald mits betrokkene minimaal 3 jaar overeenkomstig binnen de vereniging 
werkzaam zal zijn en het budget voor opleidingen hiertoe toereikend is. 

 
Technisch beleid 
Alle aspecten met betrekking tot het jeugdvoetbal worden verder uitgewerkt in het jeugdbeleidsplan. 
Waar nodig zal het recent uitgekomen Jeugdbeleidsplan worden aangepast.  
 
Ontwikkelingen in de voetbalsport en haar omgeving 
Nieuwe regelgeving, maatschappelijk ontwikkelingen en de voetbalsport zijn aan veranderingen 
onderhevig. Enkele voorbeelden hiervan zijn het aanscherpen van ARBO -regelgeving, rookverbod in 
sportkantines, invoering spelerspassen, panna-voetbal, breedtesport en digitalisering. 
 
 

4. Vrijwilligers 
 
Wat betreft het vrijwilligersbeleid is nu al te merken dat mensen schrikken van de tijd dat vrijwilligerswerk 
kost en het idee dat als men ja zegt, men er voor jaren aan vast te zitten. Dat blijkt ook uit het Wie-doet-
wat-onderzoek, waaruit naar voren kwam dat heel veel mensen bereid zijn kortdurende klussen op te 
knappen, maar niet voor langere tijd aan de vereniging gebonden te willen zijn. Het aantal vrijwilligers zal 
afnemen en met name bij de jeugd zal het een probleem worden mensen te interesseren voor 
vrijwilligerswerk. Dat is nu al te merken waar het gaat om activiteiten op zaterdag. De toenemende 
vergrijzing biedt mogelijkheden, maar ook hier is er een trend om zaken te gaan afstoten (“wij hebben al 
genoeg gedaan” of “ik wil met de caravan weg als ik daar zin in heb”). De vereniging zal een nog 
belangrijker rol gaan spelen als kinderopvang. Het reeds geformuleerde vrijwilligersbeleid zal 
geconcretiseerd moeten gaan worden. 
Vergrijzing van het kader is niet bevorderlijk vanwege het aansluiting moeten houden bij de jeugd. 
Verder leidt vergrijzing uiteindelijk tot verdwijnen van het kader. 
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5. Accommodatie 
 
Clubgebouw 
 
Het clubgebouw van De Zweef is voor veel mensen een gezellig gebouw met een leuke inrichting. De 
verlichting zou voor een aantal beter kunnen. Hetzelfde geldt voor de muziek die er te horen is. Met 
name dit punt scoort laag. Tevreden is men over het assortiment dranken en het feit dat koffie en thee in 
een kopje/glas worden geserveerd. Dat is een sterk punt. Over de prijzen van de consumpties is men 
redelijk tevreden; er is enig draagvlak voor verhoging van de prijzen voor koffie en thee. 
 
De barbezetting wordt door een aantal mensen negatief beoordeeld. Te weinig open, houden aan regels 
e.d. De verkoop van versnaperingen zou iets uitgebreid kunnen worden. Over de snoepautomaat zijn 
enkele klachten geuit (de verlichting is storend, snoep te duur). De muntenautomaat is vooral voor het 
barpersoneel als de bierdrinkende klant een hele verbetering.  
 
Een compleet rookverbod in het clubgebouw zal bij een klein aantal leden leiden tot problemen. In het 
ergste geval komen zij niet meer. Er is enig draagvlak voor het kijken naar betaal-tv. 

 
Kleedaccommodatie 
De kleedaccommodatie is er een om trots op te zijn. De meeste Zwevers zijn dat ook. De enige 
minpunten die zijn te noteren blijven waterdruk en watertemperatuur. Over de schoonmaak zijn weinig 
opmerkingen; evenals op het streven dat elke groep z’n kleedkamer na gebruik opruimt. Problemen 
doen zich voor of gaan zich voordoen m.b.t. de ruimte. Op zaterdagmorgen b.v. hoeft er niet veel te 
gebeuren of de accommodatie is te klein.  
 
Velden 
De hoeveelheid, kwaliteit en onderhoud van de speel- en trainingsvelden is voor veel leden een  
probleem. Men is (met uitzondering van de meningen over de hoeveelheid speelvelden) ontevreden. Met 
name de trainingsaccommodatie moet het ontgelden. Hoewel de gemeente geïnvesteerd heeft in het 
vaste trainingsveld van De Zweef (veld D) vindt men niet echt dat zaken verbeterd zijn. De vraag is of de 
slechte beoordeling typerend is voor De Zweef en Sportpark Gagelman of ook breder wordt gedragen. In 
alle gevallen geldt: is er wat aan te doen ? 
De aanblik van het sportpark (een gezamenlijke inspanning van gemeente en club) scoort een dikke 
voldoende.  
Gezien de ontwikkelingen bij De Zweef, bestaat de kans dat de situatie zich gaat voordoen dat de 
accommodatie te klein wordt. Wat betreft de trainingscapaciteit is er momenteel sprake van een 
volledige bezetting met de neiging tot overbezetting. De mogelijke oprichting van een zaterdagafdeling 
bij De Zweef zal consequenties hebben.  
 
Aangezien de gemeente eigenaar is van het sportpark, blijft dit een belangrijke overlegpartner. 
Problemen die zich voordoen moeten tijdig gesignaleerd en besproken worden. Zowel op ambtelijk 
niveau als naar het bestuur (college én raad). De gemeenteraad met name waar het gaat om belangrijke 
voorzieningen als kunstgras.  
 
De toekomstige ontwikkelingen m.b.t. de inrichting van het sportpark zijn belangrijk. Bij een onderzoek 
(particulier initiatief van onder meer een aantal gebruikers van Gagelman) hiernaar is De Zweef 
vooralsnog niet betrokken geweest. Als de gemeente daadwerkelijk tot herinrichting wil overgaan, zal 
overleg gevoerd moeten worden met alle gebruikers van het sportpark. Aan de gemeente is al kenbaar 
gemaakt dat De Zweef bij de planvorming hieromtrent betrokken willen worden en als gelijkwaardige 
partners meepraten.  
 
Accommodatieonderhoud 
 
Het onderhoud aan de accommodatie wordt thans naar alle tevredenheid verricht door vele vrijwilligers 
(o.a. de maandagmiddagploeg) en gecoördineerd door een coördinator onderhoud. Er is echter nog 
onvoldoende inzicht in toekomstige kosten zoals schilderwerk, installaties en bouwtechnisch onderhoud. 
Aangezien deze kosten vrij fors kunnen uitvallen is het belangrijk dat deze goed in beeld worden 
gebracht opdat hiermee in de (meerjaren)begroting rekening kan worden gehouden. Om het toekomstig 
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onderhoud goed te kunnen inventariseren en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden goed te kunnen 
coördineren zou een team vanuit verschillende disciplines wenselijk zijn.  
 
Kunstgras 
 
In de gemeente Hellendoorn zijn geen kunstgras trainings- en speelvelden voor voetbal. Aanleg van één 
veld staat gepland voor 2011. Hiermee blijft de gemeente ernstig achter bij andere gemeenten. Vooral bij 
slecht weer zijn verenigingen genoodzaakt uit te wijken naar buurgemeenten, waar clubs wel over een 
kunstgrasveld beschikken. In relatie tot kunstgras wordt erop gewezen dat een groot deel van de 
actiefspelende leden klachten heeft over de kwaliteit van de (trainings)velden.  
Wat betreft de leden van De Zweef: Kunstgras als (enige) speelmogelijkheid van competitiewedstrijden 
ziet nog niet iedereen gebeuren. Veel draagvlak is er voor het bestuursstandpunt dat er een 
competitiewaardig kunstgrasveld moet worden aangelegd. 
 

6. Communicatie 
 
De Zweef beschikt over een aantal communicatiemiddelen: Clubblad, website, bewaargoal, digitale info 
in het clubgebouw, mededelingenborden e.d. In het onderzoek onder de leden wordt aangegeven hoe 
men over deze uitingen denkt. Daarbij gaat het om de website, clubblad GOAL en BewaarGOAL. Al 
deze media zijn meer dan genoegzaam bekend. De GOAL zou een heel stuk beter worden gewaardeerd 
als er veel meer artikelen van en over de jeugd in zouden komen te staan. De Bewaargoal heeft vooral 
een functie als “telefoonboek” en vervult daarin een heel belangrijke rol binnen de vereniging. Bezwaar 
is dat veel mensen aangeven dat de gegevens niet actueel zijn en/of in de loop van het seizoen niet 
meer up to date zijn. De website tobt met een sterk achterhaalde vormgeving en gebrek aan foto’s, 
hoewel daarin de laatste tijd verandering is gekomen. Internet is –vooral bij de jeugd- inmiddels 
gemeengoed geworden en dat vereist extra aandacht voor de website. 
 
Veel personen zijn betrokken bij de PR van de vereniging, zowel in- als extern. Afstemming en 
uitwisseling is in onvoldoende mate aanwezig.  
 
 

7. Financiën 
 
Doelstelling van onze vereniging is het jaarlijks realiseren van een sluitende begroting waarbij de 
liquiditeit –en solvabiliteitpositie (= het tijdig kunnen voldoen aan onze korte –en langlopende 
verplichtingen) in voldoende mate is gewaarborgd. 
 
Realisatie van deze doelstelling(en) is door de steeds verder stijgende (met name vaste) kosten een 
moeilijke opgaaf. Daarbij wordt onze vereniging geconfronteerd met een minder sterke stijging van het 
ledenaantal, stabilisatie van de afzet in de kantine en onder druk staande overige inkomsten. Om te 
komen naar een solide financieel beleid zijn de volgende uitgangspunten bepalend: 
 

• Vaste lasten dekken met vaste inkomsten. Kortom de gevolgen van stijgende vaste kosten dekken 
uit gegarandeerde inkomsten (lees: contributies) gedragen door zoveel mogelijk schouders van onze 
leden; 

• Variabele kosten terugverdienen met variabele inkomsten. Ontwikkelingen van dit lastenniveau 
kritisch volgen en zonodig doorberekenen in onze variabele inkomsten (activiteiten, kantine-
inkomsten e.d.); 

• Het uitgavenpatroon van onze vereniging scherp in de gaten houden en waar nodig met 
taakstellende budgetten beheersen. Dat betekent dat als geld nodig is voor een bepaalde activiteit 
vooraf altijd met het bestuur wordt overlegd over noodzaak, prijs/kwaliteit en eventuele alternatieven; 

• Voor wat betreft de vaste lasten eventuele alternatieven in beeld brengen of overleg met leveranciers 
omtrent de prijsstelling van dergelijke uitgaven (zoeken naar bezuinigingen, onderhandelen over de 
inkoop); 

• Aantrekken van technisch kader binnen vooraf vastgestelde budgetten waarbij borging van kwaliteit 
erg belangrijk is; 
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• Een terughoudend (vervanging)investeringsprogramma de komende jaren waarbij het 
onderhoudsniveau van de accommodatie niet mag achterblijven; 

• Prioriteit blijven geven aan aflossing van externe langlopende financiering; 

• Het blijven zoeken naar extra middelen in de vorm van activiteiten, subsidies en sponsoring. 
 
Met genoemde ijkpunten als basis kan een gedegen financieel beleid worden gevoerd en is het voor 
onze vereniging mogelijk haar doelstellingen te halen. Blijvende aandacht zal continu uitgaan naar 
beheersing van de uitgaven en het vinden van adequate dekking van onze lasten. Motto hierbij zal en 
moet blijven dat “structurele uitgaven gedekt moeten worden uit structurele inkomsten!” 
 

8. Sponsors 
 
Het is steeds moeilijker sponsors aan te trekken. Veel verenigingen vissen in dezelfde vijver. Business 
Support is een goed initiatief. Van groot belang is de sponsors die daaraan deelnemen, te behouden. 
Buiten De Zweef bestaat ook nog de Business Club, die als aparte vereniging een opereert en vanuit die 
optiek de vereniging steunt. Een deel van de sponsoring wordt geregeld door de Vriendenkring, die ook 
de opbrengsten daarvan (borden langs het veld) beheert.  
 
Reclameborden 
De opbrengsten van reclameborden direct aan het veld met uitzondering van de tribune komen ten 
gunste van de Vriendenkring. Dit is een situatie die vanuit het verleden is ontstaan. Met de 
Vriendenkring zal in overleg worden getreden met als doel een overeenkomst waarin twee aspecten 
nadrukkelijk worden geregeld. Ten eerste (een structurele bijdrage vanuit) de opbrengsten van de 
reclameborden ten gunste van De Zweef. Ten tweede een actieve rol vanuit de Vriendenkring in de 
organisatie van extra activiteiten welke voor De Zweef tot extra opbrengsten resulteren. In het onderzoek 
onder de leden is een groot aantal suggesties gedaan voor nieuwe en kansrijke activiteiten. 
 
Sponsoring van specifieke activiteiten 
Dit aspect zal de komende jaren binnen De Zweef een meer prominente rol gaan krijgen. Samen kijken 
welke uitgaven kunnen worden gefinancierd door een derde. Vanuit het uitgavenpatroon zal door het 
dagelijks bestuur hieraan opvolging worden gegeven en vervolgens door de sponsorcommissie tot 
concrete invulling worden gebracht. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

• Winteractiviteit jeugd; 

• Seizoenafsluiting jeugdteams; 

• Kas Woudsma toernooi; 

• Automatisering; 

• Kleding jeugd; 

• Seizoensafsluiting A-selectie; 

• Reiskosten; 

• Meubilair; 

• Onderhoud kleedkamers en kantine; 

• Mixtoernooi; 

• Vrijwilligersavond; 

• Overig. 
 
Op deze wijze kunnen reguliere uitgaven van De Zweef worden verlaagd of geminimaliseerd zonder dat 
aanbod en kwaliteit hiervan zullen verminderen. 
 
 

9. Concurrentiepositie 
 
De concurrentiepositie van De Zweef is sterk. Er zijn veel gerede argumenten waarom mensen kiezen 
lid te worden van De Zweef. Een heel belangrijke reden is het niveau waarop wordt gevoetbald; zowel 
door het eerste (minimaal 2e klasse) en het tweede (de reserve-hoofdklasse). Ook het feit dat De Zweef 
de “Leukste vereniging van Nijverdal” is c.q. pretendeert te zijn, is een belangrijk verkoopargument.  
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10. Overleg/samenwerking 
 

• De besluitvormingsstructuur m.b. t. de sport in de gemeente is achterhaald. Gewerkt wordt met een 
BLOS, die als gevolg van de dualisering op een (iets) andere leest is geschoeid. De noodlijdende 
Sportfederatie is voor een belangrijk deel leverancier voor de bezetting van de BLOS. De 
Sportfederatie is noodlijdend, omdat men menskracht en bestuurskracht ontbeert. Veel verenigingen 
weten zelf heel goed de weg naar de politiek te vinden.  

• Binnen de voetbalverenigingen bestaat de HVC. Deze vergadert twee tot drie maal per jaar. Als 
binnen deze club een sfeer van vertrouwen ontstaat en ook (gemeenschappelijke) problemen 
kunnen worden besproken, kan deze overleggroep belangrijk zijn.  

• Wat betreft het sportpark Gagelman is er geen overleg tussen de daar aanwezige clubs. Particulier 
initiatief van een aantal Gagelmangebruikers heeft geleid tot een onderzoek naar de herinrichting van 
het sportpark en de verdeling van de beschikbare ruimte. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een 
“quickscan” van de Grontmij. De Zweef heeft aan dit project niet meegedaan.  

• Bij ongewijzigd beleid zal er een probleem ontstaan wat betreft de structuur van de BLOS in relatie 
tot de Sportfederatie. De HVC loopt het gevaar te verdwijnen als daaraan inhoudelijk geen andere 
invulling wordt gegeven. Als verenigingen op Gagelman in ruimtenood komen (b.v. de hockey), 
ontstaat een probleem dat zicht uitstrekt tot de andere gebruikers. 

 
Samenwerking vereniging/gemeente 
 
De overheid verwacht nogal het een en ander van de lokale sportverenigingen. Het gaat daarbij vooral 
om de opvangen van jeugd en hen door middel van sport aanleren van waarden en normen. Probleem is 
dat de vereniging ervaart dat men daar niets voor terug krijgt. Initiatieven op het gebied van de 
breedtesport worden nauwelijks beloond, er wordt nauwelijks geanticipeerd op kunstgrasontwikkelingen, 
de sportverenigingen worden volop belast waar het gaat om afvalstoffenheffing, OZB e.d. Verzoeken om 
vermindering worden tot nu toe niet gehonoreerd. Een reden hiervoor is het feit dat de gemeente 
lastenverlichting in een (veel te breed) kader plaatst.  
 
 

11. Verruwing in de sport / waarden en normen 
 
 
De Zweef is geen club van heilige boontjes. De leden van de vereniging vormen met elkaar een 
afspiegeling van de maatschappij. Dat betekent dat de club ook wordt geconfronteerd met wat er in de 
maatschappij gebeurt. Niet voor niets staat in de missie een opmerking over de maatschappelijke rol die 
De Zweef vervult.  
 
In de maatschappij is er sprake van verruwing. Dit is dus ook bij De Zweef aan de orde. Het gaat daarbij 
om gedrag zowel binnen als buiten het veld; van spelers en bezoekers, ouders en supporters. In en aan 
de accommodatie worden regelmatig vernielingen aangebracht. Het betreft hier een breed-
maatschappelijk probleem dat niet alleen door de vereniging kan worden opgelost.  
 
Toezicht op met name de jeugd blijft een heikel punt. Iedereen vindt dat er toezicht moet zijn, maar de 
vraag is hoe en wat. Trainers en leiders lijken de eerst-aangewezenen. In de praktijk liggen zaken 
anders (geen tijd, andere taken e.d.). Een toezichthouder zoals op maandagen vindt men uit de kunst. 
Zo’n persoon vaker inzetten en een vergoeding betalen, is echter uit den boze. Over de rol die ouders 
(op zaterdagen) kunnen spelen, wordt relatief weinig gerept. 
 
Aan de voorkeur om selectiespelers ook (een deel) van de kosten van hun gele en rode kaarten te laten 
betalen is inmiddels tegemoet gekomen. Verder aanscherping hiervan wordt in overweging genomen. 
 
Afhandeling klachten 
Leden kunnen klachten over voetbalzaken binnen De Zweef indienen bij leiding, commissies of bestuur. 
Voor klachten van ongewenst gedrag en mishandeling, waarbij privacy een belangrijke rol speelt, is 
echter formeel niets geregeld. In het onderzoek onder de leden is een opmerking gemaakt over pesten. 
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Mede deze opmerking heeft ertoe geleid dat gezocht is naar een oplossing van problemen die zich op 
het persoonlijke vlak kunnen voordoen. De toeneming van meisjes- en vrouwenvoetbal speelt hierbij een 
belangrijke rol. Daarnaast verwacht de vereniging in de komende jaren meer leden met een (voorheen) 
andere nationaliteit.  
 
Al deze ontwikkelingen zouden kunnen betekenen dat de kans op ongewenste intimiteiten en 
discriminatie in de toekomst zal toenemen. De vereniging is er erg bij gebaat dat een ernstige klacht 
vroegtijdig wordt opgepakt, om verdere escalatie te voorkomen. 
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BESTUURLIJKE ACTIES BIJ HET 
BELEIDSPLAN  
 
 

Accommodatie-commissie 
 
Doel 
Instandhouding van de accommodatie op een dusdanig hoog peil, dat leden, supporters en gasten zich 
er nu en in de toekomst ‘thuis’ voelen.  
  
Taken  

• Zorgdragen voor het beheer van de accommodatie (onderhoud, reparatie, vervanging, schoonmaak 
etc) 

• Onderhoudswerkzaamheden en schoonmaak zo veel mogelijk door vrijwilligers te laten uitvoeren 
i.v.m. kostenbeperking. 

• Continue volgen van het energieverbruik en waar nodig betrokkenen adviseren of aanpassingen 
doen. 

• Contacten met bedrijven over geleverde diensten en producten  

• Offertes aanvragen voor levering diensten en producten  

• Sleutelbeheer ( o.a. sleutelplan, aanmaak, uitgifte en registratie) 

• Opstellen schoonmaakschema en controle op uitvoering  

• Jaarlijkse inventarisatie van het te verwachten klein - en groot onderhoud 

• Meerjarenbegroting opstellen met overzicht voor “klein en groot onderhoud ” 

• In overleg met het bestuur het (laten) uitvoeren van onderhoud aan de accommodatie 

• Zorgdragen voor handhaving regelgeving van KNVB, overheid en vereniging. 
 
Verantwoording 
Twee maal per jaar verantwoording afleggen aan het bestuur. 
 
Aandachtspunten / Bijzonderheden: 
- De clubgebouwcommissie heeft de zorg voor de schoonmaakwerkzaamheden van het clubgebouw.  
- Voor schoonmaakwerkzaamheden van de kleedkamers is een schoonmaker in loondienst. 
- Overige schoonmaakactiviteiten vinden in overleg plaats met clubgebouwcommissie. 

 

Public Relations (PR) commissie 
 
Doel  
Eenduidige en gestructureerde informatie naar in- en externe doelgroepen. 
 
Taken 

• Overleg en afstemming t.a.v. alle interne communicatie van de vereniging (waaronder de GOAL, 
website, Bewaargoal, programmablad, instructieboekjes voor ouders, leiders enz. enz.).  

• Overleg en afstemming t.a.v. alle externe communicatie van de vereniging (waaronder de interne 
uitgaven die ook extern zijn te benaderen, zoals website, GOAL en zaken als persberichten, 
perscontacten, representatie e.d.).  

• Ontwikkeling en het gebruik van het logo en huisstijl-bewaking. 

• Bewaking eenvormigheid in sponsoruitingen. 

• Ontwikkeling, beheer en evaluatie gebruik van ITC-systemen en apparatuur. 
 
Bezetting 
De PR-commissie bestaat uit: 
- vertegenwoordiger van het bestuur 
- redactie GOAL 
- redactie website 
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- maker programmablad en Bewaargoal 
- ad hoc: 

• jeugdcommissie 

• seniorencommissie 

• sponsorcommissie. 

 
Vertrouwenspersonen 
 
Doel 
Het vroegtijdig opsporen en onderkennen van ernstige klachten omtrent ongewenst gedrag waarbij het 
lid zijn van de vereniging de oorzaak is of waarbij de vereniging een belangrijke rol speelt. 
 
Taken 

• Aanspreekbaar voor problemen van ernstig ongewenst gedrag van leden, ouders, vrijwilligers of 
werknemers. 

• Slachtoffer begeleiden of waar nodig doorverwijzen naar hulpinstantie. 

• Rapporteren aan het bestuur, uitsluitend met toestemming van het slachtoffer. 

• Ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging het aantal klachten per soort doorgegeven 
aan de secretaris. 

• Overleg met de voorzitter van het bestuur over de handelwijze op grond waarvan het bestuur 
besluiten kan nemen.  

• Alle acties bespreken met het slachtoffer en eventueel wettelijk vertegenwoordiger.  
 
Aandachtspunten 
- De vertrouwenspersoon is iemand die onafhankelijk en onpartijdig beschikbaar is voor opvang en 

eventueel begeleiding van het slachtoffer.  
- Een vertrouwenspersoon hoeft geen lid van de vereniging te zijn. 
- Er zijn bij voorkeur twee personen, van wie er één vrouw is. 
- Een nadere uitwerking van taken en verantwoordelijkheden is vastgelegd in “de klachtenregeling”. 

 
Vrijwilligerscoördinator 
 
Doel 
 
Het zorgen van een goede afstemming tussen vraag en aanbod van vrijwilligers binnen de vereniging. 
 
Taken: 

• Adviseren bestuur over te voeren vrijwilligersbeleid (werving / waardering / begeleiding). 

• Zorgdragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid. 

• In beeld brengen van alle vrijwilligersfuncties (taakomschrijving / tijdsbesteding / profiel). 

• Structureren van het werven en plaatsen van vrijwilligers (vrijwilligersbestand). 

• Ondersteuning verlenen bij het werven van vrijwilligers. 
 
Aandachtspunten  
- Tevredenheidonderzoeken. 
- Oorzaakanalyse waarom vrijwilligers stoppen. 
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Activiteitencommissie 
 
Doel 
Het doel van deze commissie is het huidige aanbod van activiteiten/acties binnen de vereniging op 
elkaar af te stemmen, alsmede het ontwikkelen van nieuwe activiteiten/acties met als doel het 
verstevigen van de binding van de (familie)leden met de vereniging en/of het generen van inkomsten. 
 
Taken: 

• Adviseren bestuur m.b.t. verenigingsgebonden activiteiten. 

• Coördinatie bestaande activiteiten van o.a. Vriendenkring en activiteitencommissie jeugd. 

• Ontwikkelen nieuwe activiteiten en acties. 

• Organiseren nieuwe activiteiten en acties.  

• Jaarschema maken van alle activiteiten en acties.  

• Kosten/baten raming opstellen t.b.v. begroting. 
 
Aandachtspunten: 
- Om de commissie voldoende draagvlak te geven is vertegenwoordiging van Vriendenkring en 

activiteitencommissie jeugd erg belangrijk. 
 
 

Sponsorcommissie 
 
Een sponsorcommissie staat genoemd in het huishoudelijk reglement, maar is daadwerkelijk niet 
ingesteld. Daarom hieraan toegevoegd. 
 
Doel 
Het doel van de sponsorcommissie is om alle sponsorzaken te coördineren etneinde een zo groot 
mogelijke sponsoropbrengst te genereren.  
 
Taken: 

• Werven van nieuwe sponsors. 

• Coördinatie en afstemming van alle sponsoractiviteiten en benadering van (nieuwe) sponsors. 

• De activiteitenkalender voor het komende seizoen in te vullen en werkzaamheden te verdelen 
inventariseren welke overige werkzaamheden er nog zijn. 

• Organisatie van bindingsactiviteit binnen de sponsorgroep. 

• Verdere integratie van Business Club in Business Support. 

• Jaarlijks opstellen van sponsorplan inclusief begroting. 
 
Aandachtspunten: 
- De commissie zal tenminste zes keer per jaar een vergadering beleggen waarvan de notulen en 

toelichting aan het algemeen bestuur worden overlegd. 
- De activiteitenkalender voor het komende seizoen wordt door de commissie ingevuld.  
 
Bezetting: 
In de sponsorcommissie hebben in ieder geval zitting: 
- De sponsorcommissie bestaat thans uit een 7-tal leden te weten 2 leden namens Business Support, 

2 leden namens de Vriendenkring, 1 lid t.b.v. advertenties in het clubblad en bewaargoal en 1 
bestuurslid. De penningmeester van het algemeen bestuur neemt ad hoc deel in de 
sponsorcommissie. 
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ACTIEPLAN 2006 
 
Hieronder een actieplan, gebaseerd op zowel het voorgaande beleidsplan als op het onderzoek dat 
gehouden is onder de leden om gegevens te verzamelen voor dat beleidsplan. De bedoeling is dat het 
actieplan jaarlijks wordt geactualiseerd en dat waar nodig in de begroting geld wordt opgenomen om de 
punten te kunnen uitvoeren. 

 
 

A. Organisatiestructuur 
 

1. Betere organisatiestructuur 
2. Delegeren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

 
B. Voetbal op veld en in zaal 
 
3. Alle aspecten met betrekking tot het jeugdvoetbal worden verder uitgewerkt in het 

jeugdbeleidsplan.  
4. Waar nodig zal het recent uitgekomen jeugdbeleidsplan worden aangepast.  
5. Instellen materiegerichte commissies. 
6. Binnen commissie specialistische functies/werkgroepen creëren   
7. Bij de bond pleiten voor meer anticiperen op ontwikkelingen m.b.t. steeds langer blijven 

voetballen (b.v. oudere-veteranencompetitie vanaf 50 jaar) 
8. Instelling van trainingsteams stimuleren 
9. Anticiperen op wens tot zaterdagvoetbal 
10. Blijvende aandacht voor vrouwenvoetbal 
11. Meer structuur en begeleiding futsalteams 
12. Overleg over zaalhuur 

 
C. Vrijwilligers 

 
13. Behouden en uitbreiden van de sfeer en het sociale netwerk 
14. Aanwijzen van een vrijwilligerscoördinator 
15. Functieomschrijving/instructie met taakinhoud en profiel voor vrijwilligers (duidelijkheid m.b.t. 

keuzes) 
16. Functies knippen 
17. Meer werkzaamheden projectmatig organiseren (meer kans op vrijwilligers = nl. korte klus) 
18. Delegeren van verantwoordelijkheden (taakverlichting) 
19. Betere begeleiding van vrijwilligers 
20. Gestructureerde werving en selectie van vrijwilligers 
21. Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers 
22. Het in stukken knippen van één vrijwilligersklus; meer vrijwilligers voor één klus 
23. Ouders meer bij de vereniging betrekken  
24. Andere vormen van sport en/of recreatie gaan bieden 

 
D. Accommodatie 

 
Kleedaccommodatie 
25. Blijven voorlichten over zelf opruimen van de kleedaccommodatie. 
 
Accommodatieonderhoud 
26. Instellen accommodatie-commissie 
27. Tijdig ruimtegebrek in kleedkamers signaleren en oplossingen gaan zoeken 
 
Velden 
28. Blijven streven naar optimale kwaliteit (trainings)velden 
29. Blijven streven naar aanleg kunstgrascompetitievelden 
30. Tijdig signaleren en oplossen ruimtenood op (trainings)velden 
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E. Communicatie 
 

31. Instellen PR-commissie, waarin alle vormen van communicatie en presentatie wordt 
ondergebracht en waar rekening wordt gehouden met de digitale mogelijkheden van dit moment. 

32. Meer aandacht voor de jeugd (artikelen, foto’s) voor de jeugd in GOAL en op de website 
33. Digitale mogelijkheden binnen het clubgebouw 100 % benutten 
34. Nieuwe vormgeving website is noodzakelijk 

 
F. Financiën 

 
35. Meer inkomsten door meer activiteiten 
36. Substantiële jaarlijkse bijdrage van Vriendenkring 

 
G. Sponsors 

 
37. Meer structuur in een sponsorcommissie waarin alle sponsoractiviteiten zijn vertegenwoordigd. 
38. Opbrengsten sponsoring Vriendenkring vloeien (deels)naar verenigingskas 
39. Bestaande sponsors koesteren (naleven contracten) en nieuwe werven 
40. Sponsoring van specifieke activiteiten beter benutten 
41. Integratie Business Club en Business Support blijven bevorderen.  
 
H. Overleg/samenwerking 
 
42. Lid blijven van HVC 
43. Bij gemeente pleiten voor andere sportstructuur 
44. Samenwerking met voetbalverenigingen Gagelman in gang zetten 
45. Samenwerking andere verenigingen Gagelman in gang zetten 
46. Eventueel gezamenlijk uitbesteden van bepaalde werkzaamheden (b.v. ledenadministratie) 

 
I. Verruwing in de sport / waarden en normen 

 
47. Aanstellen vertrouwenspersonen op basis van een klachtenregeling 
48. Toezicht op maandagen handhaven 
49. Ouders wijzen op verantwoordelijkheden t.o.v. hun kinderen 
50. Trainers wijzen op hun verantwoordelijkheden 
51. Door veroorzakers zelf laten betalen van kaarten 
52. Streven naar meer toezicht 

 
J. Concurrentiepositie behouden 

 
53. Minimaal 2e klasse te voetballen met het eerste en hoofdklasse wat betreft de jeugd 
54. De leukste vereniging te blijven (= ook meer/andere activiteiten ontplooien) 
55. Nauwgezet de ontwikkelingen in de maatschappij volgen en vooral tijdig anticiperen 

(zaterdagvoetbal, pannavoetbal, vrouwenvoetbal) 
56. Goede sfeer, loyale leden 
57. Gezonde omvang van de vereniging 
58. Goede, professionele organisatie 
59. De grootste voetbalvereniging in de gemeente te blijven 
60. Veel (vaste, jaarlijkse) activiteiten voor de jeugd  
61. Een aantal vaste, succesvolle jaarlijkse activiteiten voor senioren 
62. Samenwerking met andere clubs. 
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Organisatieschema De Zweef 

 
 

Bestuur 

Public Relation 
commissie 

 

Accommodatie- 
commissie 

Senioren 
commissie 

Vertrouwenspersoon Vriendenkring 

Jeugd- 
Commissie 

Materiaal- 
commissie 

Clubgebouw- 
commissie 

Sponsor- 
commissie 

Technisch coördinator 

senioren. 

Ledenadministratie 

Vrijwilligers- coördinator 

Activiteiten- 
commissie 
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Organisatieschema Jeugdcommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdcommissie 

voorzitter secretaris 

coördinator 
vrouwen 

 

Activiteiten- 
commissie 

Materialen- 
commissie 

Scheidsrechters 
commissie 

technisch  
jeugd-

coördinator 

Wedstrijd- 
secretariaat 

vrouwen 
jeugd 

groepscoördinator
en 

pupillen 

techn. coördinator 
pupillen 

groepscoördinator
en 

junioren 

vrouwen 
senioren 

Technische 
commissie 

Vrouwen 
voetbal 


