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Hoofdstuk 1. Beleidsplan 
 
1.1 Aanleiding 

 
BSC’68 is een voetbalvereniging waar sportiviteit, gezelligheid en 
prestatie herkenbare woorden zijn en met een hoofdletter worden 
geschreven. Het dorpse karakter van de vereniging is het 
handelsmerk en dient ook gekoesterd te worden. 
De vereniging bestaat voor 40% uit leden afkomstig uit 
Benthuizen, 60% van de leden is afkomstig uit Zoetermeer. 
Met de verhuizing naar ons nieuwe sportcomplex staan wij voor 
een nieuwe uitdaging. De vereniging groeit, het complex en  de 
accommodatie zijn groter en vergen meer inspanningen van het 
bestuur, de vrijwilligers, maar ook de leden. De organisatie moet 
groeien, de aansturing moet strakker en ook zullen de 
verenigingsregels weer meer nageleefd moeten worden. 
Daarnaast vergen de vele en snelle ontwikkelingen op sociaal en 
maatschappelijk gebied en veranderende wet- en regelgeving de 
nodige inspanningen. 

 
Het bestuur wil met dit beleidsplan de lijnen uitzetten voor de 
komende jaren. Een document om de vereniging de komende 
jaren een duidelijk doel te geven en te sturen op de 
ontwikkelingen die op ons af gaan komen. Een visie hoe wij als 
bestuur de komende jaren de vereniging financieel gezond willen 
maken, want de overgang naar ons nieuwe complex heeft ook de 
nodige financiële zorgen met zich gebracht. Er moet structureel 
iets veranderen om de financiële touwtjes aan elkaar te kunnen 
blijven knopen. Daarbij moeten wij mee met de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Wij maken inmiddels onderdeel uit van de 
gemeente Alphen aan den Rijn. Sociale aspecten van het 
maatschappelijk leven worden door de overheid meer en meer 
decentraal geregeld en daar moet ook BSC’68 in mee. Wat dat 
betekent is op dit moment nog niet geheel duidelijk, maar dat dit 
gevolgen voor de vereniging met zich brengt is duidelijk. 
 
Het bestuur heeft zich op, zoals afgesproken op de laatste 
Algemene Ledenvergadering, laten adviseren door een door de 
leden benoemde adviescommissie. De commissie heeft haar 
werk gedaan en het bestuur heeft een aantal uitkomsten verwerkt 
in dit beleidsplan. 
 

1.2 Doel en afbakening 
Het beleidsplan is geen handboek dat een antwoord geeft op alle 
vragen die binnen de vereniging leven. Het schetst in grote lijnen 
de toekomst van wat BSC’68 wil en hoe en met welke middelen 
de club dit wil bereiken. 
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Daarnaast is het beleidsplan een leidraad voor het bestuur, de 
commissies en de overige functionarissen binnen de vereniging. 
Het beleidsplan is ook het visitekaartje voor alle geïnteresseerden 
binnen en buiten BSC’68 (leden, potentiële leden, sponsors, 
lokale politiek, etc.) waarin duidelijk wordt gemaakt wat BSC’68 is, 
wat de vereniging wil en welke middelen daarvoor ingezet worden. 
 

1.3 Opzet  
In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat BSC’68 wil en welke 
uitgangspunten daarbij gehanteerd worden. In het derde 
hoofdstuk worden de doelstellingen meer in detail uitgewerkt en 
wordt, waar mogelijk, concrete invulling gegeven aan de 
doelstellingen. Hoofdstuk 4 beschrijft de instrumenten en de 
middelen die worden ingezet om de doelstellingen te realiseren: 
van de vrijwilligers tot de accommodatie. In hoofdstuk 5 komen de 
financiën aan de orde.  
 

1.4 Jaarplan, deelplannen 
Het beleidsplan is een kapstok waaraan allerlei nog uit te werken 
(beleids)plannen of reeds uitgewerkte (beleids)plannen kunnen 
worden opgehangen. Te denken valt aan technisch beleidsplan, 
plan voor vrijwilligersbeleid, maar zeker ook de 
deelbeleidsplannen voor sponsoring, activiteiten en 
PR/communicatie. Sommige plannen zullen niet meer zijn dan 
een A4, anderen zullen omvangrijker zijn. Steeds gaat het erom 
de plannen zo concreet mogelijk te maken en te voorzien van 
toetsbare en meetbare doelstellingen. 
Op basis van het beleidsplan en onderliggende plannen wordt 
jaarlijks een seizoensplan opgesteld, waarin de acties worden 
beschreven om (een deel van) de doelstellingen uit het 
beleidsplan of overige (beleidsplannen) te realiseren. 
 

1.5 Evaluatie 
Aan het einde van het seizoen wordt geëvalueerd of en in 
hoeverre de voor dat seizoen gestelde doelstellingen zijn bereikt. 
Indien van toepassing worden op basis van de evaluatie het 
beleidsplan en/of de onderliggende plannen gewijzigd en of 
aangevuld. De evaluatie van het seizoensplan en de daarmee 
gepaard gaande wijzigingen in het beleidsplan en/of 
onderliggende plannen worden, evenals het nieuwe seizoenplan 
in de algemene ledenvergadering gepresenteerd. 
 

1.6 Wijzigingen en onderhoud 
Het bestuur van BSC’68 is verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van het beleidsplan. Jaarlijks wordt bekeken of er 
aanleiding is het beleidsplan aan te passen, mede op basis van 
de evaluatie van het voor dat seizoen geldende seizoensplan. 
Tussentijdse wijzigingen en of aanpassingen worden alleen 
doorgevoerd als deze significante veranderingen in de 
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doelstellingen en of de wijze waarop BSC’68 deze wil realiseren 
tot gevolg hebben. 
Alle wijzigingen en of aanpassingen van het beleidsplan moeten 
zijn geaccordeerd door het bestuur en ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 
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Hoofdstuk 2: Wat wil BSC’68 zijn? 

 
2.1 Doel vereniging  

BSC’68 biedt de jeugd en volwassenen de mogelijkheid de 
voetbalsport op een actieve manier te bedrijven en zich daarin te 
verbeteren. 
De vereniging geeft hieraan invulling door: 
• Het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond  
(KNVB); 
• Deelname aan door de KNVB georganiseerde competities; 
• De organisatie van vriendschappelijke wedstrijden; 
• De verzorging van trainingen op diverse niveaus; 
• De verzorging en het onderhoud van de hiervoor benodigde  
accommodaties. 
 
Daarnaast organiseert BSC’68 activiteiten die wellicht niet direct 
te maken hebben met voetbal, maar wel bijdragen aan een 
zinvolle en plezierige (vrije) tijdsbesteding en die de sfeer en 
saamhorigheid binnen de vereniging ten goede komen. 
Tenslotte wil de vereniging in brede zin bijdragen aan een goed 
maatschappelijk leven binnen Benthuizen door – naast het voetbal 
- een sociale ontmoetingsplaats te zijn voor jong en oud en ook 
bijvoorbeeld door in voorkomende gevallen (delen van) haar 
accommodatie ter beschikking te stellen aan maatschappelijke 
organisaties. 
 

2.2 Bovenal een voetbalvereniging 
BSC’68 is op de eerste plaats een voetbalvereniging voor heren, 
dames, jongens en meisjes. BSC’68 wil een aansprekende 
voetbalvereniging zijn met een maximale betrokkenheid van 
leden, donateurs, kader, sponsors, vrijwilligers en indirect 
betrokkenen (ouders, toeschouwers). Het zijn van een vereniging 
staat centraal. Dit betekent dat de vereniging er primair is voor de 
leden, voor donateurs, voor sponsoren en andere betrokkenen. 
Het veronderstelt een actieve opstelling, een bloeiend 
verenigingsleven, betrokkenheid, belangstelling voor elkaar, 
inspirerende activiteiten en een aantrekkelijke uitstraling. 
 

2.2.1 Prestatiegericht versus recreatiegericht 
De meeste leden komen naar BSC’68 om te voetballen, omdat ze 
plezier hebben in het spel, bewegen gezond vinden, het leuk 
vinden met elkaar te voetballen en het liefst winnen. Niet iedere 
speler heeft dezelfde wil, tijd en kwaliteiten om zijn/haar 
voetballend vermogen te verbeteren. De vereniging maakt dan 
ook onderscheid tussen prestatiegericht en recreatiegericht 
voetballen. De frequentie en de intensiteit waarmee getraind en 
gespeeld wordt is de basis voor dit onderscheid. Prestatiegericht 
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staat daarbij niet gelijk aan moeten winnen, maar aan een continu 
streven naar goed en succesvol voetbal. Hiervoor is het 
noodzakelijk om vaak en intensief te trainen en wedstrijden te 
spelen. De groep waarvan de spelers de wil, de tijd en/of de 
kwaliteit niet hebben om veel, gericht en intensief met voetbal 
bezig te zijn, krijgt een andere benadering. Deze benadering is 
weliswaar anders (recreatiever), maar vanuit de doelstellingen van 
de vereniging niet minder waardevol.  
 

2.2.2 Prestatief 
BSC’68 streeft er naar om met de zogenaamde standaardelftallen 
(1e elftal, 2e elftal en selectieteams jeugd) een zo hoog mogelijk 
niveau te bereiken. Daarbij wordt primair aangesloten bij de 
ambities van de spelende leden.  
 

2.3 Sociale ontwikkeling jeugd 
De vereniging ziet het ook als haar taak om aandacht te schenken 
aan de verdere vorming van met name de jeugdleden. In dit kader 
wordt het accent gelegd bij: 
• Het ontwikkelen van een sportieve houding in de breedste  
betekenis van het woord; 
• Het bevorderen van het vermogen samen te werken als team om  
een doel te bereiken; 
• Het omgaan met en respecteren van verschillen; 
• Het versterken van het incasserings- en acceptatievermogen; 
• Het inzicht verschaffen in en het – al op jonge leeftijd – 

betrekken bij het verenigingsleven. 
Het gaat hierbij om de individuele ontwikkeling van het kind, maar 
ook om de maatschappelijke effecten. De voetbalsport oefent een 
bijzonder sterke aantrekkingskracht uit op de jeugd en trekt veel 
jongeren aan die in een belangrijke ontwikkelingsfase in hun leven 
zitten. Een sportieve houding, het vermogen samen te werken en 
het respecteren van verschillen zijn ook van groot belang voor de 
samenleving.  
 

2.4 Zinvolle vrijetijdsbesteding 
BSC’68 wil mogelijkheden aanbieden om binnen de vereniging 
een zinvolle vrije tijdsbesteding op te bouwen. Daarbij snijdt het 
mes aan twee kanten. Leden die niet meer actief zijn in de 
voetbalsport, maar ook ouders enz. die betrokkenheid willen 
tonen, kunnen maatschappelijk actief blijven als vrijwilliger bij de 
vereniging. Je ervaring en vaardigheden inzetten, waar soms een 
grote behoefte aan is, en samen met anderen ‘goede dingen’ 
realiseren werken positief op het zelfbeeld en het gevoel 
maatschappelijk nuttig te zijn. Tegelijkertijd heeft de vereniging 
veel voordeel bij de vrijwilligers die hand- en spandiensten 
verrichten.  
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Hoofdstuk 3. Wat wil BSC’68 bereiken? 

 
3.1 Leden 
 
3.1.1 Aantallen leden 

Het ledenaantal is het afgelopen jaar gegroeid naar zo’n 550, 
waarvan 450 actief spelende leden. Daarnaast staan er meer dan 
100 personen (voornamelijk jeugd) op een wachtlijst.  
De Algemene Ledenvergadering heeft besloten dat BSC’68 haar 
eigen identiteit moet behouden en dat het aantal spelende niet 
mag groeien boven de 450. Na een aantal jaren vertoeven op ons 
nieuwe complex, blijkt dat het huidige aantal actief spelende leden 
te weinig is om het complex rendabel te kunnen exploiteren. Het 
bestuur stelt dan ook dat het noodzakelijk is om in de periode 
2015 – 2018 te groeien naar 550 actief spelende leden. Voor de 
groei moet een gedegen plan liggen. Het alleen op korte termijn 
aannemen van 100 jeugdleden levert over een aantal jaren weer 
problemen op als al die leden blijven. Er zal gekeken moeten 
worden aan de hand van de beschikbare capaciteit naar een 
wenselijke verdeling, van senioren-, jeugd, dames en meisjes 
teams, om een standaard aantal van 550 leden te kunnen 
herbergen.  De groei mag immers nooit de slogan van BSC’68 
“waar sfeer en prestaties samengaan” verloochenen.  
 

3.1.2 Binding van leden 
Zoals bij veel voetbalverenigingen is van oudsher bij BSC’68 de 
verenigingsbinding een belangrijke factor. Lid zijn van BSC’68 
betekent voor vele leden nu al een lidmaatschap voor het leven. 
Met het oog op de toekomst moet met name ten aanzien van het 
aannamebeleid vinger aan de pols worden gehouden. BSC’68 is 
aan de hand van algemene prognoses uitgegaan van een bepaald 
aantal teams per leeftijdscategorie. Zoals gesteld zal het bestuur 
na toestemming van de Algemene Ledenvergadering het aantal 
actief spelende leden gaan uitbreiden naar 550.  
Voor wat betreft de aanwas van het aantal vrijwilligers mag 
BSC’68 zich ook gelukkig prijzen dat dit aantal het afgelopen jaar 
aanzienlijk is gestegen. De bereidheid om iets voor onze 
vereniging te doen is echter groot. Dit moeten wij koesteren en 
zorg dragen dat de animo voor vrijwilligerswerk bij BSC’68 zo 
blijft. Echter een verhoging naar 550 actief spelende leden 
betekent ook een noodzakelijke uitbreiding van het aantal 
vrijwilligers. Dit baart zorgen en ook hier zal een onderbouwd plan 
onder moeten komen liggen. Op dit moment wordt gewerkt aan 
een “digitale database vrijwilligers”, die inzicht en overzicht moet 
geven van vrijwilligers, taken, potentiële vrijwilligers en vacatures, 
zodat voor de gehele vereniging ook inzichtelijk wordt waar 
behoefte aan vrijwilligerswerk ligt. 
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3.1.3 Acquisitie  
 BSC’68 hoeft zich geen zorgen te maken over de aanname van 

nieuwe leden. Nog steeds hanteert BSC’68 een wachtlijst. Zoals 
besloten door de Algemene Ledenvergadering hebben inwoners 
van Benthuizen nog steeds voorrang en worden bovenaan de 
wachtlijst geplaatst. 

 
3.2 Voetbaldoelstellingen 
 
3.2.1 Prestatief 

BSC’68 streeft er naar om met de zogenaamde standaardelftallen 
een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Daarbij wordt primair 
aangesloten bij de ambitie van de spelende leden. Om een zo 
hoog mogelijk niveau te bereiken is het noodzakelijk onder 
deskundige begeleiding vaak en intensief te trainen en veel 
wedstrijden te spelen. Het op een zo hoog mogelijk niveau spelen 
is geen vrijblijvende zaak. Het brengt verplichtingen met zich mee, 
zoals veel en regelmatige trainingsarbeid en een gedegen en 
serieuze wedstrijdvoorbereiding. 
Voor de diverse selectieteams is voor de huidige beleidsperiode 
een streefniveau vastgesteld. Deze streefniveaus zijn: 
BSC’68 1: stabiel 3e klasse, op termijn misschien een stap naar 
de 2e klasse; 
BSC’68 2: reserve 2e klasse;  
Daarnaast is dit seizoen gestart met een 3e elftal als 
opleidingselftal. Het streefniveau van dit elftal is de reserve 3e 
klasse; 
BSC’68 jeugdselecties: 1e klasse.  
 
Op het niveau waar BSC’68 speelt is een verdere 
professionalisering van de voetbalsport merkbaar. BSC’68 wil de 
voetbaldoelstellingen zoveel mogelijk realiseren met zelf 
opgeleide jeugd en doet geen betalingen aan spelers.  
Tegelijkertijd spelen de condities en faciliteiten die door de 
vereniging aan de selecties worden geboden een steeds grotere 
rol. Goede trainingsfaciliteiten, aantrekkelijke oefenstof, 
deskundige begeleiding, gedegen wedstrijdvoorbereiding en 
aandacht voor de motivatie van spelers en talenten zijn hier 
voorbeelden van. Daarnaast bepalen ook andere faciliteiten als 
het beschikbaar stellen in steeds belangrijker mate of het verblijf 
in de selecties aantrekkelijk is. BSC’68 zal trachten binnen de 
sfeer van de vereniging het selectiebeleid daarop aan te passen.  
 

3.2.2 Recreatief 
Voor de recreatiegerichte teams is geen streefniveau vastgesteld 
binnen de huidige beleidsperiode. Zij spelen zo veel mogelijk op 
een bij hun ambitie en kwaliteiten passend niveau. Naast de 
recreatieve teams zal ook gestreefd worden om een 
veteranenteam aan de competitie deel te laten nemen. Daarnaast 
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is er ook een 45+ team dat op de vrijdagavond recreatief, maar 
wel in KNVB verband wedstrijden speelt. Er wordt gespeeld in 
zeventallen op een half veld. Ook het dameselftal speelt op dit 
moment nog op recreatief niveau. In de komende periode zal 
bekeken worden of de doelstelling aangepast moeten worden. 
 

3.3 Waarden en normen 
Sportiviteit, respect voor anderen en het nemen van 
verantwoordelijkheid staan hoog in het vaandel van BSC’68. De 
vereniging accepteert onder geen enkele voorwaarde lichamelijk 
of verbaal geweld, uitingen van discriminatie, (seksuele) 
intimidatie, bovenmatige onsportiviteit en andersoortig wangedrag. 
Datzelfde geldt voor alle vormen van vernieling en diefstal van 
eigendommen en eigendommen van derden. BSC’68 treedt, voor 
zover dat in haar vermogen ligt, op tegen degenen die zich 
hieraan schuldig maken.  
BSC’68 erkent de regels van de KNVB en accepteert sancties die 
verbonden zijn aan het overtreden van de regels, waarbij de 
kosten voor rekening van de overtreder komen. Door de 
Algemene Ledenvergadering is het Reglement Normen & 
Waarden goedgekeurd De Commissie Normen & Waarden is in 
het leven geroepen voor de afhandeling van normen & waarden 
overschrijdende incidenten. De Commissie adviseert het bestuur 
van de vereniging om naast eventueel al door de KNVB 
opgelegde sancties, ook maatregelen of sancties namens de 
vereniging op te leggen. 
Naast sanctionering neemt BSC’68 initiatieven om een meer 
gedisciplineerd en sportief gedrag te stimuleren, ondermeer door 
het communiceren, aanspreken en toezien op de naleving van de 
binnen BSC’68 geldende waarden en normen, huisregels en 
gedragsregels. De Commissie Normen & Waarden heeft hierin 
een belangrijke taak. 
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Hoofdstuk 4. De middelen  
 
4.1 Bestuurlijke organisatie 

Een bestuurlijke organisatie waarin zaken als informatie-
uitwisseling, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op 
een juiste wijze zijn belegd is van essentieel belang voor een 
goed functioneren van de vereniging. Zonder een duidelijke  
structuur ligt het risico van onvoldoende afstemming en langs 
elkaar heen werken op de loer. Zeker nu BSC’68 sinds de 
overgang naar het nieuwe complex behoorlijk is gegroeid. 
De bestuurlijke organisatie is de afgelopen jaren al aangepast, 
maar moet voor een efficiënt en effectief functioneren verder 
geprofessionaliseerd worden. 
De organisatiestructuur wordt verder uitgewerkt en vastgelegd in 
een verenigingshandboek met daarin onder meer de beschrijving 
van functies met aandacht voor taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Dit betekent natuurlijk niet dat daarmee 
automatisch iedereen binnen de club van de inhoud op de hoogte 
is, er naar handelt en dat daarmee alles binnen de vereniging 
goed en efficiënt verloopt. Toch is het belangrijk voor een stabiele 
vereniging dit document te gebruiken voor een goede basis. Het 
verenigingshandboek zal op de Algemene Ledenvergadering van 
november 2015 worden gepresenteerd. In het Handboek zullen 
naast de Statuten, Huishoudelijk Reglement en Beleidsplannen 
ook een beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de diverse commissies worden vastgelegd. 
  
Afstemming en informatie-uitwisseling zijn van groot belang voor 
een goed functioneren van het bestuur en de commissies. Een 
formele overlegstructuur is daarbij onontbeerlijk. De (formele) 
overlegstructuur wordt deels beschreven in het 
verenigingshandboek.  
Alle formele overleggen zullen in de verenigingsagenda  worden 
opgenomen. 
Voor veel gegevens wordt inmiddels gebruik gemaakt van 
Sportlink. Daarnaast zijn een aantal andere databestanden met 
gegevens over BSC’68 actief. Ook deze bestanden zullen 
beschreven worden in het verenigingshandboek. Voor wat betreft 
de informatieverstrekking naar onze leden wordt voornamelijk 
gebruik gemaakt van de verenigingswebsite.  
Het bestuur stelt voor om voor een actievere en professionelere 
informatie en communicatie zowel intern als extern een PR 
commissie in het leven te roepen, die hiervoor gaat zorgdragen. 
 

4.2 Technisch beleid  
BSC’68 streeft er naar voor de verschillende afzonderlijke 
groepen (senioren, dames en jeugd) een eigen technisch beleid 
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op te stellen. Belangrijk daarbij is dat er afstemming is tussen het 
jeugd- en seniorenbeleid.  
Het technisch beleid is gestoeld op een aantal 
gemeenschappelijke uitgangspunten: 
• BSC’68 ontwikkelt een (hoofd)speelstijl die door alle 
veldselectieteams vanaf D zo veel mogelijk wordt gepraktiseerd. 
• BSC’68 wil de komende periode ernaar streven om ook bij de 
jeugd te gaan zorgen voor een gekwalificeerd technisch kader 
(trainer, coach, verzorging, leiders). Het bestuur stelt voor om 
hiervoor te straten bij de A- en B-jeugd en dit in de komende 
periode verder uit te breiden. 
• De trainingsstof is afgestemd op het voetbal dat BSC’68 in de 
competitiewedstrijden wil spelen.  
• Voor iedereen in de jeugdselecties en voor de selectieteams van 
de senioren geldt een trainingsplicht. Wij streven er in ieder geval 
naar om alle leden de mogelijkheid te geven om tweemaal per 
week te kunnen trainen. 
Daarnaast zullen wedstrijden voor het elftal onder de 23 jaar 
worden georganiseerd teneinde de doorstroming van jeugd naar 
de senioren te stimuleren.  
Het bestaande voetbaltechnische beleidsplan zal worden 
geactualiseerd. Er zal een voetbaltechnische visie voor de 
komende beleidsperiode worden ontwikkeld. Dit plan is 
onlosmakelijk verbonden met dit (algemene) beleidsplan. 

 
4.3 Vrijwilligers 

Hoewel BSC’68 een aanzienlijk vrijwilligersbestand heeft, wordt 
het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te werven voor de 
uitvoering van de veelheid aan verenigingstaken. Uitbreiding van 
het vrijwilligersbestand is dan ook noodzakelijk voor de continuïteit 
van de vereniging. Het bestuur ziet een voldoende en voldoende 
gekwalificeerd vrijwilligersbestand als een topprioriteit.  
De komende periode zal naast het verenigingshandboek van 
BSC’68 ook de reeds genoemde “database vrijwilligers” inzicht en 
overzicht moeten gaan geven in functieomschrijvingen en 
profielen en potentiële vrijwilligers inzage verschaffen in de te 
verrichten werkzaamheden.  
De vereniging kan echter niet draaien zonder vrijwilligers en het 
bestuur heeft een inspanningsverplichting om zorg te dragen voor 
een goed vrijwilligerscorps. Echter, het valt niet uit te sluiten dat, 
indien noodzakelijk bij het uitblijven van voldoende vrijwilligers, het 
bestuur het recht conform het Huishoudelijk Reglement voor houdt 
om aan leden en ouders van jeugdleden het verrichten van 
vrijwilligers werk gaat verplichten. 
 

4.4 Activiteiten  
Naast het reguliere trainings- en voetbalgebeuren worden er bij 
BSC’68 vele andere activiteiten georganiseerd. De activiteiten 
moeten allereerst zorgen voor een saamhorigheid en 
betrokkenheid bij de vereniging en niet allen bij het voetbal sec. 
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Daarnaast moet er naar gestreefd worden dat de activiteiten de 
nodige financiële middelen voor de vereniging binnen brengen. 
Het bestuur heeft als prioriteit aangegeven dat alle activiteiten 
ondergebracht gaan worden bij een activiteitencommissie en dat 
de activiteiten per jaar ook een nader vast te stellen streefbedrag 
gaan opleveren. 
 

4.5 Accommodatie 
De mogelijkheden en faciliteiten die een vereniging aan haar 
leden en potentiële leden biedt hebben een steeds grotere invloed 
op de uiteindelijke keuze voor een sport of vereniging. In 
belangrijke mate behoort de kwaliteit van de accommodatie bij de 
zaken waarmee de vereniging zich kan onderscheiden van andere 
verenigingen. En BSC’68 is trotse bespeler van een moderne van 
alle gemakken voorziene accommodatie met een fantastische 
uitstraling. 
Inmiddels wordt gewerkt aan de verbetering van de grasvelden, 
zodat het aantal te bespelen uren van de grasvelden structureel 
wordt verhoogd. 
 
De vereniging staat open voor multifunctioneel gebruik van de 
accommodatie. Belangrijk is dat de vereniging hiermee het sociaal 
maatschappelijke doel dat ze nastreeft nog beter kan invullen. Bij 
ander gebruik dan door BSC’68 hebben de eigen (voetbal 
gerelateerde) activiteiten van de vereniging altijd de eerste 
prioriteit. Concrete plannen zullen verder samen en onder 
gezamenlijke verantwoordelijkheid met de Stichting Ons Nieuwe 
Erf moeten worden uitgewerkt. 

 
4.5.1 Kantine 

De kantine is een belangrijk onderdeel van de accommodatie. Het 
is de locatie waar het verenigingsleven inhoud krijgt en waar veel 
activiteiten worden gehouden. Daarnaast is de kantine een 
belangrijke bron van inkomsten.  
Naast de organisatie van het voetballen is het kantinebeheer en 
kantineschoonmaak wellicht het onderdeel van de vereniging, dat 
het meest aan werkzaamheden vraagt. Het bestuurslid bar- en 
accommodatiezaken is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
van de kantine inclusief de keuken. Vrijwilligers dienen goed 
begeleid en opgeleid te worden.  
Overal waar alcohol geschonken wordt en/of verkocht wordt moet 
volgens de Drank- en Horecawet aan de eis Sociale Hygiëne 
worden voldaan. Tijdens openingsuren moet altijd minimaal een 
persoon aanwezig zijn die de Verklaring Sociale Hygiëne heeft. 
Indien dit niet het geval is loopt de vereniging het risico van een 
directe sluiting als gevolg van het gevoerde lik-op-stuk beleid. 
De kantine kent vaste openingstijden. Voor speciale activiteiten 
kunnen, op aanvraag, andere en/of langere openingstijden 
worden vastgesteld. Hiervoor kan alleen door het bestuurslid bar- 
en accommodatiezaken in samenspraak met het bestuur 
toestemming worden gegeven.  
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Het gebruik van de kantine valt binnen de doelstellingen van 
BSC’68 als vereniging en beperkt zich tot kantine bij 
sportgerelateerde gelegenheden en sportdagen. De kantine doet 
in voorkomende gevallen ook dienst als vergader- en 
cursusruimte van de vereniging en de stichting Ons Nieuwe Erf.  
 

4.6 Public relations 
Externe en interne promotie van de vereniging en de activiteiten 
die binnen de vereniging plaatsvinden en/of georganiseerd 
worden is een voorwaarde om BSC’68 op een positieve manier 
onder de aandacht te brengen in Benthuizen en omgeving. Dit is 
ook van belang voor (potentiële) leden en (potentiële) sponsors. 
In de komende beleidsperiode wil het bestuur het 
communicatiebeleid van de vereniging verder versterken. 
Daarnaast stelt het bestuur voor om een permanente PR-
commissie te benomen die zorg draagt voor de interne- en 
externe communicatie. 
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Hoofdstuk 5. Financiën  
 

Financiën is en zal ook in de (nabije) toekomst het beleidsterrein 
zijn dat veel aandacht vraagt. BSC’68 is een gezonde vereniging, 
maar . De overgang heeft echter ook aangetoond dat het met het 
huidige aantal leden moeilijk wordt om het complex rendabel te 
bespelen. Daarvoor is nu voor de periode 2015 – 2018 in nauw 
overleg met de Stichting Ons Nieuwe Erf  een meerjarenbegroting 
opgesteld.  
 
BSC’68 wil beschikken over een gezonde financiële basis en een 
structuur die de club in staat stelt haar doelstellingen te realiseren. 
Dit dient te geschieden in een omgeving waarbinnen financiële 
taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn, registratie van 
uitgaven en inkomsten middels procedures zijn beschreven, een 
deugdelijke administratie wordt gevoerd, controle plaatsvindt op 
het uitgevoerde beleid en financiële verantwoording wordt 
afgelegd aan de leden.  
De komende beleidsperiode zal moeten worden geïnvesteerd in 
de huurbijdrage die door de vereniging aan de stichting moet 
worden voldaan. Hierin moet evenwicht komen, zodat BSC’68 
haar financiën ook op dit gebied kan regelen. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen jaarlijks terugkerende baten 
en lasten en incidentele baten en lasten. Een toename van 
jaarlijks terugkerende lasten moet worden gecompenseerd door 
jaarlijkse structurele baten. BSC’68 heeft drie structurele 
inkomstenbronnen: contributies, kantine-inkomsten en sponsoring.  
 

5.1 Contributie 
De contributie is en blijft een van de belangrijkste inkomsten van 
BSC’68. Het beleid van het bestuur is om de contributie 
laagdrempelig te houden. Jaarlijks wordt de contributie verhoogd 
met een percentage dat gelijk is aan de prijsindex voor de 
gezinsconsumptie. De komende periode is het echter noodzakelijk 
om naast de prijsindexatie een extra verhoging voor te stellen. 
Deze verhoging is in de meerjarenbegroting meegenomen en 
wordt daarin nader toegelicht.  
 

5.2 Sponsoring 
Sponsoring is niet meer weg te denken uit de hedendaagse 
sportwereld. Het bedrijven van sport op een bepaald niveau is 
kostbaar en nauwelijks meer uit de reguliere 
verenigingsinkomsten op te brengen. Ook bij BSC’68 zijn de 
sponsorbijdragen een belangrijk onderdeel van de begroting. Doel 
is het bestand aan sponsoren en de sponsorinkomsten op peil te 
houden en daar waar mogelijk uit te breiden. 
Sympathie voor de vereniging is bij BSC’68 de belangrijkste 
drijfveer voor sponsoring. Het aan sponsoring verbonden 
publicitaire effect is meestal secundair. Toch moet maximale 
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aandacht worden besteed aan de tegenprestatie naar de 
sponsoren. Informeren over de gang van zaken bij de vereniging 
(o.a. Presentatiegids, Sponsortoernooi), het benutten van 
publiciteitskansen voor de sponsor zijn belangrijke punten in het 
sponsorbeleid van BSC’68.  
Ondanks het feit dat BSC’68 zich mag en kan verheugen op een 
grote groep trouwe sponsors zal actiever naar de mogelijkheden 
van extra sponsoring en het benutten van sponsormogelijkheden 
gekeken moeten worden. Een actief acquisitie plan zou hiervoor 
de basis moeten worden. 
Om overzicht en inzicht in de sponsoring, sponsoractiviteiten en 
acquisitie te krijgen en te houden is het noodzakelijk om de 
sponsorcommissie hiervoor duidelijk te positioneren en het beleid, 
maar ook de uitvoering hiervan bij de sponsorcommissie neer te 
leggen.  
 

5.2.1 Business club 
Het bestuur acht het wenselijk om in de komende periode ook de 
mogelijkheden van een businessclub BSC’68 te onderzoeken. In 
de praktijk blijkt dat hier vraag naar is. Het streven is ernaar om de 
Businessclub deze beleidsperiode handen en voeten te geven.  
 

5.2.2 De vrienden van BSC’68 
Inmiddels is een nieuwe start gemaakt met de Vrienden van 
BSC’68. Een club van merendeel particulieren die op persoonlijke 
titel BSC’68 een warm hart toe dragen. Er zijn nieuwe ideeën 
aangedragen. Inmiddels is ook gestart met een nieuwsbulletin.  
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Hoofdstuk 6 Tot slot 
 

Er is veel werk te verrichten. Wij hebben te maken met een 
vrijwilligersorganisatie, waarbij door velen wel eens uit het oog verloren 
dat veel vrijwilligers in hun vrije uurtjes enorm veel werk verrichten voor 
BSC’68. BSC’68 kan niet zonder deze vrijwilligers, zij zijn onmisbaar om 
onze actief voetballende leden hun voetbalplezier op een ontspannen 
manier te kunnen uitoefenen. Daarom is het van belang dat de komende 
periode een aantal stappen gemaakt moeten worden om BSC’68 richting 
het vijftig jarig bestaan in 2018 een gezonde vereniging te laten zijn en te 
laten blijven. 
 
Het bestuur stelt in de Algemene Ledenvergadering een aantal zaken ter 
beslissing aan de leden voor. Zaken die naar ons idee noodzakelijk om 
onze vereniging gezond te houden. Wij hebben hiervoor de 
aanbevelingen van de adviescommissie ter harte genomen. 
 
Verder is een tijdlijn gemaakt met een aantal te behalen doelstellingen: 
 
ALV november 2014: 

• meerjarenbegroting 
• beleidsplan 2015-2018 
• Update Statuten en Huishoudelijk Reglement 

 
Maart 2015 

• Database vrijwilligers 
 

Mei 2015 
• Deelbeleidsplannen, technisch commissie, jeugdcommissie, 

seniorencommissie, activiteitencommissie, sponsorcommissie en 
PR-commissie. 

 
ALV november 2015 

• Handboek BSC’68, met daarin Statuten, Huishoudelijk reglement,        
beleidsplan en deelbeleidsplannen, taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden commissies en taakomschrijvingen 
vrijwilligers. 


