
 

 

VV Oosterhout 
Dé stadsclub van moedig wit-zwart! 
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Voetbalclub Oosterhout: stadsclub met historie! 
 

Het stadswapen van Oosterhout werd op 16 juli 1817 aan de 

Noord-Brabantse gemeente toegekend. De beschrijving van 

het wapen van de gemeente Oosterhout luidt als volgt:  

 

‘Van zilver, beladen met drie liggende halve manen van sabel. 

Het schild ter wederzijde vastgehouden door een klimmende 

leeuw en gedekt met een kroon van goud’.  

 

De heraldische wapenkleuren zijn zilver (wit) en sabel (zwart). Deze kleuren hebben een symbolische 

betekenis. Zwart staat voor ‘gevaar en kracht’ en wit voor ‘trouw’. De leeuwen staan symbool voor 

‘moed en dapperheid’. De kleur ‘goud’ verwijst naar ‘wijsheid’. 

 

Het zijn de kleuren wit en zwart, die het tenue van voetbalclub Oosterhout kenmerken. Goud omlijst 

het clublogo. Oosterhout draagt als enige club van de stad het stadswapen fier en koen op het blazoen! 
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InleidingInleidingInleidingInleiding    

 

Als voetbalvereniging willen we ons onderscheiden. We willen iedereen duidelijk kunnen vertellen 

waar we voor staan (missie) en wat we willen bereiken (visie). Dat maakt ons als ‘club van de stad’ 

uniek. Het geeft richting aan de koers waarbinnen VV Oosterhout zich de komende jaren wil 

ontwikkelen. Een heldere missie is tevens van belang, omdat het motiveert en focus geeft aan de 

doelstellingen die wij als bestuur, leden, vrijwilligers en sponsoren gezamenlijk nastreven. 

 

Graag willen wij ook benadrukken dat de vereniging een optelsom is van alle leden samen ! Feitelijk 

is de vereniging een huis waar de leden de stenen en het cement vormen, wij zijn afhankelijk van de 

betrokkenheid en inzet van ALLE leden. 

 

Voor u ligt het visiedocument van VV Oosterhout. Deze visie is gebaseerd op de missie van de 

vereniging, te weten de identiteit van de vereniging, wie we zijn en wat de vereniging wil bereiken. 

 

Tevens biedt dit document inzicht in de toekomstdroom van VV Oosterhout en in de bijdragen die de 

organisatie aan de maatschappij wil leveren. In de visie krijgt de missie concrete handen en voeten 

voor de periode 2020-2024. Tussentijds wordt deze visie geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Er 

wordt dan nagegaan of de ondernomen acties in lijn zijn met de missie van VV Oosterhout. Naast de 

missie en visie vindt u in dit document de ook kernwaarden van VV Oosterhout. 

 

Samen zijn we de vereniging! 

 

 

 

Oosterhout, oktober 2020 

 

Bestuur VV Oosterhout 

 

 

 

     



 

MissieMissieMissieMissie    (wa(wa(wa(waarvoor arvoor arvoor arvoor we we we we staan)staan)staan)staan)    

 

VV Oosterhout wil heel graag dé stadsclub van Oosterhout zijn. In de kleuren zwart-wit herbergt zij 

als enige club het wapen van Oosterhout in het verenigingslogo. Zij draagt dit met trots en moed op 

de borst. VV Oosterhout wil een toonaangevende en een gastvrije vereniging zijn in de Amerstreek 

waar met plezier presteren hoog in het vaandel staat. Sporters, supporters en sponsoren ontmoeten 

elkaar op een representatief en veilig sportcomplex. VV Oosterhout streeft naar een goed geleide 

organisatie die professionaliteit uitstraalt en opleiden centraal stelt. VV Oosterhout wil een actieve 

en warme vereniging zijn, waar leden zowel prestatief als recreatief voetballen. VV Oosterhout is de 

passie die je samen deelt en waarbij met strijd, respect en sportiviteit successen worden behaald. 

VV Oosterhout wil leden en ouders van leden op andere vlakken in de vereniging ruimte bieden 

zichzelf te ontwikkelen en anderszins betrokken te laten zijn. 

 

 

 

 

  



 

VisieVisieVisieVisie    (waarvoor (waarvoor (waarvoor (waarvoor we we we we gaan)gaan)gaan)gaan)    

 

Voortbouwend op de missie is de visie van VV Oosterhout gebaseerd op vier pijlers, waarbij we altijd 

aan willen voelen als dat huis waar iedereen zich veilig en prettig voelt. 

 

1. Ontwikkeling en ambities 

 VV Oosterhout ontwikkelt zich continue, maakt sportieve en organisatorische ambities waar en 

faciliteert prestatievoetval en recreatief voetbal op professionele wijze. 

 

2. Sfeer en cultuur 

 VV Oosterhout is de stadsclub waar sporters, supporters en sponsoren zich thuis voelen. De 

juiste personen op de juiste plaats zijn betrokken, geboeid en langjarig verbonden. 

 

3. Financieel solide 

 VV Oosterhout is een financieel gezonde voetbalvereniging, die financieel meegroeit met de 

sportieve ambities. 

 

4.  Maatschappelijke betrokkenheid               

 VV Oosterhout staat midden in de maatschappij. Ons sportcomplex stellen wij ter beschikking 

aan sociaal-maatschappelijke organisaties waardoor ook minderbedeelden, minder-validen of 

mensen met een verstandelijke beperking in een professionele en veilige omgeving kunnen 

sporten. Betrokkenheid van leden binnen de vereniging valt uiteraard ook onder de noemer 

maatschappelijke betrokkenheid. 

 

Deze vier pijlers vormen de doelstellingen van de vereniging. Deze worden hierna verder concreet 

vormgegeven. 

 

 

  



 

VerenigingVerenigingVerenigingVerenigingssssddddoel 1 oel 1 oel 1 oel 1 ––––    OntwikkelingOntwikkelingOntwikkelingOntwikkeling    en ambitiesen ambitiesen ambitiesen ambities    

 

1. Ontwikkeling jeugdspelers 

a. Implementeren en evalueren van de voetbalvisie ‘Met plezier presteren’; 

b. Presteren op het eigen niveau voor elke speler; 

c. Gediplomeerde en/of ervaren trainers coachen de eerste jeugdteams; 

d. Ontwikkeling jeugdspelers volgen met SpelerVolgSysteem (SVS); 

e. Interne scouting;  

f. Tenminste 80% eigen jeugd in Zondag-1 en -2 selectie (2024); 

g. Stabiel JO23-team (Jong Oosterhout) voor soepele overstap junioren naar senioren; 

h. Ontwikkelen van het individu staat centraal; 

i. Doorontwikkeling damesvoetbal met tenminste één meiden/damesteam in elke 

leeftijdscategorie. 

 

2. Ontwikkeling trainers 

a. Eigen trainers met potentie KNVB-opleiding laten volgen; 

b. Meer inzet van vrouwelijke trainers; 

c. Begeleiden van trainers niet-prestatieteams o.a. via de ‘train-de-trainer’; 

d. POP-gesprekken voeren met trainers ongeveer driemaal per jaar door de Technische 

Commissie; 

e. Doorontwikkeling keeperstrainers binnen de eigen Keepersopleiding; 

f. Hoofdtrainer leeftijdslichting verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Voetbalvisie 

binnen zijn/haar leeftijdslichting. 

 

3. Voldoende trainingsruimte. Dit betekent aandacht voor: 

a. Uitbreiden naar een vijfde veld (een tweede kunstgrasveld); 

b. Veldverlichting op een derde veld. 

 

4. Groei in ledenaantal. Dit betekent aandacht voor: 

a. Voldoende veldruimte; 

b. Voldoende scheidsrechters, immers meer leden betekent meer teams dus ook meer 

wedstrijden begeleiden. Dit is te bereiken door onder andere: 

- Vanuit de club scheidsrechters opleiden en begeleiden; 

- Binden van interne en externe scheidsrechters aan de vereniging (gediplomeerd dan 

aankleding door de vereniging, marktconforme vergoeding, periodieke overleggen met 

scheidsrechters om kennis en ervaring te delen); 

c. Meer inzet van vrouwelijke scheidsrechters; 

d. Voldoende vrijwilligers (kantine, terreinbeheer, wedstrijdzaken). Dat betekent ook 

aandacht voor sfeer en cultuur. 

 

 

 

 

     



 

Verenigingsdoel 2 Verenigingsdoel 2 Verenigingsdoel 2 Verenigingsdoel 2 ––––    Sfeer en cSfeer en cSfeer en cSfeer en cultuurultuurultuurultuur    

 

1. VV Oosterhout is van haar leden en is er voor haar leden.  

Leden ervaren de vereniging als een fijne vereniging waar voldoende te doen is en waar 

iedereen elkaar met respect behandeld. Samen zorgen we voor het bekende VV Oosterhout 

gevoel.  

 

2. Saamhorigheid 

 We gedragen ons naar elkaar en naar bezoekers van ons sportpark als een familie.  

 

3. Normen en waarden 

Onze regels zijn belangrijk en iedereen vindt het ook belangrijk zich eraan te houden. We 

spreken elkaar aan op zaken die niet in orde zijn en geven complimenten wanneer zaken goed 

gaan. In ons DNA zit hard werken en daarmee presteren. Dat is erg belangrijk daar we daar veel 

mee bereiken. 

 

4. Leden binden 

Naast kunnen presteren ook plezier maken, is er aandacht voor diverse activiteiten op de club. 

Denk daarbij de Sinterklaasviering, een zaalvoetbaltoernooi, Paaseieren zoeken, een jeugdkamp, 

clinics van Ajax en NAC Breda (voor jongens en meisjes). 

 

5. Vrijwilligers binden 

Onze vrijwilligers staan centraal in onze organisatie, ze moeten hier fijn kunnen werken en zich 

thuis voelen. Als we dit bereiken dan stralen onze vrijwilligers dit ook uit richting leden en 

bezoekers zodat er een fijne sfeer ontstaat. Als mensen zich prettig voelen bij wat ze doen, 

binden we ze ook aan ons. 

 

 

 

 

 

  



 

Verenigingsdoel 3Verenigingsdoel 3Verenigingsdoel 3Verenigingsdoel 3    ––––    Financieel solideFinancieel solideFinancieel solideFinancieel solide    

 

VV Oosterhout wil een financieel gezonde vereniging zijn, nu en in de toekomst. Dit betekent dat we: 

 

1. Financieel kunnen meegroeien met de sportieve ambities en tegelijkertijd blijven voldoen aan 

de financiële verplichtingen; 

 

2. Jaarlijks een sluitende begroting (met winst) hebben, waarin voldoende liquide middelen zijn 

voor het doen van jaarlijkse investeringen (in jeugd, selectievoetbal, clubactiviteiten en 

onderhoud accommodatie); 

 

3. Jaarlijks een afdracht doen aan het Eigen Vermogen (reservering); 

 

4. De inkomstenkant zoveel mogelijk garanderen door: 

a. Sponsorcommissie gerichte financiële targets meegeven vanuit het bestuur. Sponsoring 

sterk het gevoel geven dat met warme hand geven iets is wat bij VV Oosterhout hoort. In 

bedrag denken we aan een opbrengst van ongeveer EUR 100.000 per jaar. 

 

b. Horeca een jaarlijkse winst-target mee te geven. Omzet als met een bedrag zoals in de 

begroting genoemd per jaar met een dusdanig winstmarge dat de vereniging de kosten kan 

dekken en mede op basis hiervan de eerdergenoemde reservering kan opbouwen. 

 

c. Contributie. We willen groeien richting 900 actieve leden met een gemiddelde contributie-

opbrengst van tenminste EUR 135.000 per jaar. We letten daarbij op het volgende: de 

contributie mag niet te hoog worden, we willen namelijk voorkomen dat de voetbalsport te 

duur wordt (iedereen moet kunnen sporten); we hanteren marktconforme 

contributiebedragen. De opbrengst uit de contributie dusdanig verdelen dat alle leden, op 

welk niveau dan ook actief, dezelfde rechten uit de opbrengst halen. 

 

5. De uitgavenkant zoveel mogelijk borgen door: 

a. Werken met deelbudgetten per commissie, waarbij de betreffende commissie jaarlijks 

verantwoording aflegt over benutting van de toegekende budgetten; 

b. Inkopen voor de kantine, we gaan steeds voor de ‘beste deal’ voor de vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Verenigingsdoel 4 Verenigingsdoel 4 Verenigingsdoel 4 Verenigingsdoel 4 ––––    Maatschappelijke betrokkenheidMaatschappelijke betrokkenheidMaatschappelijke betrokkenheidMaatschappelijke betrokkenheid    

 

VV Oosterhout wil een maatschappelijk betrokken vereniging zijn, nu en in de toekomst. Dit betekent 

dat we: 

 

1. Plusvoetbal zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. Het Plusvoetbal richt zich op kinderen met 

een bepaalde vorm van autisme. Door het horen bij VV Oosterhout worden ouders ontzorgt en 

kunnen deze kinderen fijn sporten in een veilige omgeving; 

 

2. Medegebruik faciliteren voor andere maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld scholen, 

SKO, ouderenorganisaties en Moove. Op deze manier kunnen kinderen in de buitenschoolse 

opvang maar ook ouderen lekker sporten. Dit draagt bij aan het stimuleren van een gezonde 

levensstijl; 

 

3. VV Oosterhout is een fijne buur en werkt samen met de wijken om haar heen bij diverse 

activiteiten. Op deze manier houden we binding met onze omgeving; 

 

4. VV Oosterhout organiseert met regelmaat activiteiten (eventueel in samenwerking met 

Moove) voor de minderbedeelden, zodat ook zij kunnen sporten op een professioneel 

begeleidde wijze; 

 

5. VV Oosterhout zorgt voor Sportpark De Contreie en houd ook de directe omgeving van het 

sportpark zo schoon mogelijk. Dit door middel van het opruimen van de omgeving in verband 

met zwerfaval.  

 

6. VV Oosterhout biedt haar leden de ruimte tot persoonlijke ontwikkeling op diverse vlakken. 

Denk aan opleiding van commissieleden, bestuursleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KernwaardenKernwaardenKernwaardenKernwaarden    

 

VV Oosterhout hanteert bij het opstellen en uitvoeren van haar verenigingsbeleid zeven 

kernwaarden. Deze waarden vormen de basis wat de vereniging onderneemt en waar dé stadsclub 

van Oosterhout voor staat. Deze ons kenmerkende waarden zijn: 

 

Respect, Ambitieus, Toegankelijk, Sportiviteit, Gezelligheid, Saamhorigheid, Moedig 

 


