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Inleiding 
  
Voor U ligt het beleidsplan van SV Schalkhaar voor de jaren 2014-2018. Dit plan is toekomstgericht, 
gefundeerd op de successen en lessen uit het verleden en de veranderende positie van een 
vereniging  in de maatschappij. Het doel van dit beleidsplan is dat we voor U inzichtelijk en voor alle 
vrijwilligers binnen de organisatie van de vereniging doelgericht te werk kunnen gaan. 
 
Het  beleidsplan 2009 – 2014 is geëvalueerd. De doelen die daaruit niet gerealiseerd, maar nog 
steeds van toepassing zijn, zullen in dit plan terugkomen. Zoals opzetten herenteam bij de handbal, 
minder en efficiënter vergaderen, breed activiteitenaanbod voor leden. 
En er zijn nieuwe doelen gesteld, waaronder doelen gebaseerd op de huidige visie op de 
veranderende plek en rol van verenigingen in de maatschappij. 
 
Wat we beogen is dat we als sportvereniging trots en gezond zijn, dat we de maatschappelijke 
functie verder uitbouwen en dat  plezier en veiligheid leidend zijn in het beleid, met respect voor 
iedereen. 
 
De opbouw van dit plan is als volgt:  
 
Hoofdstuk 1 bestaat uit een algemene beschrijving van de vereniging, missie en visie, de 
uitgangspunten  voor dit plan.  
 
In  hoofdstuk 2 worden de algemene, vereniging brede en vereniging overstijgende doelen 
geformuleerd. Vervolgens  per commissie de specifieke doelen die we willen realiseren in deze 
beleidsperiode in de hoofdstukken 3 t/m 6. Hoofdstuk 7 beschrijft huidige activiteitenaanbod van de 
vereniging. 
 
De  verenigingsstructuur en taak/functieomschrijvingen vindt u in hoofdstuk 8 bestuurlijke 
organisatie. Dit is gericht op een vervolg geven aan het ingezette beleid om minder en efficiënter te 
vergaderen, slagvaardiger en professioneler te kunnen opereren.  
 
Tot slot zal worden toegevoegd (tijdens de Bijzondere Ledenvergadering)  de meerjarenbegroting 
2014-2018. 
 
 Als bijlagen zijn toegevoegd de externe analyse van relevante ontwikkelingen in de omgeving, de 
interne analyse van onze vereniging zelf en de SWOT analyse die samen de basis vormen voor de 
hoofdstukken over de missie, visie en kernwaarden van de vereniging en het voorgenomen beleid.  
 
De looptijd van dit beleidsplan beslaat 4 jaren. In 2018 dienen de doelstellingen en de daaruit 
voortvloeiende consequenties te zijn gerealiseerd. Van 2014 tot 2018 wordt gefaseerd en 
weloverwogen aan die realisatie gewerkt. Ieder jaar wordt dit beleidsplan geëvalueerd, indien nodig 
bijgesteld en jaarlijks worden de doelen voor het daarop volgende seizoen door het bestuur in 
samenspraak met de commissies vastgesteld. Elke commissie maakt jaarlijks een plan hoe deze 
doelen te realiseren. 
 
Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit plan. Wij 
vertrouwen erop dat dit plan een flink fundament vormt voor het te voeren beleid in de komende 
jaren. Wij wensen iedereen veel succes toe bij de uitvoering van het voorgenomen beleid en bij ons 
streven om de gestelde doelen te realiseren. 
 
 
Bestuur Sportvereniging Schalkhaar 
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Hoofdstuk 1.  Algemene beschrijving van de vereniging 
 
 
1.1 Huidige situatie 
 
SV Schalkhaar biedt op een moderne en ruime accommodatie onderdak aan een afdeling voetbal, 
een afdeling handbal, een biljart- en een jeu de boules club. Naast beoefening van de sport op zowel 
prestatieniveau als op recreatief niveau biedt de vereniging haar leden verschillende activiteiten met 
een sociaal en recreatief karakter. De vereniging heeft circa 1400 leden, waaronder circa 700  
jeugdleden. Ondanks dit grote aantal is gewaarborgd dat de identiteit van en sfeer binnen de 
vereniging die van saamhorigheid en betrokkenheid is. Hieraan wordt veel waarde gehecht. 
Daarnaast vinden we belangrijk dat de vereniging de verschillende sporten en activiteiten intern 
integreert, zodat er sprake blijft van een collectief verenigingsgevoel. 
 
 
1.2 Missie  
 
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de sport in verschillende 
verschijningsvormen, met balans tussen prestatie en recreatie. Tevens tracht de vereniging invulling 
te geven aan de sociaal-maatschappelijke functie die een sportvereniging in haar ogen heeft.  
Het gaat dan, naast het beoefenen van de sport, om: 
- het bevorderen van bewegen en een gezonde levensstijl,  
- het promoten van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling voor jongeren,  
- het bevorderen van sociale integratie voor jong en oud, leden en niet-leden,  
- het stimuleren van goede omgangsvormen en waarden en normen als sportiviteit, respect   en 
verantwoordelijkheid dragen.  
 
Dat heeft geleid tot de volgende missie voor de komende beleidsperiode: 
 
SV Schalkhaar is een trotse en gezonde sportvereniging voor Schalkhaar en directe omgeving waar de 
maatschappelijke functie centraal staat en waar plezier en veiligheid leidend zijn, met respect voor 
iedereen.  
 
Met deze missie willen we meer zijn dan alleen een sportvereniging. We zijn ons er van bewust dat 
een vereniging in de huidige tijdsgeest ook sociaal - maatschappelijke verantwoordelijkheden 
draagt.  
 
 
1.3 Visie 
 
SV Schalkhaar wil de mogelijkheid bieden om binnen de vereniging actief en passief bezig te zijn met 
sporten en andere activiteiten. We willen voor onze leden een vereniging zijn waar alle leden zich 
thuis voelen en niet-leden zich welkom voelen. We willen dat ieder lid op zijn of haar niveau kan 
sporten, waarbij plezier en veiligheid voorop staan. We bewaken de cultuur van saamhorigheid en 
waarden en normen in de omgang met elkaar, als sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid 
nemen. De vereniging werkt met een duidelijke interne organisatie en structuur, een adequate 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden, uitgevoerd door kundige en betrokken vrijwilligers. 
SV Schalkhaar speelt in op veranderingen in de maatschappij en op behoeften van haar leden. 
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De  volgende kernbegrippen zijn voor de komende beleidsperiode van 4 jaren representatief: 
 
Dynamisch: zowel letterlijk in de sportbeoefening als figuurlijk, flexibel kunnen inspelen op 
veranderingen in de maatschappelijke omgeving van de vereniging. 
 
Ambitieus: verkennen en verleggen van sportieve en maatschappelijke grenzen. 
 
Sociaal: zowel voor de leden plezier, veiligheid en saamhorigheid bieden als voor de lokale omgeving. 
 
 
 
Hoofdstuk 2.  Algemene doelstellingen SV Schalkhaar 
 
Om onze doelstellingen inzichtelijk te kunnen presenteren en daarna te kunnen realiseren hebben 
we een onderscheid gemaakt in algemene doelstellingen, die van toepassing zijn op de totale 
vereniging en specifieke doelstellingen die direct horen bij de verschillende commissies. We willen 
nadrukkelijk vermelden dat de scheiding in de praktijk niet zo helder is. Om realisatie van doelen 
mogelijk te maken zal er door verschillende commissies en bestuur samengewerkt en afgestemd 
worden. 
 
De gewenste situatie, zoals wij die voor ogen hebben voor 2018: 
 
 
2.1 Omvang en groei van de vereniging 
 
De verwachte groei naar 1750 leden heeft nog niet plaatsgevonden. De laatste jaren is er een 
stabilisatie van ledenaantal te zien. Om deze groei te realiseren, mede gezien het financieel belang, 
hebben we een heldere kijk op waarin deze groei mogelijk is en hoe deze ingepast kan worden. De 
veld- en kleedkamerbezetting speelt daarin een wezenlijke rol. Ook het verloop van spelers kan deels 
voorkomen worden door meer oog en oor te hebben voor de behoeften van leden. Maar ook de 
kosten voor leden zijn relevant in verhouding tot de concurrentie.  
Om het ledental te vergroten zullen we open blijven staan voor nieuwe activiteiten die onderdeel 
kunnen zijn van SV Schalkhaar.  
 
Doelen: 

 Verbreding sport- en activiteitenaanbod onderzoeken en waar mogelijk toevoegen. 

 Groei van het huidige ledenaantal van 1400 naar 1500 in 2018. 

 Bij onverwachte groei is een ledenaantal van 1750 voor gebruik van het complex het 
maximum. 

 
 
2.2 Financiën en de commissie Financiën  
 
In de voorgenomen verenigingsstructuur uit het vorige beleidsplan werd een commissie Financiën 
voorgesteld. Deze is gerealiseerd en onder leiding en aansturing van de penningmeester gaan 
functioneren. In praktijk werkt dit goed, mede omdat de commissie Financiën gepositioneerd is 
tussen bestuur en commissies. Nagenoeg alle commissies zijn hierin vertegenwoordigd. We willen 
deze structuur dan ook inpassen in het organogram.  
Daarnaast is gedurende de afgelopen jaren de commissie Sponsoring en Exploitatie ontstaan en een 
zelfstandige commissie geworden. Gezien de omvang van deze commissie zien wij het als wenselijk 
dat zij een zelfstandig onderdeel blijven. Ook dat wordt voorgesteld in het nieuwe organogram. 
Vanzelfsprekend is er een nauwe samenwerking met de penningmeester en commissie Financiën . 



6 
 

Het afgelopen seizoen heeft het bestuur de commissie Voetbal het financiële  mandaat  ontnomen 
vanwege het overschrijden van financiële kaders. Aanvullend heeft het bestuur voor komend seizoen 
financiële kaders vastgesteld. 
 
De vereniging stelt zich ten doel een financieel gezonde vereniging te blijven, waarvoor de volgende 
doelen gesteld zijn: 
 
Doelen: 

 Betalingsachterstanden in contributies adequaat wegwerken en verminderen volgens 
contributiereglement. 

 Stabilisatie contributiebedrag en jaarlijkse indexatie. 

 In samenspraak met de verschillende commissies bewaken van de toegekende 
jaarbudgetten. 

 Onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking met andere verenigingen waardoor 
besparingen gerealiseerd en risico’s beperkt kunnen worden.  

 Investeringsbudget opstellen voor de komende 4 jaren. 

 Afstemming met Stichting Sportvoorziening Schalkhaar t.a.v. besteding kleding en materialen 
verbeteren. 

 Het mandaat weer bij de commissie Voetbal. Komend seizoen zal deze commissie haar 
organisatie optimaliseren, met ingang van seizoen 2015-2016 gaat het mandaat retour. 

 Jaarlijks een begrotingsbespreking in Hoofdbestuur. 
 
 
2.3 Vrijwilligersbeleid  
 
De vereniging zal de gestelde doelen alleen kunnen realiseren met voldoende vrijwilligers. 
De krapte in bemensing van de verschillende, noodzakelijke taken binnen de vereniging door 
vrijwilligers is nog steeds actueel. Daarom willen we naast een zo efficiënt mogelijke inzet van 
vrijwilligers vooral het vrijwilligersbeleid een nadrukkelijker plek binnen de vereniging geven. Daarin 
is de vrijwilligerscoördinator van grote waarde voor de vereniging. Ook zullen we in onze benadering 
en waardering van vrijwilligers moeten investeren om hen te behouden en te werven. Een eerste 
stap is verbetering van de communicatie die moet leiden tot meer betrokkenheid van leden en 
potentiële vrijwilligers. Daarnaast zijn actief werven, formuleren van duidelijke taakomschrijvingen, 
afgebakende verantwoordelijkheden en waar nodig begeleiding bieden noodzakelijk voor plezier in 
het werken als vrijwilliger. 
Buiten het vrijwilligersbeleid vallen de betaalde functies van meer dan € 1500 per seizoen. 
 
Doelen: 

 Inzicht in de bezetting betaalde en onbetaalde vrijwilligersfuncties 

 Inzicht in aantallen en efficiëntie van inzet vrijwilligers 

 Streven naar onbetaalde vrijwilligers 

 Actief werven onder leden 

 Taakomschrijvingen formuleren 

 Verantwoordelijkheden afbakenen 

 Waar nodig begeleiding bieden 

 In 2018 zijn alle vrijwilligersposten ingevuld 
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2.4 Maatschappelijk verantwoord verenigen 
 
De sociale functie van SV Schalkhaar is niet aanzienlijk vergroot in de achterliggende beleidsperiode. 
Er liggen kansen in de uitbreiding van sporten en activiteiten in het aanbod van de vereniging. De 
mogelijkheid tot het uitbouwen van de maatschappelijke functie en exploitatie voor derden kan 
ingebed worden in bestaande en nieuwe netwerkinitiatieven binnen Schalkhaar, zoals Platform 
Schalkhaar en de Regiegroep Schalkhaar. Daarnaast is er natuurlijk contact en samenwerking met 
Stichting Sportvoorziening Schalkhaar, Stichting Vrienden van Schalkhaar en sinds kort Stichting 
Sporthal Schalkhaar. We zullen als bestuur actief participeren in de vertegenwoordigingen van de 
lokale samenleving en waar mogelijk mede organiseren en initiëren van activiteiten die in de lokale 
samenleving plaats hebben.  
 
Doelen: 
In overleg en samenwerkend met Stichting Sportvoorziening Schalkhaar: 

 In 2015 onderzoeken welke uitbreiding in sporten en maatschappelijke activiteiten mogelijk 
is. 

 Participeren in bestaande en nieuwe netwerkinitiatieven in Schalkhaar en omgeving. 

 Uitbreiden mogelijkheden stageplaatsen binnen de vereniging. 
 

 
 
2.5 Verenigingscultuur 
 
Het uitdragen en vervolgens bewaken van  normen en waarden die wij belangrijk vinden binnen de 
vereniging is een absolute must. We willen een plezierige, veilige omgeving aan alle leden kunnen 
bieden en versterken daarmee ook het beeld dat we willen uitdragen buiten de vereniging.  Dit is 
niet alleen vanwege de ontwikkelingen in de maatschappij (denk aan emancipatie en 
individualisering), maar ook vanwege de toegenomen diversiteit in de vereniging.  
Dit betekent dat we de bestaande gedragsregels nadrukkelijker gaan communiceren en bewaken, 
waarin we natuurlijk zelf een voorbeeldfunctie dienen te vervullen en waarmee we duidelijk maken 
welke normen en waarden wij belangrijk vinden binnen de club. Verder is het goed om een 
klachtenprotocol te hebben. 
De vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon. 
 
Doelen: 

 In 2014 wordt het huidige gedragsreglement  herschreven naar een handzaam formaat, waar 
we de normen en waarden waaraan wij binnen verenigingsverband waarde hechten 
vermelden. 

 Deze wordt de komende jaren uitgedragen door alle betrokken vrijwilligers, 
gecommuniceerd naar alle leden, naar potentiële leden en bewaakt door iedereen die 
namens de vereniging een functie of taak vervult. 

 In 2015 wordt een klachtenprocedure ontwikkeld, vastgesteld en geïntroduceerd.  

 Door goede en regelmatige communicatie is elk lid op de hoogte van het klachtenprotocol. 

 De vereniging werkt met een vertrouwenspersoon. Bekendheid geven. 
 
 
 
 
Op de volgende pagina’s vindt U de specifieke beschrijvingen en doelen van de verschillende 
commissies. 
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Hoofdstuk 3 BELEID VOETBAL 2014 -2018 

In deze notitie wordt het voetbal beleid voor de komende jaren voor SV Schalkhaar geschetst. 

Verantwoordelijk voor de uitvoering van dat beleid is de commissie voetbal. Eerst worden een 

tweetal factoren besproken die specifiek impact hebben op het voetbal. Daarna komen de 

uitgangspunten en speerpunten van het beleid aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan 

de organisatie en de doelstellingen.  

1. EXTERNE FACTOREN 

In dit hoofdstuk worden twee relevante ontwikkelingen voor het voetbal van SV Schalkhaar 

besproken :  de KNVB en de concurrentie. 

1.1 BELEID KNVB 

Net als iedere voetbalclub heeft SV Schalkhaar rechtstreeks te maken met de activiteiten, 

maatregelen en visie van de voetbalbond,  de KNVB. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan 

ontwikkelingen bij de KNVB. Deze bepalen de randvoorwaarden waarbinnen het voetbal van  SV 

Schalkhaar moet opereren 

 GERICHTE DIENSTVERLENING 

De laatste jaren is bij de KNVB een duidelijke lijn waarneembaar met betrekking tot het beter 

willen inspelen op de wensen en behoeften van haar leden-voetbalverenigingen. Ook bij de 

KNVB is het inzicht doorgebroken, dat zij geen doel op zichzelf is maar een organisatie die ten 

dienste staat van de leden voor wie zij is opgericht. Deze ontwikkeling resulteert in een verdere 

kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. 

  AANDACHT VOOR MINDERHEDEN 

De KNVB heeft aandacht voor minderheden hoog in het vaandel staan. Het gaat daarbij niet 

alleen om etnische minderheden, maar ook om groepen die in de voetbalsport op dit moment 

relatief (nog) ondervertegenwoordigd zijn, zoals ouderen en vrouwen. De gedachte is, dat hier 

nog een wereld te winnen is, zowel op het gebied van werving van nieuw talent (presteren), als 

op het gebied van participatie in sportbeoefening (bewegen en meedoen). Met name bij het 

vrouwenvoetbal heeft die ontwikkeling een enorme vlucht genomen: het aantal georganiseerde 

vrouwen/meisjes groeit heel snel. 

 AANDACHT VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 

Vanuit haar maatschappelijke rol heeft de KNVB steeds meer oog voor mensen met een 

beperking of gedragsproblemen. De voetbalsport kan ertoe bijdragen dat ook deze mensen in 

beweging blijven en zich onderdeel voelen van sociale verbanden. Hieruit blijkt de grote extra 

kracht van voetbal als volkssport nummer één. Het gaat niet alleen om voetbal als zodanig, maar 

ook om het versterken van een gevoel van betrokkenheid en eigenwaarde. “Voetbal is van 

iedereen”, aldus de KNVB. 

 MAATSCHAPPELIJKE ROL 

De KNVB denkt nadrukkelijk mee over de vraag hoe zij zelf, maar ook haar leden-

voetbalverenigingen nog meer kunnen inspelen op ontwikkelingen die zich voordoen in de 

maatschappij. In dat opzicht ondersteunt zij haar leden bij het zoeken van nieuwe wegen die 
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passen bij de huidige tijd. Voor een groot deel heeft dit te maken met activiteiten die in het 

bedrijfsleven zouden worden betiteld als MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als 

het gaat om de maatschappelijke rol ligt er een brede taak voor SV Schalkhaar. Vandaar dat 

daarop in het beleid voor de voetbal niet specifiek op in wordt gegaan. 

 KWALITEITSBEWAKING JEUGDOPLEIDINGEN 

Dat de Nederlandse voetbalsport telkens weer grote talenten voortbrengt is geen toeval. De 

organisatie van het voetbalgebeuren staat als een huis en er is van oudsher veel aandacht voor 

talentontwikkeling. Dit is nog versterkt door het masterplan van de huidige bondscoach Louis van 

Gaal. Het spreekt vanzelf dat voetbalverenigingen op alle mogelijke manieren in aanraking 

komen met de KNVB als de grote hoeder en ontwikkelaar van voetbaltalenten. Dit geldt zowel 

voor het bevorderen van de kwaliteit van jeugdopleidingen als voor het faciliteren van regionale 

trainingsfaciliteiten (veelal via BVO’s) voor talentvolle voetballers. 

 SPORTIVITEIT & RESPECT 

Al langer heeft de KNVB extra aandacht voor het thema sportiviteit en respect. De komende 

jaren wordt dit verder geïntensiveerd door het sportbrede programma ‘Naar een Veiliger 

Sportklimaat’. Via verschillende ondersteuningsprogramma’s en (bewustwording)campagnes 

vraagt de KNVB aandacht voor meer sportiviteit en respect op en rond de velden. De bond wil 

ongewenst gedrag – en de negatieve beeldvorming daarover – bespreekbaar maken en positief 

veranderen. Iedereen die betrokken is bij een voetbalwedstrijd heeft invloed op een sportief 

verloop ervan. 

1.2  CONCURRENTIE 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan collega voetbalverenigingen en BVO’s. 

Ontwikkelingen aldaar zijn van invloed op het voetbal reilen en zeilen bij SV Schalkhaar. 

 LOKALE EN REGIONALE  VOETBALVERENIGINGEN 

Vanuit het concurrentiemotief gezien is SV Schalkhaar een (voor lokale begrippen) grote 

voetbalclub met een relatief goede organisatie en opleiding. Dit heeft een aanzuigende werking 

op potentiële voetballers en op talentvolle spelers van andere verenigingen. Uiteraard geldt dat 

het relatieve voordeel van SV Schalkhaar een momentopname is. Immers, geen enkele 

voorsprong is automatisch en voor eeuwig. De benadering die in dit opzicht dient te worden 

gekozen is eenvoudig: Altijd (blijven) doen waar je goed in bent. Dan forceer je niets en blijf je als 

club dicht bij jezelf. Bovendien zullen andere verenigingen dat “model” nooit zomaar kunnen 

kopiëren, als ze dat al zouden willen. Kortom: Nooit een ander bestrijden, maar altijd uitgaan van 

de eigen kracht en voortdurend streven naar verbetering.                                                                                                                                                     

De collegiale verhoudingen met de andere lokale verenigingen zijn functioneel tot goed. Waar 

nodig en mogelijk wordt onderling afgestemd en samengewerkt.  

 BVO’s 

In de relatie met al de BVO’s draait het vooral om de ontwikkeling van talentvolle voetballers. SV 

Schalkhaar heeft een aanzuigende werking op talenten uit de nabije omgeving, net zoals BVO’s 

een aanzuigende werking hebben op talenten van SV Schalkhaar. Hoewel deze bewegingen 

wellicht als vervelend worden ervaren als een speler SV Schalkhaar verlaat, zijn ze zondermeer 

toe te juichen indien puur gekeken wordt naar de optimale ontplooiing van de spelers in kwestie. 
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Talent kiest zijn eigen niveau, dat is de realiteit (en gelukkig maar). Zo bezien is geen enkele BVO 

te beschouwen als een echte concurrent voor SV Schalkhaar. Er ligt hooguit een gezamenlijke 

uitdaging om de overgang (en eventuele terugkeer) van talentvolle voetballers op een 

constructieve manier met elkaar af te stemmen. 

 

2. BELEID 

De algemene missie, visie, doelstellingen van SV Schalkhaar  en de  voor het voetbal relevante 

externe factoren leiden tot een beleid specifiek voor het voetbal. Onderstaand worden de 

uitgangspunten daarvan beschreven. 

2.1. UITGANGSPUNTEN 

 DOELGROEPEN 

Uitgangspunt van het beleid, is dat de behoeften van de doelgroepen centraal dienen te staan. 

De verschillende doelgroepen (of ledencategorieën) worden onderscheiden naar twee factoren: 

leeftijd (senioren en jeugd (zowel junioren (leeftijdscategorie A, B, C) als pupillen 

(leeftijdscategorie D,E,F,M)) en sportieve ambitie c.q. mogelijkheden (selectievoetbal en 

breedtesport). 

 GELIJKWAARDIGHEID 

De behoeften van de verschillende categorieën zijn allemaal even legitiem, voor zover ze niet 

worden ingeperkt door het verenigingsbeleid of door praktische belemmeringen. Uitgangspunt 

is, dat iedere doelgroep (en ieder lid binnen die doelgroep) gelijkwaardig is. Dat elke voetballer 

zich bij SV Schalkhaar thuis voelt en met plezier de voetbalsport beleven. 

 DIFFERENTIATIE 

Differentiatie in doelgroepen betekent differentiatie in de wijze van faciliteren. Een ambitieuze 

selectiespeler zal bijvoorbeeld iets anders van de vereniging verwachten dan een niet-spelend lid 

die alleen maar één keer per week aan een trainingsavond deelneemt. Ieder lid wil (sterker nog: 

moet) op maat worden bediend. Dat betekent niet dat alle categorieën een even grote 

aanspraak zullen maken op de middelen van de vereniging. In de praktijk is dat ook helemaal niet 

nodig, als het al mogelijk zou zijn. Waar het om gaat, is dat iedereen in staat wordt gesteld om 

“zijn of haar ding te doen”. 

 BEPERKINGEN 

Als we voor een bepaalde categorie niet aan de sportieve en/of sociale behoeftebevrediging 

tegemoet kunnen komen, dan moeten we daar eerlijk in zijn, zodat zij hun eigen keuze kunnen 

maken. Zo’n situatie kan zich voordoen als we door de schaarste van de beschikbare middelen 

(financieel of qua accommodatie) niet ieders behoefte volledig kunnen faciliteren. 

 OPTIMALISATIE 

Beleidsbepaling bestaat voor een belangrijk deel uit het bepalen voor wie je het doet, en hoe je 

de beschikbare middelen zo goed mogelijk gebruikt c.q. verdeelt. Voor een vereniging met zo 

veel voetballers als SV Schalkhaar ligt op dit punt een belangrijke uitdaging. Iedereen wil aan zijn 

trekken komen, maar misschien kan dat wel niet altijd ten volle. Dit betekent dat moet worden 
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gestreefd naar een optimale situatie. Dit houdt in dat de aanwending van middelen zodanig is 

dat de bevrediging van de behoeften van de verschillende doelgroepen door hen op zijn minst als 

“acceptabel” wordt ervaren. 

 CLUBGEVOEL 

Een tekort aan middelen kan in sommige gevallen gecompenseerd worden met de warmte van 

de club. Wellicht kan SV Schalkhaar daardoor meer voor elkaar krijgen, dan een vergelijkbare 

vereniging met minder clubgevoel. Ook dat is dus een kern, waar we zuinig op moeten zijn. 

Wanneer het clubgevoel onder druk komt te staan, is het de kunst om de signalen op waarde te 

schatten. Dit houdt direct verband met de behoeften van de doelgroepen (en mogelijke 

veranderingen daarin). Pas in een uiterste geval moet wellicht afscheid worden genomen van 

mensen, omdat de vereniging niet in staat is om aan hun wensen te voldoen. 

 PIRAMIDEMODEL 

Selectievoetbal en breedtesport zijn geen gescheiden werelden. De ene wereld loopt over in de 

andere. Sterker nog, beide werelden hebben elkaar nodig. Immers, zonder prestatiegerichte top 

kunnen talentvolle voetballers niet tot een optimale ontplooiing komen. En omgekeerd kan 

selectievoetbal niet bestaan zonder de selectie- en doorstroommogelijkheden vanuit een brede 

basis. We spreken hier van het piramidemodel. Bij de noodzaak om te investeren in de sportieve 

top van de piramide mag nooit worden vergeten dat die top slechts kan bestaan bij de gratie van 

een goede basis. Aandacht voor voetballers onder de top en aan de basis is dus onontbeerlijk. 

Niet alleen omdat we hun sportbeoefening willen faciliteren, maar ook om selectievoetbal 

binnen onze vereniging mogelijk te maken. 

Momenteel  (seizoen 2013 – 2014) heeft SV Schalkhaar 10 seniorenteams, 21 juniorenteams A, B 

en C, waaronder 2 meisjesteams bij de C-junioren, 37 pupillenteams D, E, F en circa 50 M-

pupillen. 

 

3. ORGANISATIE VOETBAL 

Voor de voetbalactiviteiten op organisatorisch en technisch gebied  is de commissie voetbal 

verantwoordelijk. Zij bewaakt het budget dat door het bestuur voor de voetbalactiviteiten ter 

beschikking is gesteld. De voorzitter van de commissie voetbal stemt in het bestuursoverleg af met 

het hoofdbestuur. 

Als het om voetbal gaat bij SV Schalkhaar ligt er een uitdaging en een kans om haar goede naam te 

behouden in Deventer en omgeving. Wanneer deze goede naam wordt gekoesterd en in stand 

gehouden wordt of zelfs verbeterd kan worden, is de aanwas van met name jeugdleden blijvend 

verzekerd. Een goed technisch beleid, een goede organisatie en goede faciliteiten zijn de 

voorwaarden voor een grotere binding van de  senioren- en jeugdleden met SV Schalkhaar. Om de 

uitdagingen aan te kunnen gaan heeft de commissie voetbal voor zichzelf de volgende algemene 

doelstellingen geformuleerd: 
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 primair doel is het beoefenen van de voetbalsport mogelijk te  maken en te bevorderen 

 insteek is het vinden en bewaren van een juist evenwicht tussen de prestatiedrang en de 

recreatiebehoefte, zonder dat deze elkaar in de weg staan. Alle spelersgroepen binnen SV 

Schalkhaar zijn even belangrijk 

 het streven is dat alle leden zoveel mogelijk plezier aan het voetbalspelletje kunnen en zullen 

beleven, ieder naar zijn eigen mogelijkheden en ambities 

 daarbij  hoort een respectvolle omgang van de leden en  overige betrokkenen bij de 

vereniging met elkaar als ook met derden (tegenstanders, scheidsrechters, etc.). Normen, 

waarden en omgangsvormen zijn hierbij heel belangrijk 

 we willen de voorwaarden creëren om er voor te zorgen dat de jeugd het voetbalspel leert 

en dat senioren en jeugd beiden plezier beleven aan het voetballen 

 we streven er naar het aanwezige talent te herkennen, verder te laten ontwikkelen en deze 

op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen 

 we streven er naar de senior- en jeugdleden, kaderleden en ouders de binnen de vereniging 

geldende normen, waarden en omgangsvormen na te laten leven en uit te dragen 

 we willen senior- en jeugdleden blijvend binden aan de vereniging als speler en/of 

vrijwilliger.   

 

3.1. COMMISSIE VOETBAL 

De commissie voetbal legt het accent op die activiteiten, die zo veel mogelijk een afspiegeling zijn 

van de doelgroepen waarop het voetbal binnen SV Schalkhaar zich richt. Daarbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen selectievoetbal en breedte sport. Door zich te richten op beide vormen 

kan het beste worden ingespeeld op de behoeften van de verschillende doelgroepen en kan 

specifieke deskundigheid en ervaring op die doelgroepen worden ingezet. 

Selectievoetbal heeft als doel om in het amateurvoetbal binnen SV Schalkhaar op het hoogst 

mogelijk niveau te laten acteren en een toonaangevende club in Deventer en omgeving te 

zijn/worden. Voor de selectie elftallen wordt een zo hoog mogelijk niveau nagestreefd.  Dat betekent 

vooralsnog voor het eerste elftal zich manifesteren als stabiele 2e klasser, voor het tweede elftal de 

stap maken naar de reserve hoofdklasse en voor het derde elftal een stabiele factor te worden in de 

2e klasse. Voor de eerste selectieteams bij de jeugd betekent dat acteren op divisieniveau. Voor de 

tweede selectieteams bij de jeugd betekent dat acteren op minimaal eerste klasse niveau. 

Uitgangspunt bij het realiseren van  de ambities is vooral gebruik te maken van spelers uit de eigen 

opleiding. Het selectievoetbal beleid zal gebaseerd zijn op het T(echnisch) O(pleidings)Plan, dat in juli 

2014 gereed is. 

Naast selectievoetbal wil  SV Schalkhaar heel duidelijk zorg dragen voor een optimaal klimaat voor de 

breedtesport.  Het is de vereniging er alles aan gelegen de ontwikkeling van de jonge sporters in 

goede harmonie en op verantwoordelijke wijze te bevorderen, waarbij de sportiviteit hoog in het 

vaandel staat. Plezier hebben en zich goed voelen, daar gaat het om.  De breedtesport bestaat 

voornamelijk uit spelers die de wil, de tijd en/of de kwaliteit niet hebben om veel, gericht en 

intensief met voetbal bezig te zijn. Deze groep heeft een andere doelstelling. Een doelstelling is 

weliswaar recreatiever gericht, maar beslist niet minder(waardig). Van teams en spelers in de 

breedtesport mag verwacht worden dat zij op sportieve wijze, met maximale inzet, het best 

mogelijke resultaat wordt behaald. Belangrijk dient het te zijn dat plezier voorop staat.  De spelers 
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wordt de mogelijkheid geboden om in ieder geval naar behoefte wekelijks 1 of 2 keer te trainen. In 

de begeleiding van deze spelers zal rekening worden gehouden met specifieke aspecten van 

recreatief gericht voetbal.    

Ook in de wijze waarop de commissie voetbal is gestructureerd wordt rekening gehouden met de 

verschillende specifieke behoeften van de doelgroepen binnen de vereniging en de specifieke 

deskundigheid en ervaring die daarbij nodig is. Vandaar dat er binnen de commissie  twee primair op 

voetbal gerichte teams opereren. Dat zijn: 

 Voetbaltechnische Zaken Selectie voor senioren en jeugd 

 Voetbaltechnische Zaken breedtesport. Enerzijds gericht op junioren en anderzijds gericht op 

senioren 

Tevens is de commissie voetbal verantwoordelijk voor die activiteiten die het voetbal direct 

faciliteren en daarmee essentieel zijn voor kunnen beoefenen van het voetbal. Dat zijn: 

 Scheidsrechters  

 Wedstrijdsecretariaat 

 Verzorging 

 Materialen 

Kenmerkend voor de wijze waarop de commissie voetbal werkt, is: 

 Grote zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van het werk 

 De teams die zich richten op de voetbaltechnische zaken voor de selectieteams en de 

breedte sport  kunnen vrij autonoom opereren, maar er vindt geregeld communicatie, 

afstemming en samenwerking tussen beide teams plaats 

 Opereren binnen de kaders die op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld 

 Verantwoording aan het hoofdbestuur via de voorzitter van de commissie voetbal, die de 

commissie voetbal vertegenwoordigt naar het bestuur 

 Onderlinge samenwerking tussen de verschillende verantwoordelijken bij 

“grensoverschrijdende” kwesties (zowel binnen de commissie voetbal als andere onderdelen 

van SV Schalkhaar) 

 

 

4. DOELSTELLINGEN 2014 -2018 

In dit hoofdstuk worden de concrete doelstellingen van de commissie voetbal voor de periode 2014-

2018 geformuleerd.  

4.1. VOETBALTECHNISCHE ZAKEN SELECTIE (senioren en jeugd) 

Doelstellingen: 

 Ontwikkelen van het 1e team tot een vaste en stabiele waarde in de tweede klasse 

 Ontwikkelen van het 2e team tot een vaste en stabiele waarde in de reserve hoofdklasse 

 Verkleinen van de sportieve afstand tussen het derde en het tweede. 3e team moet een 

vaste en stabiele waarde zijn in de tweede klasse 
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 Spelen met de eerste  selectieteams in de leeftijdscategorieën A, B, C en D op divisie niveau 

 Spelen met de eerste selectieteams in de leeftijdscategorieën E en F op hoofdklasse niveau 

 Tweede jeugdselectieteams spelen minimaal op het niveau van de eerste klasse 

 Een structurele niveauverbetering en continue investering in de jeugdselecties 

 Het klimaat bevorderen van jaarlijkse doorstroming van talenten uit de jeugd naar de 

jeugdselectieteams en uiteindelijk van A-junioren naar de seniorenselecties  

 Waarborgen van minimaal zes spelers per jaar vanuit de jeugd naar het 1e, 2e en 3e  

Uitgangspunten: 

 Versterken en op peil houden van het 1e team voor wat betreft ervaring en leiderschap 

 Bewaken van het aandeel “eigen spelers” in alle selecties (minimaal 80%).  

 Neerzetten van het 2e als een beloften-team en als een springplank naar het 1e 

 Verder uitbouwen van de jeugdopleiding op basis van een Technisch OpleidingsPlan (TOP) 

 Het TOP is de basis voor het totale voetbaltechnische beleid binnen SV Schalkhaar 

 Het TOP levert ook input voor het de ontwikkeling van de breedte sport.  

 Kennis en ervaring vanuit de mensen die zich bezig houden met het selectievoetbal wordt 

ingezet voor de ontwikkeling van de breedtesport 

 Waarborgen van de deskundigheid en continuïteit van het trainer-corps met als insteek dat 

deze zoveel mogelijk vanuit de eigen vereniging worden opgeleid 

 SV Schalkhaar betaalt spelers niet  

 

4.2. VOETBALTECHNISCHE ZAKEN BREEDTESPORT SENIOREN 

Doelstellingen: 

 Realiseren van tenminste tien volwaardige niet-prestatiegerichte senioren teams 

 Nieuwe ontwikkelingen vanuit de KNVB onderzoeken en, afhankelijk van de uitkomst 

daarvan, besluiten of 45+ voetbal en damesvoetbal geïntroduceerd kunnen worden binnen 

SV Schalkhaar 

 Coördineren van bepaalde activiteiten,  zoals gezamenlijke trainingen 

 Goed onderhouden van de pool van scheidsrechters voor de seniorenteams op zondag 

Uitgangspunten: 

 Versterken en bewaken van het sociale gezicht van de vereniging 

 Stimuleren en bewaken dat spelers zich onderdeel van de vereniging voelen 

 De sportieve en gevoelsmatige afstand tot de prestatiegerichte seniorenteams klein houden 

 Faciliteren van een mogelijke groei van het aantal teams, maar ook duidelijk de beperkingen 

in groei bewaken (zoals naast financiën zaken als bijvoorbeeld velden, accommodatie en 

kader) 

 

4.3. VOETBALTECHNISCHE ZAKEN BREEDTESPORT JEUGD 

Doelstellingen: 

 Continue investering/begeleiding van de jeugd in de breedtesport 

 Formuleren en bewaken van eisen inzake prestatieniveau, trainers en trainingen 
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 Mogelijkheden onderzoeken om meisjesvoetbal uit te breiden binnen SV Schalkhaar en zo 

nog beter aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen vanuit de KNVB 

 Mogelijkheden voor teams met mensen met een beperking bekijken en eventueel invullen 

(bijvoorbeeld met een jaarlijks regio toernooi) 

 Het klimaat bevorderen van jaarlijkse doorstroming van de  jeugd naar de senioren  

 Vaststellen en bewaken van de procedure inzake de indeling van spelers in teams 

 Zorgen voor structureel opleidingsaanbod voor kaderleden, inzake zowel voetbal en het 

daarbij behorende gedrag 

 Bewaken van gewenst gedrag van spelers, leiders, trainers en ouders 

Uitgangspunten: 

 Faciliteren van een mogelijke groei van het aantal teams, maar ook duidelijk de beperkingen 

in groei bewaken (zoals naast financiën zaken als bijvoorbeeld velden, accommodatie en 

kader) 

 Bewaken van de herkenbaarheid van de niet prestatiegerichte jeugd  binnen de vereniging 

 Stimuleren van de betrokkenheid van ouders van jeugdspelers 

 Stimuleren van de actieve inbreng van (oudere)jeugdspelers zelf in beleid en activiteiten 

 Werken met één of enkele leeftijdscoördinatoren per leeftijdscategorie 

 

4.4. FACILITEITEN: SCHEIDSRECHTERS 

Doelstellingen: 

 het scheppen en behouden van een aantrekkelijk klimaat voor scheidsrechters, waarbij 

KNVB- en verenigingsscheidsrechters zowel plezier hebben in het fluiten van wedstrijden als 

met respect behandeld worden en zich veilig voelen vóór, tijdens en na een wedstrijd 

 het waarborgen van de acceptatie van de verenigingsscheidsrechters in alle geledingen 

(bestuur, trainers, leiders, ouders enz.) 

 Alle wedstrijden door gekwalificeerde scheidsrechters laten leiden 

Uitgangspunten: 

 Ondersteunen  van het KNVB actieplan tegen geweld en voor sportiviteit  

 Het actief uitvoeren van de in het KNVB actieplan genoemde maatregelen 

 Met ingang van het seizoen 2014 -2015 invoeren van een eigen Sportiviteitsbeleid 

 Opzetten van spelregelcursus voor B junioren 

 Zelf organiseren van scheidsrechterscursussen bij SV Schalkhaarof leden deel laten nemen 

aan KNVB cursussen. Mogelijke cursussen zijn: BOS, juniorenscheidsrechter, 

pupillenscheidsrechter en jeugdscheidsrechter 

 

4.5. FACILITEITEN: WEDSTRIJDSECRETARIAAT 

Doelstellingen: 

 Het plannen van alle wedstrijden, competitie en vriendschappelijk, voor de senioren, jeugd 

alsmede ook de toernooien 

 Verzorgen van indeling van velden en kleedkamers op wedstrijddagen 
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 Behartigen van de belangen zo goed mogelijk van de gehele senioren en jeugdafdeling zowel 

binnen als buiten de vereniging 

 Het maken van en bijhouden van schema’s voor trainingen en bijbehorende 

kleedkamerbezetting 

Uitgangspunten: 

 Werken volgens en binnen de regels van de KNVB 

 Aanspreekpunt zijn voor de KNVB wat betreft alle wedstrijdzaken 

 Aanspreekpunt zijn voor andere verenigingen wat betreft alle wedstrijdzaken 

 Communiceren van alle wedstrijden naar de trainers, leiders en kantinebeheer 

 Oplossen en adviseren m.b.t. tuchtzaken 

 

4.6. FACILITEITEN: VERZORGING 

Doelstellingen: 

 Invulling geven aan blessurepreventie 

 Signaleren blessures en doorverwijzen 

 Verzorgen hersteltraining 

  (Jeugd)kader instrueren en eventueel opleiden 

 Gezien de grote hoeveelheid sporters op zaterdag: aanwezigheid van EHBO op die dag 

 Uitgangspunten: 

 Behandeling van veelvoorkomende blessures, intapen van spelers en masseren van spelers 

 Bij onduidelijke/vage klachten en bij geen directe verbetering bij behandeling door verwijzen 

naar professionele fysiotherapeut 

 Communiceren en informeren naar trainers en leiders over blessurepreventie 

 Ontwikkelen en begeleiden van hersteltraining  

 Voorwaarden scheppen zodat verzorging mogelijk is op meerdere momenten per week (bij 

voorkeur 3 avonden) 

 

4.7. FACILITEITEN: MATERIALEN 

Doelstellingen:  

 Verzorgen  van voldoende materialen ten behoeve van wedstrijden en trainingen 

 Onderhouden van de materialen en controleren op aanwezigheid 

 Bewaken van de financiële kaders waarbinnen het materiaal kan worden aangeschaft 

Uitgangspunten: 

 Aanspreekpunt zijn voor Stichting Sportvoorziening Schalkhaar 

 Aanspreekpunt zijn voor de commissie voetbal , die de opdrachtgever is, als het gaat om 

materialen voor wedstrijden en trainingen 

 Voorlichten en adviseren van spelers en kader over hoe het beste met de materialen kan 

worden  omgegaan 
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Hoofdstuk 4: Beleid Handbal  

1 Beleid 

1.1 Algemeen  

De commissie Handbal is verantwoordelijk op organisatorisch en technisch gebied. Ze bewaakt het 
budget zoals overeengekomen is met het hoofdbestuur. Zij conformeert zich aan het beleidsplan 
zoals door de vereniging SV Schalkhaar is vastgesteld. De voorzitter van de commissie Handbal maakt 
onderdeel uit van het hoofdbestuur en stemt in het bestuursoverleg zaken aangaande  beleidsmatige 
zaken met de andere commissies af. 
De uitdaging van de commissie Handbal is om de breedte handbalsport voor dames in alle 
categorieën binnen Schalkhaar en omstreken te continueren. Waarbij sportplezier voor alle leden en 
respect voor elkaar, tegenstander en scheidsrechters belangrijk is. 
Wel zijn we van mening dat het eerste dames team prestatief ingesteld moet zijn en indien mogelijk 
aan de prestatieve competitie moet deelnemen (2de klasse of hoger) Voor de Dames A en B geldt dit 
ook, maar in mindere mate. 
Hoewel het merendeel van de sportbeoefening in de sporthal plaatsvindt wil de afdeling handbal 
actief onderdeel uitmaken van de vereniging. 
Om het contact met de handballende leden te waarborgen organiseert de commissie Handbal 
minimaal tweemaal per jaar ledenraden voor de handbal spelende leden. Hierin worden de handbal 
spelende leden geïnformeerd aangaande organisatorische en technische beleidzaken. Daarna 
worden de zaken besproken. 

1.2 Omvang handbal spelende leden 

 
In het seizoen 2013-2014 bestond de commissie handbal uit circa 120 leden. Er deden 12 teams mee 
aan de competitie. Om een goede opbouw binnen SV Schalkhaar Handbal te houden is het noodzaak 
om in elke leeftijdscategorie een team aan de competitie te laten deelnemen. Nu een aantal 
leeftijdscategorieën zijn verkleind van 3 naar 2 jaar is dit lastig. En zijn wij vaak  genoodzaakt om 
spelers in een andere leeftijdscategorie te laten spelen. Dit is een uitdaging voor alle kleinere 
verenigingen in de regio. Elk jaar moeten we constateren dat in de leeftijdscategorie 14, 15 jaar 
leden stoppen met ( de handbal) sport. Ook de overgang naar de senioren categorie blijft lastig. 
Leden gaan studeren of willen zich niet meer verplichten op de zondag. Daarnaast is er steeds meer 
concurrentie van andere sporten, met name hockey en voetbal. Ondanks deze voor de handbalsport 
ongunstige ontwikkelingen vinden we dat we moeten streven naar een “complete” vereniging. 
Hieronder de doelstelling. 
 
Overzicht aantal teams: 
 

Categorie leeftijd Huidige  
aantal teams 

Maximaal  
aantal teams 

Streven 2020 
Aantal teams 

Recreanten  18 - ouder 2 3 3 

Senioren 18 en ouder 2 3 2 

Junioren A 16 – 17 jaar 1 2 1 

Junioren B 14 – 15 jaar 1 2 2 

Jeugd C 12 - 13 jaar 1 3 2 

Jeugd D 10 - 11 jaar 3 3 2 

Jeugd E   8 -  9 jaar 1 3 3 

Jeugd F   7 – 6 jaar 1 2 2 

 Totaal 12 teams 21 17 

 leden 120 leden 210 leden 170 leden 
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2 Organisatie  

2.1 Dagelijks Bestuur Commissie Handbal Zaken (CHZ). 

Omdat de afdeling Handbal direct lid is van het NHV dienen zij volgens de regels van het NHV over 
een volledig bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) te beschikken. Daarnaast maakt de 
voorzitter van de commissie technische zaken onderdeel uit van het bestuur van de handbal. 
De ledenadministratie valt onder de verantwoording van het secretariaat en kan (wordt) door een 
ander worden ingevuld. 
 

2.2 Commissie Technische Zaken (CTZ) 

De commissie technische zaken organiseert alle zaken aangaande trainingen en wedstrijden. 
Daarnaast heeft zij de volgende taken en activiteiten: 

 Scheidsrechters opleidingen; 

 Trainers opleiden. 
Onder de CTZ vallen ook; 

 Het wedstrijdsecretariaat welke de competitie coördineert.  

 De zaalcommissaris welke de scheidrechters voor de zaterdagteams en de zaaldiensten 
coördineert. 

 De scheidsrechter contactpersoon (SKP-er) welke samen met de omliggende 
handbalverenigingen de scheidsrechters voor de zondag teams indeelt. 

 

2.3 Commissie Niet Handbal technische zaken 

Deze commissie is nog steeds in oprichting.  
Deze commissie heeft als taak projectmatige zaken te organiseren zijnde 

 Handbal Promotie; 

 Trainingskampen organisatie; 

 Bezoek interlands; 

 Organisatie bezoek toernooien; 

 Organisatie eigen toernooien.  

 Organisatie financiële acties zoals bv. Loopathons;  
Nu worden deze zaken nog door commissie Technische zaken en bestuur van de handbal uitgevoerd. 
 

3 Doelstellingen tot 2020 

3.1 Kader 

In de huidige samenleving zijn steeds minder mensen bereid om een verenigingsverplichting  aan te 
gaan. Voornamelijk de volgende functies worden steeds moeilijker in te vullen.  

 Technisch kader (trainers en coaches); 

 Scheidsrechters; 

 Bestuurlijk kader. 
 
De commissies worden nu veelal bemenst  door wat oudere niet handballende leden.  
Om de continuïteit te waarborgen zullen we ook jeugdige leden moeten betrekken in de organisatie. 
We zullen mensen moeten enthousiasmeren om deze verplichtingen aan te gaan. Dit willen we doen 
door middel van: 

 Intern opleidingen en coachen; 

 Deelname workshops extern; 
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 Compensaties door uitgave van kleding (trainers en scheidsrechters); 

 Ondersteuning door middel van materialen, literatuur, internet abonnement; 

 Het organiseren van sociale activiteiten, niet altijd direct handbal gebonden. 

3.2 Handbaltechnisch  

We willen op een hoger prestatief niveau gaan handballen met de dames senioren. Om dit te 
bereiken zullen we de spelers individueel op een hoger prestatief handbal niveau moeten brengen. 
Het klimaat moet worden veranderd. Uiteraard met behoud van plezier in de handbalsport 
De volgende zaken zullen daartoe moeten veranderen: 

 Meer wedstrijdmentaliteit brengen; 

 Verhogen mentale hardheid; 

 Verhogen van de fysieke weerstand; 

 Verhogen technische en tactische vaardigheden; 
Dit willen we bereiken door al op B en C niveau de volgende zaken te veranderen: 

 Verhogen van de intensiviteit tijdens de trainingen; 

 De trainingsfrequentie verhogen; 

 Verlengen van de conditionele trainingstijd; 

 Talenten extra aandacht en mogelijkheden geven; 

 Instrueren coaches en leiders; 

 Trainen op specialismen in kleine groepen. 
We willen hiertoe eventueel externe specialisten inzetten. 
 

3.3 Recreatiesport 

Steeds mee senior leden besluiten om op relatief jonge leeftijd te stoppen met het spelen van de 
competitiesport op de zondag. Daar staat tegen over dat ze wel graag de handbalsport willen blijven 
beoefenen. Daartoe bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de doordeweekse competitie. 
Dit wordt op verschillende niveaus gespeeld. Hierdoor zijn ook “oudere” mensen die nog nooit 
gehandbald hebben in staat deel te nemen aan deze competitie. 
Mede omdat in deze categorie een hoog “kadergehalte” aanwezig is vinden we het van het grootste 
belang om aan deze groep voldoende aandacht te geven door: 

 Beschikbaar stellen meer trainingsmogelijkheden; 

 Spelen van de wedstrijden op “goede” tijden. 
Ook zullen we extra promotie activiteiten ontwikkelen om deze groep uit te breiden. 

3.4 Veldcompetitie 

Aan de zondagcompetitie buiten op het veld nemen steeds minder teams deel. Daarnaast breidt de 
zaalcompetitie zich steeds verder uit en maakt de vakantiespreiding de beschikbare periode steeds 
korter. Om de periode buiten de zaalcompetitie op te vullen zullen we alternatieve activiteiten 
moeten ontwikkelen 
Te denken valt hierbij aan: 

 Beachhandbal; 

 Wedstrijden in toernooivormen met twee andere teams. 
Deze zaken zullen we verder gaan ontplooien. 

3.5 Samenwerking andere handbalverenigingen 

Het organiseren van activiteiten, opleidingen en evenementen vraagt veel inspanning voor een 
relatief kleine groep mensen. We willen in de toekomst meer samenwerken met omliggende 
handbalverenigingen van gelijke omvang om opleidingen voor trainers, coaches en scheidsrechters te 
organiseren. 



21 
 

3.6 Jongens en heren handbal 

Vooralsnog verwachten wij niet dat we de handbalport voor heren kunnen ontwikkelen. Wel zal 
jongens de mogelijkheid geboden worden om in hun leeftijdscategorie de handbalsport samen met 
meisjes te beoefenen. In de C categorie is het gemengd spelen niet meer toegestaan. De mannelijke 
leden van onze vereniging zoeken nu dan veelal aansluiting bij HV Achilles in Apeldoorn. Wij zijn 
voornemens om de contacten met HV Achilles te intensiveren. Bijvoorbeeld door jongensteams van 
HV Achilles wedstrijden in Schalkhaar te laten spelen. Om zo de jongens te interesseren in handbal. 
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Hoofdstuk 5: Beleid Exploitatie en sponsoring 
 
Naast clubcontributie zijn de sponsorbijdragen en kantine inkomsten de grootste bron van inkomsten 
voor de vereniging waarmee de kosten die binnen de verschillende commissies gemaakt worden, 
worden gedekt.  Ondanks de crisis weten de commissies Sponsoring en Exploitatie beide inkomsten 
bronnen op redelijk constant niveau te houden. De komende jaren zal gewerkt worden aan groei van 
deze inkomstenstromen en aan het verder uitwerken en invulling geven aan taken en 
verantwoordelijkheden binnen de commissies en van commissies naar rest van de vereniging. 
 
5.1 Sponsoring 
 
Sponsoring is tegenwoordig niet alleen meer clubliefde, hiervan is sponsorcommissie zich bewust en 
zij probeert dan ook op verschillende manieren de komende jaren binnen de vereniging de 
sponsoren aandacht en exposure te geven, waarmee wij hopen nieuwe sponsoren aan te trekken en 
bestaande sponsoren te behouden.  
 
Doelen: 
 

 De komende jaren wil de Sponsorcommissie de sponsorinkomsten jaarlijks  verhogen met 
3%.  

 Nieuwe sponsoren aantrekken. Daarin zal de piek seizoen 2016-2017 zijn, voor wat betreft 
shirtsponsors bij nieuwe kledinglijn. 

 Bestaande sponsoren behouden. 

 Uitbreiding commissie (met relatiebeheer) en het verder uitwerken en invulling geven aan 
taken en verantwoordelijkheden binnen de commissie en van de commissie naar rest van de 
vereniging (frontoffice en backoffice).  

 
Dit wil de sponsorcommissie realiseren met onder andere de volgende activiteiten cq. middelen, 
waarbij de kosten binnen de gestelde financiële kaders blijven: 
 

- Vanaf seizoen 2014-2015 jaarlijkse presentatiegids 
- Sponsorevent 2x per jaar (o.a. Sport café) 
- Sponsoring in de vorm van wederkerigheid (o.a . Salland, C1000) 
- Uitbreiding reclameborden velden 
- Meer gebruik maken van digitale mogelijkheden, website, kantine 
- Shirtsponsoring 
- Beschikbaar stellen complex voor sponsor, voor activiteit 
- Sponsoren mogelijkheid geven acties te houden voor leden 

 
 
5.2 Exploitatie 
 
Binnen de exploitatie commissie zijn de afgelopen periode een aantal personen toegevoegd om alle 
taken en verantwoordelijkheden goed uit te kunnen voeren.  Deze taken en verantwoordelijkheden 
afgelopen periode besproken en op papier gezet en op basis daarvan verdeeld over de personen die 
zitting hebben in de exploitatie commissie. Daarnaast zijn er ook doelen benoemd voor de komende 
periode.      
 
De commissie streeft er na om de kantine de komende jaren zowel intern als aan derden beter te 
gaan benutten, dit alles wel binnen de wettelijke kaders. Hierdoor hopen zij de komende de jaren de 
omzet en marge vast te houden dan wel te verhogen.  



23 
 

 
De komende jaren wil de commissie tevens onderzoeken hoe de contante geldstroom binnen de 
exploitatie verminderd kan worden en vooruitlopend daarop een registratiesysteem introduceren 
voor het afrekenen van de consumpties.    
Naast boven genoemde doelen wil de commissie graag dat alle doelgroepen binnen de vereniging  
gebruiken gaan maken van de kantine en zich daar thuis gaan voelen bij een bezoek. Dit hopen zij te 
bereiken door een prettige, gezellige en sportieve sfeer uit te stralen in de kantine en het 
assortiment beter af te stemmen op de vraag.  
 
Daarnaast zal er vanuit de commissie ondersteuning komen voor de niet voetbal activiteiten zodat 
deze met enkele regelmaat kunnen en worden gehouden. Met ingang van seizoen 2014-2015 zal er  
activiteiten kalender worden geïntroduceerd door de commissie.      

Doelen: 
 

 De jaarlijkse bruto winstmarge op de verkoop bedraagt 53% van de inkoopsprijs. 

 Omzet stijgt jaarlijks met 2%. 

 Het assortiment is, binnen de vergunningsruimte, afgestemd op de vraag door de klant. 

 De kantine ademt een schone, prettige en sportieve sfeer uit. 

 De exploitatie vindt plaats binnen wettelijke kaders. 

 De kantine is voor alle doelgroepen binnen de vereniging, op afspraak met de commissie 
exploitatie, en door derden te gebruiken. 

 De contante geldstroom wordt tot een minimum beperkt. 

 Ondersteunen van niet voetbalactiviteiten. 
 
De commissie Exploitatie  is verantwoordelijk voor de volgende taken en bijbehorende activiteiten: 
 
Bestuurlijk 

- Intermediair hoofdbestuur 
- Van en naar bestuur informeren en afstemmen van ontwikkelingen en voorgenomen  

besluiten 
 
Financieel 

- Informeren over voortgang financiële doelstellingen 
- Inrichten en controle op contante geldstroom 
- Financiële afstemming tussen  inkoop en verkoop 
- Opzet begroting en verantwoording commissie exploitatie 

 
Contracten / vergunningen 

- Beheer lopende contracten en vergunningen 
- Oriëntatie op nieuwe en/of update van contracten en vergunningen 

 
Beleid 
Opzet- implementatie en begeleiding van exploitatiebeleid 
 
Wet – en regelgeving 
Bewaking, invoering van nieuwe of gewijzigde wet en regelgeving op exploitatiegebied 
 
Advies 
Algemeen advies voor exploitatiezaken 

- (on)aantrekkelijkheid hoofdingang 
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Communicatie 
Doel is het bevorderen van zowel de interne communicatie binnen onze eigen commissie als de 
externe communicatie van onze commissie met de rest van de vereniging.  
 
Inkoop 

- Beheer assortiment 
- Inkoop assortiment afgestemd op klantvraag 
- Oriëntatie op aanbod diverse leveranciers 

 
 
Activiteiten 

- Initiatief voor- en ondersteunen van niet voetbalactiviteiten 
- Beheer verenigingsagenda 

 
Barbezetting en barinrichting 

- Zorgen voor voldoende barbezetting via beheer barrooster 
- Instrueren en begeleiden barpersoneel 
- Wekelijkse uitgifte sleutels en wisselgeld 
- Advies over gebruik 2e bar 

 
Opleiding en begeleiding 

- Opleiden barpersoneel 
- Opleiden leden commissie exploitatie 
- Verzorgen instructie/voorlichtingsbijeenkomsten 
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Hoofdstuk 6: Beleid Communicatie 

De communicatie commissie heeft, net als alle andere commissies van een vereniging, de taak om bij 

te dragen aan het bereiken van de doelstellingen. Zowel door eigen activiteiten als door 

ondersteuning van activiteiten van andere disciplines binnen de vereniging. Streven is om op een 

proactieve en professionele manier de communicatie in- en extern te verbeteren en vorm te geven. 

Dus: De Communicatiecommissie zorgt voor coherente informatievoorziening middels alle 

communicatiemiddelen die de vereniging tot haar beschikking heeft. Communicatie zowel binnen de 

club (tussen leden, ouders van leden, bestuur, commissies en vrijwilligers) als naar buiten toe 

(bijvoorbeeld naar sponsors en de media). Hierin vanzelfsprekend samenwerkend met de overige 

commissies binnen de vereniging. 

De commissie die opgericht gaat worden zal bestaan uit een vertegenwoordiging van de huidige 

vrijwilligers die zich bezig houden met communicatiemiddelen en een commissievoorzitter.  Streven 

is de Goalredactie uit te breiden en een voorzitter voor de commissie Communicatie aan te stellen en 

toe te voegen aan het hoofdbestuur.  

 
Doelen: 

 Door inzet van een weloverwogen mix van communicatiemiddelen de betrokkenheid van 
leden en overige belanghebbenden zo groot mogelijk maken en houden. 

Te realiseren door de volgende activiteiten: 

Intern: 

  Formuleren van communicatiebeleid, e.e.a. in overleg met bestuur;  

 Verbeteren van communicatie van hoofdbestuur naar commissies, van commissies onderling 
en van commissies naar betreffende vrijwilligers en leden en van hoofdbestuur naar alle 
leden van de vereniging en overige belanghebbenden;  

 Adviseren en ondersteunen van bestuur en commissieleden over communicatie met de 
leden en externen; 

 Ontwikkelen/bewaken huisstijl; 

 Ontwikkelen van ‘communicatiegids’ waarin wordt omschreven op welke wijze en wanneer 
de afzonderlijke communicatiemiddelen worden ingezet, waarbij de huisstijl wordt 
gehanteerd 

 (Productie)begeleiding van interne communicatiemiddelen (digitale nieuwsbrieven, website, 
Twitter, Facebook,  de Goal, etc.) 
 

Extern: 

  (Productie)begeleiding van externe communicatiemiddelen;  

 Adviseren/ondersteunen van presentatie- en representatiebeleid; 

 Onderhouden van perscontacten (passief en actief); 

 Ondersteunen en adviseren in communicatie met de toekomstige leden. 
 

Middelen Communicatie Commissie 
 

 ‘Goal’ – gedrukt clubblad dat frequent verschijnt en wordt verspreid aan alle leden 

 Website 

 Persberichten 
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 Emailnieuwsbrief (toekomstig) 

 Twitter 

 Facebook 
 

Doelstellingen van de afzonderlijke middelen 
 

 Goal:  
o Hoofddoel: versterken van de verbondenheid met de club 

 Publiceren ingezonden stukken 
 Woord van de voorzitter 
 Ingezonden kopij 

Einde seizoen 2014-2015 zal middels de Goal geïnventariseerd worden hoe groot de behoefte aan 
uitgave van de Goal is en zal aan de hand van de uitkomst opnieuw bekeken worden of de Goal in de 
huidige vorm blijft bestaan. 
 

 Website:  
o werven van nieuwe leden,  
o informeren over actuele gebeurtenissen 
o uitbreiden en vermelden mailbestand @svschalkhaar om toegankelijkheid te vergroten 
o archiefdeel, waarin de lange historie van de club recht wordt gedaan 

Komende maanden zal tevens de kwaliteit van de huidige website verbeterd worden om het gemak, 
vindbaarheid en passende uitstraling te vergroten. Ook de huidige scheiding in afdelingen wordt 
herzien. 

 

 Persberichten:  
o aankondigen van opvallende ontwikkelingen binnen de vereniging en  
o aankondigen van evenementen 

 

 Emailnieuwsbrief:  
o Zie ‘Goal’, aanvullend: 
o Zo interactief mogelijke nieuwsvoorziening, lezers moeten maximaal tot actie worden 

aangespoord 
 

 Twitter:  
o Melden van wedstrijduitslagen van het eerste elftal 
o Melden van overige wedstrijduitslagen (toekomstig) 

 

 Facebook:  
o Foto’s van wedstrijden online plaatsen 
o Ondersteuning aankondigen van evenementen 

 

Overige middelen: 
Presentatiegids van commissie Sponsoring, die begin seizoen 2014-2015 aan alle leden verstrekt zal 
worden. Deze ondervangt deels de informatiegids. Ontbrekende informatie, met inachtneming van 
privacy van leden en vrijwilligers, zal op de website vermeld worden. 
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Hoofdstuk 7: Overige activiteiten SV Schalkhaar 
 
Op dit moment bestaat er geen commissie Recreatie, zoals voorgesteld in het vorige Beleidsplan. 
Wel vinden er verschillende activiteiten plaats: doorlopend,  jaarlijks terugkerend of incidenteel. 
 
De biljart- en Jeu de boules club hebben binnen de vereniging een recreatief karakter. Gezelligheid 
staat voorop in de interne competitie. 
 
De biljartafdeling is ontstaan in 1978, met stamgasten van en in het café de Cröddenbrug. Sinds 2007 
wordt er gebiljart in de kantine van SV Schalkhaar. Er wordt het hele jaar door in twee groepen een 
onderlinge competitie gespeeld op de dinsdag- en de woensdagavond. Op vrijdagavond is er vrij 
spelen.  
De biljarters houden jaarlijks een uitwisseling met  de biljartvereniging uit Diepenveen. 
 
De Jeu de boules club heeft een Jeu de boules baan op het complex.  
 
Verder worden er door de Niet Sport Activiteitencommissie (NSA) activiteiten georganiseerd en 
worden er in overleg met de commissie Exploitatie en Sponsoring activiteiten gehouden, als 
 
Kampioenengala 
Klaverjassen 
Vrijwilligersavond 
Sinterklaasviering 
Pupillenkamp 
Meindert Jansen Voetbaldag 
Nieuwjaarsreceptie 
Bingoavonden 
Kraam op Braderie/Schalkhaar Life 
Sponsorevents 
 
 
Om al deze evenementen zo goed mogelijk af te stemmen en bekendheid te geven zal er een 
centrale agenda komen, beheerd door de commissie Exploitatie. 
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Hoofdstuk 8:  Bestuurlijke organisatie 
 
8.1 Organogram 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting: 
Om optimaal uitvoering te kunnen geven aan het realiseren van de gestelde doelen in dit beleidsplan 
zullen we de verenigingsstructuur strikter  inrichten naar het bestaande huishoudelijk reglement.  
Dit om een vervolg te geven aan het ingezette beleid wat tot doel heeft minder en efficiënter te 
vergaderen en slagvaardiger en professioneler te kunnen opereren.  
 
Om helderheid en afstemming in verantwoordelijkheden en taken te creëren hebben we bestaande 
en, waar deze ontbraken, nieuwe taak/functieomschrijvingen van bestuursleden en commissies 
toegevoegd aan dit beleidsplan. Zo weet een ieder waar zijn verantwoordelijkheden liggen, en 
evengoed waar deze ophouden. Er kan sneller overgedragen worden en we lopen niet achter de 
feiten aan.  
 

  HOOFDBESTUUR: 
Voorzitter  Voorzitters   
Penningmeester commissies 
Secretaris 

 

Commissie 
Financiën: 
Contracten 
Ledenadministratie 
Exploitatie 
Sponsoring 
Voetbal en algemeen 

 

 

Commissie 
Voetbal 

 
Voorzitter lid 

Bestuur 
 

Commissie 
Handbal 

 
Voorzitter lid 

Bestuur 

Biljart 
Jeu de boules 

 
Contactpersoon 

Bestuur 

Commissie 

Communicatie 

Voorzitter lid 

Bestuur 

 

Commissie 
Exploitatie 

& 
Sponsoring 

 
Voorzitter lid 

Bestuur 

Team 

Verzorging 

Commissies 

Algemene Ledenvergadering 
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8.2 Hoofdbestuur  
Het hoofdbestuur van de vereniging bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester van de 
vereniging en de  voorzitters van de commissies Voetbal, Handbal, Exploitatie en Sponsoring en in de 
toekomst Communicatie.  
 
Het Hoofdbestuur is verantwoordelijk voor:  

 Behartiging van de verenigingsbelangen, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, in zijn  
 gehele omvang.  

 Een verantwoord en adequaat personeelsbeleid.  

 Een ordelijk financieel beheer. Voor de financiële bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de commissies wordt verwezen naar het begrotingsreglement.  

 
  
8.3 Functieomschrijvingen van leden van het Hoofdbestuur 
  
De Voorzitter:  
a) De voorzitter waakt in het bijzonder voor de belangen van de vereniging. Hij draagt zorg  
voor de eer en goede naam van de vereniging, voor een goede administratie en juist  
beheer van de middelen van de vereniging.  
b) De voorzitter ziet er op toe dat alle besluiten, genomen door de Algemene  
ledenvergadering of Bestuursvergaderingen, worden uitgevoerd.  
c) De voorzitter leidt de Algemene Ledenvergadering en bestuursvergaderingen en verleent  
het woord in de volgorde waarin het gevraagd wordt.  
d) Hij/zij is niet verplicht meer dan driemaal aan hetzelfde lid over hetzelfde onderwerp het  
woord te verlenen.  
e) Hij/zij is echter wel verplicht de discussie te hervatten indien een/derde deel van de  
aanwezige stemgerechtigden leden dit verlangt.  
f) Verder heeft de voorzitter een algeheel leidende en controlerende taak betreffende alle  
activiteiten van de vereniging en haar organen.  
g) De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door de voorzitter  
dan wel ingeval van diens belet of ontstentenis door de waarnemend voorzitter (aan te  
wijzen door het bestuur) samen met de secretaris of samen met de penningmeester.  
  
De Secretaris:  
a) Voert briefwisseling voor de vereniging, is verantwoordelijk voor de notulen van de  
Algemene ledenvergadering en de Bestuursvergaderingen en houdt archief van alle  
bescheiden.  
b) Is verplicht alle bij hem binnengekomen bescheiden ten spoedigste ter kennis van het  
bestuur te brengen.  
c) Onderhoudt contacten met de sportbonden en is verantwoordelijk voor de communicatie  
naar deze sportbonden.  
d) Is bevoegd de correspondentie namens het bestuur te ondertekenen.  
e) Organiseert de Algemene Ledenvergadering en de Bestuursvergaderingen en maakt het  
Jaarverslag op.  
f) Voegt de jaarstukken samen met het verslag van de penningmeester en stelt deze ter  
kennisname aan de leden.  
g) Is verantwoordelijk voor het bijhouden van de archieven en ledenadministratie van de  
vereniging. 
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De Penningmeester:  
a) Is belast met het geldelijk verkeer van de vereniging en zorgt voor de inning van:  

a. contributiegelden;  
b. sponsorgelden;  
c. kledinggelden;  
d. advertentiegelden;  
e. andere gelden  

b) Is verantwoordelijk voor de onder zijn/haar beheer staande gelden.  
c) Is belast en verantwoordelijk voor het geldelijke beheer en de boekhouding van de  
vereniging.  
d) is verantwoordelijk voor de algemene financiële begroting en het opstellen hiervan.  
e) De penningmeester is bevoegd die uitgaven te doen, welke het gevolg zijn van de  
besluiten van de algemene ledenvergadering of van het bestuur.  
f) Tijdens de Algemene ledenvergadering brengt hij/zij verslag uit van het geldelijk verkeer  
en de baten en lasten van de vereniging.  
g) Onverminderd de verantwoording tegenover de Algemene ledenvergadering en de  
Kascommissie is hij/zij verplicht te allen tijde rekening en verantwoording af te leggen  
tegenover het bestuur.  
 
De Voorzitter  Commissie  
- is verantwoordelijk voor het vastgestelde voor de commissie relevante beleid  
- verzorgt het contact tussen het bestuur en de commissie   
- verzorgt het contact met overige commissies van de vereniging waar nodig 
- geeft mede uitvoering aan de boven omschreven taken van het bestuur  
 - is lid van de commissie 
 
8.4 Bestuursvergaderingen  
 
Voorzitter, secretaris en penningmeester (Dagelijks Bestuur) vergaderen in deze samenstelling  5 
keer per jaar. 
Het Hoofdbestuur (allen) vergadert 5 keer per jaar.  
Daarnaast zal er jaarlijks een begrotingsvergadering plaatsvinden. 
Hiermee worden de voorzitters van de commissies minder belast met vergadertijd, aangezien zij ook 
met de commissies vergaderen.  
De vergaderingen worden geagendeerd en genotuleerd. De notulen zijn voor leden  
ter inzage beschikbaar bij de secretaris.  
Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd als niet ten minste de helft van het  
aantal bestuursleden aanwezig is.  
  
 Commissies  
De vereniging wordt bestuurd door het Hoofdbestuur; zij wordt hierbij ondersteund door  
Commissies, zoals opgenomen in het verenigingsorganogram.  
De Commissies hebben tot taak de commissiebelangen, binnen de grenzen van hun  
bevoegdheid, in hun gehele omvang te behartigen. Leidend hierin is het door de leden  
goedgekeurde beleidsplan van de vereniging.  
De Commissies hebben hierbij een eigen budgetverantwoordelijkheid.  
  
Elke Commissie is mede verantwoordelijk voor het organiseren van verenigingsactiviteiten.  
De vereniging kent de volgende commissies:  

 De Commissie Financiën  

 De Commissie Communicatie  

 De Commissie Exploitatie en Sponsoring  
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 De Commissie Voetbal  

 De Commissie Handbal 
 
 
Afhankelijk van ontwikkelingen binnen de vereniging kunnen nieuwe Commissies worden 
voorgesteld in de ALV en na goedkeuring opgericht.  
  
8.5  Overleg en communicatie  
  
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING:  
Is het hoogste orgaan in de vereniging  
  
Doel: 
 - vaststellen van het verenigingsbeleid  
- controle en adviesfunctie t.o.v. het bestuur  
- vaststellen jaarverslag secretaris, penningmeester en kascommissie  
- verkiezingen bestuursleden en kascommissie  
Frequentie: minimaal een keer per jaar of anderszins zoals in artikel 17 van de  statuten is bepaald.  
Deelnemers: bestuur en alle leden  
Besluitvorming: conform artikel 18 van de statuten  
Voorzitter: algemeen voorzitter  
Notulering: openbare notulen voor alle leden  
  
BUITENGEWONE LEDENVERGADERING  
Doel: vergadering indien het bestuur of een gerechtigd aantal leden dit nodig acht.  
(zie voor het overige de algemene ledenvergadering)  
  
BESTUURSVERGADERINGEN DAGELIJKS BESTUUR 
Doel: beleidsontwikkeling en afstemming  
bespreking dagelijkse voortgang vereniging  
  
Frequentie: eenmaal per 2 maanden, indien nodig of gewenst vaker. 
Deelnemers: leden Dagelijks Bestuur  
Voorzitter: voorzitter vereniging  
Notulering: notulen voor intern gebruik en op verzoek van en voor leden openbaar  
  
BESTUURSVERGADERINGEN HOOFDBESTUUR 
Doel: Afstemming beleidsontwikkeling Dagelijks Bestuur – Voorzitters Commissies  
Bespreking voortgang realisatie gestelde doelen en financiën   
Frequentie: 6 keer per jaar waarvan een begrotingsbespreking  
Deelnemers: Dagelijks Bestuur en voorzitters commissies  
Voorzitter: voorzitter vereniging  
Notulering: notulen voor intern gebruik en op verzoek van en voor leden openbaar 
  
Waar dat nodig of wenselijk is  kan buiten de genoemde bestuursvergaderingen overleg worden 
georganiseerd tussen commissies en Dagelijks Bestuur en tussen commissies onderling.  
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Meerjarenbegroting 01-07-2014 tot en met 30-06-2020 S.V. Schalkhaar 
 
Algemeen: 
De basis voor de meerjarenbegroting betreft de gerealiseerde resultaten van het huidige en 
afgelopen boekjaar en de doelstellingen genoemd in het beleidsplan.    
  
Commissie financiën: 

 Exploitatie en sponsoring 
De doelstellingen van de commissie financiën ten aanzien van Exploitatie (groei met 2% per jaar 
en een brutowinst percentage van minimaal 53%) en Sponsoring (groei met 3% per jaar) zijn in 
de meerjarenbegroting opgenomen.         

 Contributies 
Ten aanzien van de contributies is er een doelstelling tot groei van het ledenbestand door onder 
andere onderzoek naar uitbreiding van het aanbod sportactiviteiten. Tevens is de doelstelling het 
aantal seniorenelftallen te laten stijgen. Totaal kan dit een groei van circa 100 leden betekenen 
hetgeen leidt tot een contributiestijging. Deze stijging is voorzichtigheidshalve niet in de 
begroting opgenomen. Uitgaande van 100 extra leden medio 2018 zou de contributie kunnen 
stijgen met circa € 15.000,-- op jaarbasis. De (onderzoeks)kosten zijn opgenomen onder de 
algemene kosten. Voor het overige zijn de contributies jaarlijks gestegen met een gemiddelde 
prijsindexatie van 2%. 
 

Commissie voetbal: 
Ten aanzien van de salarissen van de trainers is al in de afgelopen tijd geïnvesteerd in het opleiden 
van eigen trainers. De verwachting is dat vanaf het seizoen 2016-2017 deze eigen opleiding een 
besparing kan opleveren op de trainerskosten. Wat betreft de faciliteiten voor selectie elftallen 
zullen deze beperkt gaan worden. De faciliteiten worden meer voetbal gerelateerd in plaats van elftal 
gerelateerd. Voor de faciliteiten van jeugdvoetbal is meer begroot voor zover deze wel voetbal 
gerelateerd zijn (bijvoorbeeld zaalhuur tijdens de winterstop en externe toernooikosten). 
 
Commissie recreatie: 
Het budget van de commissie recreatie (lees Niet Sport Activiteiten) blijft gelijk. Meer activiteiten 
worden alleen toegestaan als deze kostendekkend zijn.      
         
Commissie handbal: 
De begroting van de commissie handbal mag jaarlijks toenemen met 2%.   
             
Commissie communicatie: 
De communicatie naar onze leden zal steeds meer via internet gaan plaatsvinden. De infogids zal niet 
meer worden uitgegeven. Het contract met TV Oost voor de teletekstpagina is inmiddels opgezegd. 
De besparing van deze kosten is beschikbaar gekomen voor internetkosten. Begroot is dat de totale 
kosten van de communicatie jaarlijks mag toenemen met 1%.     
 
Overige kosten:    

 Verzorging 
De kosten van de verzorging bestaat naast verzorgingsmaterialen uit gediplomeerde verzorgers 
en kosten voor EHBO op zaterdagen. De verzorgingstak zal worden aangestuurd door de 
commissie voetbal, waarbij de handbal uiteraard ook gebruik mag maken van de verzorging. 

 Stichting Sportvoorziening Schalkhaar 
Van de eigenaar van het complex en de materialen is geen meerjarenbegroting beschikbaar. 
Uitgaande van de kosten van afgelopen seizoenen is uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 2% 
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van de huur-/sportvoorzieningskosten. De vereniging heeft grote  invloed op deze kosten door 
onder andere een goed materialen-/kledingbeheer en zuinig om te gaan met energie en onze 
kunstgrasvelden. Tevens dienen we het complex beschikbaar te houden voor externe 
activiteiten, waaronder de huidige BSO. Ten aanzien van materialen-/kledingbeheer zal worden 
ingezet op een organisatorische verbetering binnen de commissie Voetbal. De verwachting is dat 
de komende vijf jaar er geen grote investeringen, behoudens de kledinglijn over 2 seizoenen, 
voor de vereniging hoeven te worden verricht. De vervanging van de oudste kunstgrasvelden zal 
na deze meerjarenperiode aan de orde kunnen komen.  

 Diverse kosten 
Voor zover hierboven niet vermeld zijn de overige kosten geïndexeerd met 1%-2% of ten minste 
begroot op het huidige kostenniveau.        
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Bijlage : Externe analyse 
  
ONTWIKKELINGEN VANUIT OVERHEID:  
BEWEGEN EN GEZONDE LEEFSTIJL  
ONTMOEDIGINGSBELEID ROKEN  
TEGENGAAN ALCOHOLMISBRUIK  
MINDER SUBSIDIES  
MAATSCHAPPELIJKE SAMENWERKING  
DECENTRALISERING  
 
MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN  
INDIVIDUALISERING  
GROTERE MONDIGHEID  
MEER KEUZEMOGELIJKHEDEN  
TOENEMENDE ONZEKERHEID  
BEHOEFTE AAN ZINGEVING  
VERGRIJZING  
ECONOMISCHE RECESSIE  
 
BELEID KNVB  
GERICHTE DIENSTVERLENING  
AANDACHT VOOR MINDERHEDEN  
AANDACHT VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING  
MAATSCHAPPELIJKE ROL  
KWALITEITSBEWAKING JEUGDOPLEIDINGEN  
TEGENGAAN ALCOHOLMISBRUIK 
 
CONCURRENTIE  
LOKALE VOETBALVERENIGINGEN  
VOETBALVERENIGINGEN IN DE REGIO  
ANDERE LOKALE SPORTVERENIGINGEN  
ANDERE VORMEN VAN SPORTBEOEFENING 
 
 
 
Bijlage: Interne analyse  
 
RECENTE ONTWIKKELINGEN BINNEN DE CLUB  
GROEIEND LEDENAANTAL  
TOENEMENDE DIVERSITEIT  
CLOMPEXERE BESTUURBAARHEID  
GROTERE DRUK OP VRIJWILLIGERS  
MINDER CLUBBINDING  
MINDER SPONSORINKOMSTEN  
REGIONALE SAMENWERKING  
INVULLING MAATSCHAPPELIJKE ROL  
BEHOEFTE AAN COMMUNICATIE  
MEER AANDACHT VOOR P 
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Bijlage: SWOT analyse  
 
STERKTES  
Diversiteit in doelgroepen (breed draagvlak)  
Groot ledenaantal (factor van betekenis)  
Herkenbare clubcultuur  
Warmte en gastvrijheid  
Degelijke organisatie  
Goede accommodatie en voorzieningen  
Uitstekende jeugdopleiding  
Uitstekende naam in wijde omgeving  
 
ZWAKTES  
Diversiteit in doelgroepen (versnippering)  
Groeiend ledenaantal (beheersbaarheid)  
Schaarste qua veldencapaciteit en financiële middelen  
Toenemende druk op het vrijwilligerscorps  
Onduidelijke interne communicatielijnen 
 
KANSEN  
Aandacht vanuit de politiek voor bewegen en gezonde leefstijl  
Decentralisatie van overheidstaken  
Grotere behoefte aan lokale samenwerking  
Mogelijkheden om inhoud te geven aan de maatschappelijke rol van de club  
Aandacht voor sportbeoefening door minderheden en mensen met een beperking  
Samenwerking met hoog spelende verenigingen  
 
BEDREIGINGEN  
Individualisering  
Grotere mondigheid (meer korte lontjes)  
Steeds meer keuzemogelijkheden  
Vergrijzing  
Minder vanzelfsprekende subsidiemogelijkheden  
Minder inkomsten door de economische recessie 
 
 
 


