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Voorwoord 

In 2017 is het bestuur van start gegaan met 3 strategiesessies om een vernieuwd beleid uit te 

stippelen. Het bestuur kwam tot de conclusie dat de vereniging in de basis enkele belangrijke 

besluiten moest nemen over de te varen koers naar 2023. 

In de algemene ledenvergadering van november 2017 zijn die te nemen besluiten ook aan de leden 

gepresenteerd. Op advies van het bestuur is toen besloten een 3 tal strategiesessies te gaan doen 

onder begeleiding van een moderator van de KNVB.  

Een proces dat we 3 jaar geleden ook met succes hadden gevolgd. Dat zouden we opnieuw met een 

dwarsdoorsnee van de vereniging doen (sponsors, bestuursleden, ereleden, commissieleden, 

coördinatoren, technisch hart leden, selectiespeler, ouders, vrijwilligers). 

In de periode van maart / april 2018 zijn deze sessie gehouden, waarin we vanuit dromen uiteindelijk 

zijn neergedaald naar een realistische koers naar 2023 en waarover we consensus hebben bereikt. 

Dat was heel knap want de meningen lagen zeker niet altijd en overal op één lijn. 

 
Met deze adviezen is het bestuur de deelplannen verder gaan uitwerken. Dat is allemaal samengevat 

in dit beleidsrapport waarin het beleid van voetbalvereniging Hooglanderveen tot het jaar 2023 is 

vorm gegeven, met een tussentijdse herijking na 3 jaar. 

 

 
 
 
 
 

 

… een dwarsdoorsnee van de vereniging doen (sponsors, bestuursleden, ereleden, commissieleden, coördinatoren, 
technisch hart leden, selectiespeler, ouders, vrijwilligers) 

mailto:voorzitter@vvhooglanderveen.nl


3 

 

Willem Tomassen Sportcomplex 

Willem Tomassenlaan 10  ● 3829 BX Hooglanderveen  ● Telefoon (033) 2571918  ● email: voorzitter@vvhooglanderveen.nl  

● IBAN NL 74 INGB 0006 2257 97   ● KvK 3102 5033                     pagina 

Toekomstvisie 
 

Missie/ambitie 

Voetbalvereniging Hooglanderveen wil graag doorgroeien, met focus op kwaliteit boven kwantiteit. 

Kwaliteit in de brede zin van het woord. Groeien in ontwikkeling voor zowel de selectie teams als de 

breedte voetbal, zowel voor heren als dames, zowel jongens als meisjes. Ontwikkeling voor iedereen 

op ieder niveau. 

We willen groeien in balans, met altijd perspectief voor eigen jeugd om uiteindelijk voor de 

senioren selectie uit te komen. Met uitzonderlijk goede facilitaire ondersteuning willen we de echte 

voetbal liefhebber aan onze club weten te binden voor de langere termijn. 

Ook kwalitatief groeien in de leefomgeving waar wij onderdeel van uitmaken. Een uitbreiding 

van onze accommodatie waarbij we streven naar vollediger en breder gebruik van ons speel en 

spel capaciteit. Groeien in maatschappelijke verantwoordelijkheid, gezondheid en veiligheid. 

We willen als vereniging zodanig verder ontwikkelen dat sponsors, vrijwilligers, leden en onze 

directe omgeving meer dan voorheen trots zijn op het product dat wij leveren: sportplezier en 

ontwikkeling. 

Een betrokken vereniging met oog voor ontwikkeling op ieders niveau. 

 

Beleid tot 2023 

Het beleid tot 2023 zal ingevuld worden aan de hand van de hierboven gestelde ambities. 

Hieronder in het kort de hoofdpunten, in de paragrafen hierna zal per organisatie cluster een 

uiteenzetting worden gegeven van het beleid voor de betreffende clusters: 

 Voetbalzaken 

 Financiën 

 Sponsoring & geldwerving 

 Binden & verbinden 

 Accommodatie (gebruik & facilitaire zaken) 

 Gedrag & Respect 

 PR & Communicatie 

 
Speerpunten in het beleid tot 2023: accommodatie uitbreiden in capaciteit en gebruik en inzetten als 

onderscheidend en voetbal ondersteunend vermogen. Breder benutten van de accommodatie voor 

leden en mensen in de wijk met een win-win situatie. Kwalitatief groeien in balans met perspectief 

voor onze jeugd om uit te komen in de senioren selectie teams. Investeren in jeugdopleiding (selectie 

en breedte): ontwikkeling op ieders niveau.  

 

De volgende stap in duurzaamheidsprojecten. Alles met oog voor veiligheid (EHBO) en gezondheid. 

Wegwerken van de laatste wachtlijsten in specifieke leeftijdscategorieën zonder de toekomstige 

ledenbezetting in gevaar te brengen. 
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Cluster Voetbalzaken 

Algemeen 

Het jaar 2018 is het slotjaar geweest van de beleidsperiode 2014 tot en met 2018, waarin Voetbalvereniging 

Hooglanderveen veel stappen heeft gezet op kwalitatief gebied. Het verhogen van het niveau en het verbeteren 

van de structuur van de jeugdopleiding hebben centraal gestaan, mede te zien aan de kwaliteitscertificering ‘Lokaal 

Niveau’ van de KNVB. In het verlengde daarvan zijn de eerste en tweede seniorenelftallen naar het speelniveau 

gegroeid dat past bij de omvang en de ambities van de vereniging. De voetbalfaciliteiten voor de niet-

selectieteams zijn in dezelfde lijn meegegaan. 

Het onderliggende visiestuk vormt de voetbaltechnische kapstok voor de beleidsperiode 2019 tot en met 2023 

en borduurt verder op de afgelopen beleidslijnen. Het voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan 2017 – 2023 is de 

instrumentele uitwerking van dit visiestuk. 

 

Spelende leden kunnen bij Voetbalvereniging Hooglanderveen de voetbalsport actief beoefenen binnen de 

leeftijdsgroepen Krasse Knarren, Senioren en Jeugd, zowel voor heren/jongens alsmede voor dames/meisjes. 

De jeugdopleiding heeft een aanbod voor de leeftijden Onder 19 tot en met Onder 6. In de beleidsperiode tot 

en met 2023 vormt de zaterdag de primaire dag voor jeugdteams met uitwijkmogelijkheden voor bepaalde 

leeftijdsgroepen naar de zondagochtend.  

 

Alle seniorenteams spelen op zondag. Eventuele toekomstige ontwikkelingen richting de vrijdagavond zullen 

nauwgezet worden gevolgd. Kwantitatieve groei is voor de vereniging geen doel op zich. De explosieve 

ledengroei sinds de verhuizing naar het huidige sportpark in 2005 begeeft zich naar de maximale 

capaciteitsgrenzen, welke is gesteld op 72 jeugdleden per geboortejaar. Tot 2023 zal de vereniging per seizoen 

kijken welke maatregelen noodzakelijk zijn ten behoeve van het oplossen van eventuele wachtlijsten, welke 

hoofdzakelijk te verwachten zijn bij de jongste jeugdgroepen.  

Vanuit kwalitatief perspectief is het incidenteel mogelijk dat spelers van andere verenigingen met aantoonbaar 

exceptionele voetbalkwaliteiten een ‘voorrangspositie’  krijgen, mits er sprake is van een vaste plaats binnen het 

eerste team van een leeftijdsgroep. 

In deze beleidsperiode richt Voetbalvereniging Hooglanderveen zich op de bestaande doelgroepen. Het 

uitbreiden van deze doelgroepen met andere vormen, zoals G-voetbal en baby-/peutervoetbal, is geen doel op 

zich. Periodiek zal onderzocht worden wat de concrete behoefte en haalbaarheid zijn van eventuele doelgroep 

diversificatie. 
 

Voetbal missie en visie  

Voetbalvereniging Hooglanderveen kent de volgende missie, welke als rode lijn binnen de jeugdopleiding 

en seniorenafdeling geldt: 

Een betrokken vereniging met oog voor ontwikkeling op ieders niveau. 

 Een open omgeving waar plezier, ontwikkeling en veiligheid centraal staan.

 Een goed geleide voetbalopleiding leidt tot een zelfopgeleide seniorenselectie.

 Elk kind staat centraal, met andere woorden elk kind heeft zijn eigen talent.

 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling als onderdeel van opleiden

mailto:voorzitter@vvhooglanderveen.nl


5 

 

Willem Tomassen Sportcomplex 

Willem Tomassenlaan 10  ● 3829 BX Hooglanderveen  ● Telefoon (033) 2571918  ● email: voorzitter@vvhooglanderveen.nl  

● IBAN NL 74 INGB 0006 2257 97   ● KvK 3102 5033                     pagina 

Bovenstaande missie vertaalt zich door naar de volgende voetbalvisie: 

Elke dag de kans om beter te worden. 

 Een duidelijke opleidingsvisie. 

 Optimaal leerklimaat waar voetballen centraal staat. 

 Elke speler met plezier het maximale uit zichzelf kan halen. 

 Collectieve faciliteiten als onderscheidend vermogen. 

 PPP = Plezier + Passie + Presteren.

Voetbalvereniging Hooglanderveen onderscheidt zich in het bieden van collectieve faciliteiten, passende bij 

het karakter, de ambities en de behoeften van diversie doelgroepen binnen de vereniging. 
 

Structuur Voetbalzaken 

Het Cluster Voetbalzaken vertegenwoordigt alle commissies die een directe link hebben met voetbal. Concreet 

gezien bestaat dit Cluster uit het Technisch Hart voor het selectievoetbal, de Commissie Voetbal voor het 

recreatievoetbal, de Toernooicommissie, de Commissie Wedstrijdzaken en de Scheidsrechterscommissie. De 

voorzitter van het Cluster Voetbalzaken neemt zitting in het bestuur en legt op deze wijze verantwoording af op 

het voetbaltechnische gebied. Alle genoemde commissies hebben voorts een eigen commissievoorzitter. Ter 

uitvoering van het beleid stellen het Technisch Hart en de Commissie Voetbal aan het begin van ieder seizoen, 

in samenwerking met de Technisch Manager/Hoofd Jeugdopleidingen, speerpunten en prioriteiten vast. 

Voetbalvereniging Hooglanderveen is trots op haar trainers en leiders. De vereniging vindt het belangrijk dat het 

kader ondersteund en gestimuleerd wordt om het plezier en de ontwikkeling van de spelers zo groot mogelijk te 

laten zijn. Uiteindelijk hoopt de vereniging trainers en leiders voor langere periode te kunnen binden, alsmede 

de kwaliteit van het trainerscorps doorlopend te verhogen. Het faciliteren en het ondersteunen van het kader 

blijven daarom een vitaal uitgangspunt in deze beleidsperiode. 

 

Selectievoetbal 

Voetbalvereniging Hooglanderveen stelt de seniorenselectie als top van de prestatieve voetbalpiramide. De 

jeugdopleiding van de vereniging betekent het hart van deze piramide. De vereniging gelooft overtuigend in 

het opleiden van jeugdspelers voor de eigen seniorenselectie, waarbij spelers uit het verzorgingsgebied met 

trots uitkomen voor het eerste elftal als vlaggenschip van de vereniging. De waardering en het faciliteren van 

de seniorenselectie vinden plaats door middel van collectieve voorzieningen, welke op basis van diverse 

factoren per seizoen worden vastgesteld en in de breedste zin van het woord kunnen worden ingevuld. 

Individuele spelersbeloningen maken geen onderdeel uit van de filosofie van de vereniging. 

Selectievoetbal bij de senioren en jeugd kent naast het aanbod van een aantal selectiefaciliteiten ook een aantal 

plichten. Als een speler geplaatst of opgeroepen wordt binnen een selectieteam, dan wordt deze speler in 

principe geacht daaraan gehoor te geven en zich te committeren aan de selectieregels die van toepassing zijn. 

Spelers kunnen zelf een bewuste keuze maken om niet in aanmerking te willen komen voor het selectievoetbal, 

in welk geval deze spelers worden ingedeeld binnen de beschikbare plaatsen bij recreatieteams. Selectieteams 

trainen standaard tweemaal per week, waarbij de doelstelling is om een derde training bij de jeugd binnen het 

opleidingscurriculum in te bouwen. Voetbalvereniging Hooglanderveen streeft ernaar om zoveel als mogelijk 

onafhankelijke en gekwalificeerde trainers aan te stellen bij de selectieteams.  

Een ouder-kindrelatie voor selectietrainers is in principe niet wenselijk, waarbij uitzonderingen door het 

Technisch Hart gemaakt kunnen worden op basis van voetbalinhoudelijke en/of personele gronden. Ook 

hanteert de vereniging de richtlijn dat selectietrainers maximaal voor drie opeenvolgende jaren worden 
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aangesteld op dezelfde spelersgroep. 

 

Voetbalvereniging Hooglanderveen sluit zich aan bij het spelaanbod en de initiatieven van de K.N.V.B., waarbij 

de vereniging pleit voor een lichting onafhankelijke competitie-indeling. De leeftijdsgroepen op basis van 

geboortejaren zijn leidend voor de totstandkoming van selecties. Het Technisch Hart is gemachtigd hiervan af 

te wijken voor spelers die aantoonbaar en structureel toe zijn aan weerstand binnen een hogere 

leeftijdscategorie. 

De verschillende selectieteams kennen de volgende ambitieniveaus voor 2023: 

 

 Eerste seniorenelftal: Stabiel in de standaard eerste klasse. 

 Tweede seniorenelftal: Stabiel in de reserve hoofdklasse. 

 Belofteteam (Onder 23); Regiocompetitie op gelijkwaardig niveau. 

 JO19-1, JO17-1: Vierde divisie landelijk. 

 JO15-1, JO13-1: Derde divisie landelijk. 

 Overige eerste teams per geboortejaar: Hoofdklasse, op basis van vrije inschrijving. 

 Overige selectieteams: Uitdagen op niveau dat bij hen past. 

 

De opleidingsfilosofie van voetbalvereniging Hooglanderveen staat uiteengezet in het Voetbaltechnisch 

Jeugdopleidingsplan 2017 – 2023, welke als basisstructuur geldt voor alle jeugdselectiespelers en kaderleden. 

De volgende specifieke inhoudelijke doelstellingen zijn van toepassing gedurende de beleidsperiode: 

 

 Het realiseren van jeugdopleidingsniveau dat past bij het kwaliteitscertificaat ‘Regionale Opleiding’, 

uitgegeven door de K.N.V.B., bestaande uit de doelstellingen welke zijn beschreven in het 

onderliggende visiestuk. 

 Het creëren van stabiliteit en continuïteit in de opleidingsvisie en de herkenbaarheid daarvan binnen de 

integrale jeugdopleiding. 

 Specialistische training (techniek, tactisch, fysiek, mentaal) als aanvullend basiscomponent van het 

opleiden. 

 Het verhogen van het aantal trainingsmomenten voor jeugdselectieteams naar driemaal per week. 

 Het vergroten van de samenhang binnen leeftijdsgroepen en tussen opeenvolgende 

leeftijdsgroepen. 

 Het aanstellen en stimuleren van gekwalificeerde trainers voor alle selectieteams. 

 Het actief begeleiden van selectietrainers op het veld en het organiseren van reguliere 

themabijeenkomsten. 

 Het intensiveren en structureren van de monitoring en feedback van de ontwikkeling van spelers 

en trainers. 

 Het inzetten van scouting en technologische hulpmiddelen, zoals video-analyse en speler 

volgsysteem, als ondersteuning bij het uitvoeren van het opleidingsplan. 
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Recreatievoetbal 

De meerderheid van de verenigingsleden is actief binnen het recreatievoetbal. Voetbalvereniging 

Hooglanderveen hecht veel waarde aan het bieden van een omgeving, waarin spelers met veel plezier en op een 

sportieve manier de voetbalsport kunnen beoefenen. Sportieve en maatschappelijke ontwikkeling vormen 

daarin de kernelementen. Ieder spelend lid wordt binnen een team ingedeeld, passend binnen de mogelijkheden 

en ambities van de betreffende speler en de vereniging. Sociale verbindingen binnen teams worden zoveel als 

mogelijk gerespecteerd, hoewel de Commissie Voetbal het mandaat heeft om daarvan af te wijken, indien dat 

noodzakelijk wordt geacht. Ieder actief lid speelt als zodanig ook bijna wekelijks met dit team in 

competitieverband. Ieder team en speler binnen het team worden wekelijks, ijs en weder dienende, de 

mogelijkheid geboden minimaal één keer per week tijdens een training zich de sport eigen te maken. De 

Commissie Voetbal stelt zich tot doel jaarlijks aan het begin van het seizoen uit haar leden de begeleiding van 

het team vorm te geven. Hierbij doet de vereniging een beroep op ouders, stagiaires en vrijwilligers. Een team 

dat geen begeleiding heeft, kan niet deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden. 

De volgende specifieke inhoudelijke doelstellingen zijn van toepassing gedurende de beleidsperiode: 

 Het bieden van spelplezier en ontwikkeling, passende bij de specifieke leeftijdsgroep. 

 Het realiseren van meer samenhang binnen leeftijdsgroepen door middel van gezamenlijke 

trainingen. 

 Het scoutingsapparaat verder rationaliseren ten behoeve van consistente en adequate 

beoordeling. 

 Het aanbieden van kaderopleidingen en oefenstof voor trainers van recreatieteams. 

 Het voetbalinhoudelijk ontlasten van vrijwilligers door middel van het aanstellen van 

hoofdtrainers per leeftijdscategorie. 

 Het in lijn brengen van de opleidingsvisie, Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan 2017 – 2023, met de 

recreatieteams uit de jeugdopleiding en daaruit voortvloeiende initiatieven. 

 Het bieden van ruimte voor het initiëren van collectieve initiatieven c.q. faciliteiten voor 

leeftijdsgroepen. 

 

Meisjesvoetbal 

Het dames- en meisjesvoetbal heeft de afgelopen beleidsperiode een grote slag gemaakt in de groei en 

stabiliteit van de jeugdgroepen. Het is daarentegen lastig gebleken om continuïteit bij de bovenste 

meisjesteams binnen de jeugd aan te brengen. In de beleidsperiode tot en met 2023 zet Voetbalvereniging 

Hooglanderveen in op een verdere kwantitatieve en kwalitatieve groei en bestendiging van de dames-

/meisjestak. Gelijk aan de heren/jongens vormt Dames 1 de top van de piramide en leidt de vereniging op voor 

de seniorentak van de Dames. Het creëren van voldoende kwantiteit en doorstroming van de onderkant van de 

piramide moeten bijdragen aan het verhogen van het kwaliteitsniveau. Clubbinding en plezier moeten daarbij 

leiden tot meer stabiliteit en continuïteit door de hele piramide heen.  

Collectieve faciliteiten kunnen worden ingezet om die te realiseren. In de basis maakt de dames-/meisjestak 

deel uit van het recreatievoetbal binnen de vereniging. Bij voldoende schaalgrootte kan echter gedurende de 

beleidsperiode tot hernieuwde inzichten gekomen worden. Ook de dames-/meisjestak werkt vanuit het 

Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan 2017 – 2023. 
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Meisjes spelen binnen de jeugdopleiding van Voetbalvereniging Hooglanderveen in de Onder 6 en 7 binnen de 

interne competities World League en Euro League gemengd met jongens. Vanaf Onder 8 worden meisjes in 

principe ingedeeld in meisjesteams. Uitzonderingen daarop betreffen i. het in aanmerking komen voor het 

eerste selectieteam binnen een leeftijdsgroep bij de jongenstak, ii. het kwantitatief niet voldoende voorradig 

hebben van meisjes voor de samenstelling van een volledig meisjesteam binnen een leeftijdscategorie. 

 

Scouting 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen prestatief en recreatief jeugdvoetbal. De interne en uiteraard 

externe scouting van jeugdspelers richt zich alleen op prestatief. De doelstelling van het interne scouten is om 

de doorstroming van niet-selectiespelers naar de jeugdselectieteams te bevorderen en de ontwikkeling van 

niet-selectiespelers te blijven volgen. Het Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan 2017-2023 beschrijft de 

detailopzet van het scoutingapparaat, dat middels de voorzitter van de scoutingcommissie een afgevaardigde 

in het Technisch Hart kent. 

 

Sportmedisch 

Voetbalvereniging Hooglanderveen stelt voor haar leden een sportmedisch apparaat beschikbaar. De focus in 

deze ligt op de samenwerkingen met eerstelijns en tweedelijns sportmedisch partners ten behoeve van het 

bieden van sportmedische zorg in de breedte. Als onderdeel van de collectieve faciliteiten kunnen de 

seniorenselectie en hoogste jeugdselectieteams gebruikmaken van sportverzorging, diagnostiek en revalidatie. 

Voor alle overige leden is een inloopspreekuur beschikbaar. In samenwerking met de betreffende sportmedisch 

partners vormt het sportmedische domein een belangrijk speerpunt voor de beleidsperiode tot en met 2023. 

Een specifiek sportmedisch beleid zal invulling moeten geven aan de stappen die reeds zijn gezet en de lijn die 

de vereniging voorstaat. Van blessurebehandeling naar blessurepreventie, specialistische training, 

herstel en actieve monitoring zijn thema’s voor deze beleidsperiode. 
 

Arbitrage 

In 2014 heeft de vereniging een ARAG Fairplay Certificering behaald voor het scheidsrechter beleid, de kwaliteit 

en zichtbaarheid van de verenigingsscheidsrechters en de spelregelkennis van spelers. De belangrijkste 

speerpunten vanuit arbitrage zijn als volgt: 

 Het actief werven en behouden van vrijwilligers ten behoeve van de inzet als scheidsrechter, zodat 

iedere thuiswedstrijd, senioren en jeugd, bij Voetbalvereniging Hooglanderveen voorzien kan worden 

van een scheidsrechter. 

 Het in aanraking laten komen met het leiden van wedstrijden door zoveel mogelijk jeugdleden, wat 

bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van de leden. 

 Het bieden van arbitrage-opleidingen binnen de vereniging om nieuwe scheidsrechters klaar te stomen. 

 Het actief persoonlijk begeleiden van nieuwe en/of jonge scheidsrechters in de praktijk. 

 Het collectief waarderen van scheidsrechters voor hun vrijwillige inzet door middel van het 

beschikbaar stellen van representatieve materialen en faciliteiten. 

 Het bieden en stimuleren van doorstromingsmogelijkheden voor ambitieuze en getalenteerde 

scheidsrechters, in de vorm van externe uitstoom naar de KNVB of interne verticale doorstroom richting 

de oudere jeugd en/of senioren. 
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Cluster Financië n 

Doelstelling 

De financiële commissie heeft als doelstelling een solide financieel beheer te voeren die er op is 

gericht om de financiële stabiliteit en continuïteit van de vereniging voor de lange termijn te 

waarborgen. Ondanks dat de vereniging geen winst beoogd, is het doel om sluitende begrotingen en 

een positieve exploitatie te realiseren. Dit is met name noodzakelijk om voldoende middelen te 

kunnen reserveren ten behoeve van uitbreidings-en-vervangingsinvesteringen. 

Tot op heden is de vereniging volledig gefinancierd met eigen vermogen, de doelstelling is dit voor de 

komende jaren te continueren. 

De uitdaging is om de ambitie van de vereniging te vertalen in een sluitende begroting 

(meerjarenbegroting). 
 

Structuur cluster Financië n  

De financiële commissie opereert onder verantwoordelijkheid van de penningmeester, die tevens 

zitting heeft in het bestuur. 

Naast de penningmeester kent de financiële commissie de volgende functies: 

1. Ledenadministrateur 

2. Contributie administrateur 

3. Financiële administrateur 
 

Inkomsten 

De inkomsten van de vereniging bestaan hoofdzakelijk uit onderstaande posten: 
 

Contributie 

Het uitgangspunt voor vaststelling van het contributie niveau is dat deze gematigd is ten opzichte van 

verenigingen van gelijke omvang in de regio. De intentie is om deze positie te behouden. Voorwaarde 

hierbij is wel dat wij in redelijke mate onze ambitie moeten kunnen realiseren. Dit kan betekenen dat 

voor selectiespelers een afwijkend contributiebeleid kan gaan gelden. De contributie zal jaarlijks 

worden geïndexeerd. Betaling van de contributie vind uitsluitend plaats door middel van automatische 

incasso. Voor de bestaande leden die nog geen incasso hebben afgeven zal vooralsnog een 

uitzondering worden gemaakt. 
 

Kantine 

Ook voor de kantine geldt dat wij als doelstelling hebben om het prijsniveau gematigd vast te stellen. 

Uitgangspunt is wel dat een minimale brutomarge wordt behaald van 55%. Dit percentage zal jaarlijks 

na opstellen van de jaarrekening worden getoetst, en indien noodzakelijk zal dit leiden tot aanpassing 

van de verkoopprijzen. Dit geldt ook voor aanpassingen als gevolg van verhoging accijnzen. 
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Doelstelling is ook het aantal pinbetalingen en clubcard betalingen toe te laten nemen, en dus minder 

contant. Verdere afbouw contant kasverkeer wordt onderzocht 
 

Sponsorinkomsten 

Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar het beleidsstuk van de cluster Sponsoring & Geldwerving. 

Om onze ambities te kunnen realiseren zal een structurele groei van de sponsorinkomsten 

noodzakelijk zijn. De ontwikkeling hiervan zal goed moeten worden gevolgd zodat geen 

onverantwoorde verplichtingen worden aangegaan. 
 

Overige baten 

De overige baten bestaat uit de vrij constante opbrengsten van het oud papier, verkoop van oliebollen en de 

verschillende loterijen. Doelstelling is deze opbrengst minimaal op huidig niveau te continueren. Waar mogelijk 

zullen wij zoveel mogelijk gebruik maken van cashless betalingsoplossingen. 

Hiernaast worden onder overige baten verhuuropbrengsten verantwoord, deze hebben in mindere 

mate een structureel karakter. Doelstelling is wel om accommodatie meer ter beschikking te stellen. 

In de begroting zal hier voorzichtig mee worden gerekend. 
 

Subsidies  

De penningmeester coördineert subsidieaanvragen en zorgt voor tijdige afrekening. De verschillende 

commissies dienen hiertoe de benodigde gegevens aan te leveren. 
 

Uitgaven 

De commissies zijn primair verantwoordelijk voor het naleven van de aan haar gealloceerde en door 

de ledenvergadering goedgekeurde begroting. 

Uitgangspunt voor de uitgaven en vaststellen van de begroting is wel dat een en ander financierbaar 

is en overeenkomt met de doelstelling zoals bijvoorbeeld instandhouding complex, bij onvoldoende 

financiering zal wellicht sportieve ambitie bij moeten worden gesteld. 
 

Begrotingsproces 

De begroting vormt het belangrijkste sturingsinstrument binnen de verenging. Onder de begroting 

wordt verstaan: 

1. Exploitatiebegroting 

2. Meerjarenbegroting 

3. Investeringsbegroting(meerjarig) 
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Jaarlijks worden door de verschillende commissies, hun concept begrotingen ingeleverd bij de penningmeester. 

Deze voegt de verschillende begrotingen samen tot de concept verenigingsbegroting ten behoeve van 

bespreking binnen bestuur. De penningmeester zal de conceptbegroting voorzien van analyses en 

aanbevelingen met betrekking tot haalbaarheid en financierbaarheid. Dit zal zich met name richten op de 

financierbaarheid van de ambitie. 

Door het bestuur zal de begroting ten behoeve van goedkeuring door de ledenvergadering worden opgesteld. 

Hierbij dient bewaakt te worden dat niet structurele opbrengsten zullen leiden tot structurele uitgaven. Goede 

matching van kosten en opbrengsten is van cruciaal belang. 

Vaststelling zal geschieden in de ledenvergadering. 

Onder de exploitatiebegroting wordt verstaan de jaarlijkse begroting van de staat van baten en lasten, onder 

de meerjarenbegroting wordt verstaan een drie jaars begroting van de exploitatie. Dit document kan worden 

aangepast als inzichten en omstandigheden wijzigen. 

Onder de meerjarige investeringsbegroting wordt verstaan de planning van vervangingsinvesteringen in 

spelmaterialen en inventaris ed. Tevens wordt hierin opgenomen het meerjaars onderhoudsplan. Doel van deze 

begroting is te bewaken wanneer grote uitgaven worden verwacht, zodat voldoende middelen worden 

gereserveerd om deze uitgaven te financieren. 
 

Rapportages 

Om de realisatie ten opzichte van de begroting te bewaken zullen per kwartaal tussentijdse cijfers worden 

opgesteld. De rapportage hiervan zal ter beschikking worden gesteld aan de betreffende commissies en het 

bestuur. In de bestuursvergadering zullen de rapportages worden geagendeerd. Indien noodzakelijk zal 

worden bijgestuurd. 

Na afloop van het boekjaar zal door de penningmeester de jaarrekening worden samengesteld, welke na 

goedkeuring door het bestuur zal worden gecontroleerd door de kascontrolecommissie. De jaarrekening zal 

worden vastgesteld door de ledenvergadering. 
 

Automatisering 

Als tool voor het voeren van de verenigingsadministratie is gekozen voor Sportlink. Dit is een webbased 

programma, die zowel voorziet in het voeren van de ledenadministratie, financiële administratie en het innen 

van de contributie. Belangrijke voordelen is dat administratie vanaf elke locatie door meerdere personen 

benaderbaar is via het internet, en hierdoor minder kwetsbaar voor dataverlies. 

Hiernaast wordt gebruik gemaakt van internet bankieren van de Rabobank en ING. 
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Cluster Sponsoring & Geldwerving 

Algemeen 

Nadat er bij het tot stand komen van het vorige meer-jaren beleid voor sponsoring en geldwerving in 2013 een 

nieuwe sponsorcommissie werd geformeerd om het beleid verder vorm te geven en uit te voeren is er alweer 

veel veranderd. We merken dat het lastig is mensen langer aan een commissie te binden. Het inzetten van 

personen op projecten werkt in de praktijk vaak beter. Voorbeeld was het hele grote project AVK aan het begin 

van het seizoen 2017-2018. Hiervoor was het vinden van actieve deelnemers niet moeilijk. De komende jaren 

zullen ook in het teken staan om de commissie op sterkte te houden en zelfs uit te breiden. We proberen binnen 

de commissie hierop in te spelen om de deelnemers in te zetten op onderdelen. Bijvoorbeeld organiseren van 

events, verzorgen van contracten en administratie, publiciteit, acquisitie, uitvoering van barter afspraken. 

Vanuit de sponsorcommissie wordt er gestreefd de relatie met de sponsoren aan te halen door middel van 

het opvoeren van het aantal contactmomenten. Hiermee hebben het doel om van de individuele sponsoren 

een hechtere groep te maken, die ook sponsor blijven als er geen andere verbanden meer met de vereniging 

zijn, zoals het voetballen van kinderen bij onze club. 
 

Sponsoring en Business Club 

Voor de Business Club leden worden jaarlijks minimaal 2 activiteiten georganiseerd. Een grote externe activiteit 

en een dichter bij huis, mogelijk zelfs in huis om de onderlinge relatie te versterken. Bij het laatstgenoemde 

event worden ook de sponsoren, ereleden en de selectie uitgenodigd. We gaan de huidige bord/vlag sponsoren 

stimuleren ook lid te worden van de BC. We gaan kijken of we externe commerciële ondersteuning kunnen 

inzetten om de benadering naar potentiële sponsoren te optimaliseren te verbeteren. Deze ondersteuning zal 

mogelijk ingehuurd worden. Hiermee willen we deze groep sponsoren jaarlijks laten groeien. Het streven is om 

iedere seizoen er 2-3 bronzen, 1 zilveren en iedere 2 jaar een gouden en eens per 3 jaar een platina sponsor aan 

de BC toe te voegen. We willen groeien, maar niet ten koste van de binding. We moeten bij iedere omvang van 

de business club de relatie weten te aan te houden. 

De BC leden en overige sponsoren naar de thuiswedstrijden van het eerste toe trekken blijft ook de komende 

jaren het doel. Het realiseren van een BC ruimte bij de uitbreiding van de accommodatie zal daar zeker aan 

bijdrage. 

Sponsoring in al haar facetten ontwikkelt zich positief. De club van 100 zal de komende jaren extra aandacht 

krijgen om ook daar jaarlijks een groei te realiseren. De thuiswedstrijden worden voorzien een balsponsor waar 

we kijken of de exposure uitgebreid kan worden rond de wedstrijd.  

De groep bord en vlag sponsoren groeit jaarlijks. Ook de “doorgroei” vanuit die groep naar het BC lidmaatschap 

is daar ook waar te nemen. Belangrijk element binnen het sponsorbeleid is dat we als vereniging ook van waarde 

willen zijn voor onze sponsoren. We streven naar het creëren van wederzijdse waarde. Zo bieden bij de business 

club leden de mogelijkheid gebruik te maken van onze accommodatie, voor sportdagen, toernooien of 

vergaderbijeenkomsten. Maar in de toekomst willen we ook meer gaan betekenen voor de sponsors door 

bijvoorbeeld ledenvoordeel acties. 

In het seizoen 2016-2017 is er forse groei geweest in het aantal sponsoren en zeker ook in de groep grotere 

sponsoren, de platina sponsoren, hebben we veel nieuwe partijen weten aan te trekken. Als hoogtepunt een 

nieuwe hoofdsponsor Van Essen catering en events die Smink / Renewi na 25 jaar hoofdsponsorschap heeft 

afgelost. We streven naar langdurige relaties met al onze sponsoren maar zeker het hoofdsponsorschap hopen 

we voor langere tijd met één partij te kunnen invullen. 
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Geldwervingsacties 

De geldwervingsacties zoals we die al jaren kennen zoals het maandelijks inzamelen van oud papier 

en jaarlijks De Grote Clubactie, de Oliebollenactie en de potgrondactie worden de komende jaren 

gecontinueerd. We zijn een bijzonder actieve vereniging, met een lange geschiedenis daarin en 

hopen dat ook nog lang te mogen voortzetten. Daarnaast willen we de komende jaren in 

samenwerking met 123 inkt ook cartridges gaan inzamelen. Hiermee is het milieu gediend en kan er 

ook nog eens geld verdiend worden. Ook wordt er gekeken naar de toepasbaarheid van De Vrienden 

loterij binnen de kaders van het AVG beleid van de vereniging. 
 

 
Doelstellingen t/m seizoen 2022-2023 

Financië le doelstellingen 
Mede door de realisatie van de accommodatie uitbreiding is de doelstelling van de sponsorcommissie de 

inkomsten van sponsoring op een structurele waarde van boven de 100.000 per seizoen te krijgen. De 

geldwervingsacties zullen jaarlijks goed moeten zijn voor 15 tot 20.000. Dit wordt mede behaald door de opzet 

van nieuwe activiteiten zoals de inzameling van cartridges. 

Nieuwbouw accommodatie 
Ten behoeve van de nieuwbouw zal ook nog extra inspanning worden gepleegd om huidige en nieuwe 

sponsoren hierin enthousiast te krijgen. We zullen hiervoor een speciale projectgroep in het leven roepen die 

samen met de sponsorcommissie aan fondsenwerving gaat werken zonder daarbij de structurele 

sponsorinkomsten in gevaar te brengen. 

Nieuwe sponsorobjecten 
Naast de nieuw geïntroduceerde Video Wall in de kantine, waarmee we als eerste amateur 

voetbalvereniging zo’n mooi communicatie medium tot onze beschikking hebben wil de sponsorcommissie 

ook gaan kijken of er een tweede rij reclame doeken aan de overzijde van de kantine geëxploiteerd kan 

worden. We zullen creatief blijven zoeken naar nieuwe sponsorobjecten die toegevoegde waarde bieden voor 

onze sponsors en business club leden. 
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Cluster Binden & Verbinden 

Algemeen 

Voetbalvereniging Hooglanderveen draait op vrijwilligers, om al het clubwerk gedaan te krijgen kan geen 

enkele vereniging zonder vrijwilligers. Wanneer voetbalvereniging Hooglanderveen al het clubwerk uitbesteed, 

is voetbalvereniging Hooglanderveen genoodzaakt de contributie te verdrievoudigen. Daarmee wordt het 

lidmaatschap te duur en verliest de club haar bestaansrecht. 

Voetbalvereniging Hooglanderveen beschikt over veel vrijwilligers en heeft explosieve groei van de afgelopen 

decennia kunnen opvangen, echter de laatste jaren groeide de groep vrijwilligers niet in dezelfde mate mee. 

Hierdoor ontstond het gevaar dat trouwe vrijwilligers gingen afhaken vanwege het vele werk dat op hun 

schouders terecht kwam. Het bestuur is van mening dat ieder lid zijn of haar steentje moet bijdragen om de 

voetbal toegankelijk te houden. Onze voorkeur gaat uit naar om zoveel mogelijk mensen aan ons te verbinden 

en zo met velen de vrijwilligerstaken binnen voetbalvereniging in te vullen. 

Vanwege de ontstane scheefgroei tussen het aantal leden en het aantal vrijwilligers heeft de Algemene 

Ledenvergadering in november 2016 een vrijwilligersbeleid van het bestuur goedgekeurd om de trend van een 

teruglopend vrijwilligersbestand te doorbreken. Ieder (ouder van een) spelend of reserve lid moet 10 punten 

per seizoen aan clubwerk behalen of anders een extra contributie van 80 euro betalen (per gezin). Het aantal 

punten en de hoogte van de contributie zijn aan veranderingen onderhevig. 

Hiervoor zijn in 2017 procedures afgesproken en is een uitvoerige administratie opgezet. Met ingang van seizoen 

2017/2018 is het dit beleid ingevoerd. Alle coördinatoren van clubwerk maken onderdeel uit van dit beleid. 

Meer onderlinge afstemming van coördinatoren heeft ook geleid tot beter samenwerking in de club. Na het 

eerste seizoen konden we spreken over een succesvolle implementatie, die het Cluster Binden & Verbinden de 

komende jaren gaat voortzetten en verbeteren. 
 

 
Doelstellingen t/m seizoen 2022-2023 

Werving meer vrijwilligers  
Uiteindelijk is het de doelstelling van het Cluster Binden & Verbinden om voldoende vrijwilligers te krijgen om al 

het clubwerk gedaan te krijgen. In de optimale wereld niemand de extra 80 euro in rekening brengen, echter is 

dat momenteel utopie. In het startende seizoen betaalde 1/3 deel van de gezinnen die clubwerk zouden moet 

leveren een extra contributie van 80 euro. In drie seizoenen willen we dit percentage terugbrengen naar 20% 

brengen door: 

- Duidelijke communicatie naar (ouders van) leden, dat we handjes willen in plaats van geld 

- Gelijk bij aanmelden lidmaatschap. 

- Acties die gericht zijn op werving van nieuwe vrijwilligers (kick-off dag, andere events). 

Deels zal dit ook automatisch verlopen doordat leden die fundamenteel oneens zijn met dit beleid hun 

lidmaatschap opzeggen en potentiële toetreders die dezelfde mening zijn toegedaan niet lid worden bij onze 

vereniging. 
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Behoud bestaande vrijwilligers  
Uiteraard zullen wij er alles aan doen om het vrijwilligerswerk goed in beeld te hebben en ervoor te 

zorgen dat het overzichtelijk blijft voor iedereen. Belangrijkste is dat onze vrijwilligers het met 

toewijding en ontzettend veel plezier blijven doen. Als club en commissie moeten wij voorzichtig met 

onze vrijwilligers omgaan en heel duidelijk laten weten dat zij superbelangrijk voor ons zijn en ervoor 

zorgen dat wij onze vrijwilligers tevreden houden. Alle vrijwilligers moeten weten dat wij hen enorm 

waarderen, zonder vrijwilligers geen Voetbalvereniging Hooglanderveen. 

Jaarlijks zullen wij een vrijwilligersavond/feest organiseren om onze vrijwilligers te bedanken. Als 

vereniging zullen wij onze waardering voor onze vrijwilligers moeten tonen. 

 

Verbeteren automatisering vrijwilligersadministratie  
Ervaringen van het eerste seizoen is dat de administratie van alle inschrijvingen, behaalde punten en innen van 

extra contributies een enorme klus is. In de automatisering is nog veel winst te halen door een verbeterde 

ondersteuning. Inschrijven via een app, geautomatiseerde link eventueel met gebruik van Sportlink, 

communicatie met coördinatoren, communicatie over stand van de behaalde punten etc. 

In de komende tijd gaan we ons richten op een verbetering van de automatisering van de 

vrijwilligersadministratie voor vrijwilligers/clubwerkers, coördinatoren en mensen van de centrale administratie. 

Met de start van seizoen 2019/2020 moet dit al aanzienlijk verbeterd zijn. Het seizoen daarna volledig 

operationeel. 

 

Structuur Binden & Verbinden 
De centrale administratie moet een of enkele personen uitgevoerd worden. Nu is dat nog belegd in 

het bestuur. Komend seizoen 2018/2019 is een overdrachtsseizoen, zodat de administratie en 

afstemming met coördinatoren niet meer vanuit het bestuur plaatsvindt. 

Naast de administratie is er dus een tweede groep medewerkers die zich meer bezig gaan houden 

met de eerstgenoemde doelstelling: het verkrijgen van handjes boven geld. Dit is een andere 

discipline binnen het cluster dat de komende seizoenen 

De onderlinge afstemming en het 2/3 keer per jaar groot-overleg met alle clubwerk coördinatoren 

(voetbalzaken, kantine, parkeerwacht, gastheer/vrouw, EHBO, oud papier, schoonmaakploegen, 

onderhoudsklussen, evenementen en acties etc.) heeft het eerste seizoen gelijk al vruchten 

afgeworpen in betere communicatie, begrip en clubgevoel. Dit gaan we de komende tijd ook verder 

intensiveren. 

De commissie zal het vrijwilligerswerk dichter bij de mensen brengen, hiervoor worden initiatieven 

ontwikkeld om meer inzicht te geven in het vrijwilligerswerk binnen voetbalvereniging 

Hooglanderveen. 
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Cluster Accommodatie & facilitaire zaken 

Algemeen 

Wij hebben een accommodatie waar inwoners van Hooglanderveen en Vathorst en mensen van 

bezoekende verenigingen graag komen en verblijven. Een accommodatie die zorgt dat je het beste uit 

je sportieve kwaliteiten kan halen. 25 augustus 2005 was de opening van ons nieuwe complex. Na ruim 

13 jaar hebben nieuwe bezoekers het beeld dat we nog maar net een paar jaar over zijn. Met veel 

vrijwilligers wordt de accommodatie ook schoongehouden en goed onderhouden. 

In het verenigingsbeleid van vv Hooglanderveen tot 2023 krijgt accommodatie gebruik een cruciale rol. 

We zijn na 13 jaar gebruik en met de komst van een 6de wedstrijdveld in 2016 toe aan een 

capaciteitsuitbreiding van de kleed/was accommodatie om de pieken in het weekend in de toekomst 

te kunnen opvangen. 

De ambities van vv Hooglanderveen op dit gebied zijn groter. Zo willen we ook onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid meer invulling geven door onze accommodatie en veldencomplex intensiever te 

gebruiken voor andere mensen in onze directe maatschappelijke omgeving. Door deze te koppelen 

met diensten waar wij als vereniging ook gebruik van kunnen maken snijdt het mes aan beide kanten. 

Hiervoor zoeken we samenwerkingsverbanden. 

De nieuwbouw en intensiever gebruik van onze accommodatie maakt de inzet van onze accommodatie 

een speerpunt in het beleid tot 2023 
 

Capaciteitsuitbreiding 

In 2003 heeft de gemeente/SRO 10 kleedkamers volgens de norm opgeleverd (2 per wedstrijdveld). 

Toen hebben wij op eigen kosten 2 extra kleedkamer gerealiseerd om te voorkomen dat we 5 jaar na 

opening weer in de verbouwing zouden komen. Nu we een 6de wedstrijdveld hebben en nog altijd 

kunnen groeien hebben we meer dan 12 kleedkamers nodig en voldoet de norm niet voor ons. 

Bovendien is de ligging van de kleedkamer ten opzichte van het hoofdveld niet conform de KNVB 

normen voor voetbal in de eerste klasse. Aangezien dat onze ambitie is moeten we ook kleedkamers 

elders situeren (dichter bij het hoofdveld). We gaan in de komende beleidsperiode onze 

accommodatie uitbreiden. 
 

Intensiever gebruik  

Nieuwe gebruikers 
Op trainingsavonden en in de weekenden heeft de vereniging haar complex nagenoeg volledig in gebruik. 

Overdag is er gebruik door scholen, maar niet volledig. We kunnen hier beter gebruik maken van onze 

accommodatie door onze accommodatie en veldencomplex te verhuren aan instanties bij ons in de buurt.  

 

We gaan in gesprek en betrekken BSO en sport BSO organisaties bij onze uitbreidingsplannen. Bestaande relaties 

hebben onze voorkeur. Het intensiever gebruik gaan we op de korte termijn al mee beginnen, omdat we 

daarvoor niet op nieuwbouw hoeven te wachten. We gaan met minimale investeringen al van start. 

Ook willen we sociaal-maatschappelijke instanties (gericht op kwetsbaren, opleiding, etc.) een bijdrage laten 

leveren aan de kwaliteit van het aanbod van vv Hooglanderveen (denk aan arrangementen). Eerste stap zet richting 
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sportarrangementen met als doel: “breder ontwikkelen als sporter” en “langer blijven voetballen”. 
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Coö rdinatie: Accommodatie manager 
Het intensievere gebruik (ook door onze eigen leden) betekent ook meer coördinatie van ons accommodatie 

gebruik. Dat kunnen we niet met onze vrijwilligers invullen. Met name onze ambities op het verstevigen van het 

gebruik en de uitstraling van de accommodatie incl. de bijbehorende activiteiten vereist ‘professionele’ inzet. 

We hebben daar de eerste stap al in gezet door het aanstellen van een accommodatie manager voor 16 uur per 

week. Focus ligt in eerste instantie op coördinatie en stimulatie van het intensiveren van het gebruik en 

handhaving van gestelde regels rond het clubhuis (sluitingstijden, eigen gebruik, extern gebruik). De verwachting 

is dat de omvang functie groeit naar 36 tot 40 uur per week, afhankelijk van toename extern gebruik 

accommodatie en interne activiteiten. 

Meer eigen gebruik 
Intensiever gebruiken van onze accommodatie betekent ook opening van onze kantine op alle momenten 

dat wij zelf de velden gebruiken. Dat betekent iedere doordeweekse avond open. Een streven dat we in 2023 

bereikt willen hebben. 

Ook de verdere ontwikkeling van de business club betekent dat we met hen ook de accommodatie 

intensiever gaan gebruiken. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het inrichten van een 

business lounge in een ruimte, die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. 
 

Nieuw gebruik met maatschappelijke betekenis  

De nieuwbouw biedt ook mogelijkheden voor andere partijen die hun diensten aan de club kunnen verlenen, 

maar ook voor niet leden in de wijk. Zo gaan we in gesprek met Fysio praktijk organisaties. Ook hier geldt dat 

bestaande relaties onze voorkeur hebben. Maar ook organisaties die sport clinics of sport kampen organiseren 

kunnen gebruik gaan maken van onze accommodatie, uitgaande dat we hier een win-winsituatie kunnen 

realiseren voor de club (leden), de dienstverlenende organisatie als ook de niet leden uit onze leef omgeving. 
 

Overige speerpunten inzet accommodatie  

Duurzaamheid 

Verdere verduurzaming van onze accommodatie door energieverbruik verder terug te dringen, maar ook door beter 
gebruik van de accommodatie (vaste milieubelasting (denk aan bouw) ‘overslaan’ op groter gebruik). Sinds 2 jaar hebben 
we 102 zonnepanelen operationeel en de volgende stap in verduurzaming is LED verlichting op de velden. Onze 
huidige verlichting is na 13 jaar gebruik ook aan vervanging toe. 

Gezondheid 

Ontwikkelen naar een rookvrije accommodatie waar mensen de mogelijkheid hebben om ook gezonde 

keuzes in het F&B assortiment te maken. 
 

Veiligheid 

Tijdens de strategie sessie van dit beleid kwam naar voren dat EHBO op speeldagen belangrijk gevonden werd 

(elementair). Dat is direct in gang gezet. De eerst 12 club mensen zijn opgeleid en hebben een officiële EHBO 

certificaat. Voor de speeldagen van zaterdag is EHBO ondersteuning reeds geregeld. In deze beleidsperiode 

wordt dit uitgebreid naar de zondag. 
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Cluster Gedrag & Respect 

Algemeen 

Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met waarden en normen en met Fair Play. Hoe gaan we met 

elkaar om? Welke spelregels “hanteren” we binnen en buiten het veld? Hoe proberen we problemen binnen de club 

op te lossen? Toch blijven waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er 

nu precies mee? Belangrijker nog, hoe vertaal je dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk.  

Met onze gedragscode proberen we hierop een antwoord te geven, het is in feite een handvat. De gedragscode 

kent algemene regels die voor iedereen gelden en specifieke regels voor bepaalde doelgroepen. 

De aanleiding, waarom een gedragscode? De huidige situatie rondom de voetbalvelden kenmerkt zich door 

toenemend geweld, onbehoorlijk gedrag en taalgebruik, onsportief gedrag, pesterijen, vernielingen, etc. De 

afgelopen seizoenen is een eerste aanzet gemaakt om hier tegenop te treden. Deze lijn willen wij tot 2023 

voortzetten. Een belangrijk onderdeel hiervan is onze gedragscode. Daarnaast hanteren we sinds 2009 het 

Convenant wat door alle 13 Amersfoortse voetbalverenigingen aangevuld met SO Soest en Roda ’46 is opgesteld. 

In 2017 is het Convenant opnieuw beoordeeld en ondertekend. 

 

 
Preventief en correctief optreden 

Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch voorkomen, dan 

consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze gedragscode vormt een duidelijk signaal 

naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden 

getolereerd. Preventief beleid bestaat hieruit dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden, gasten en 

bezoekers zich dienen te houden en waarop ze ook kunnen worden aangesproken. 

 
Correctief beleid wordt gevoerd indien leden, gasten en bezoekers zich schuldig maken aan overtreding van de 

gedragsregels en derhalve voor sancties in aanmerking komen. 
 

 
Vertrouwenspersoon 

Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen. Veelal kunnen 

deze onderwerpen heel goed worden besproken met een leider, coördinator, commissielid of bestuurslid. Soms 

blijkt deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen kunnen onze twee, een mannelijke en vrouwelijke, 

(onafhankelijke) vertrouwenspersonen de helpende hand bieden.  

De vertrouwenspersoon is er voor leden, ouders en vrijwilligers en is het aanspreekpunt binnen vv 

Hooglanderveen aan wie jij vertrouwelijke zaken kwijt kunt. De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt 

jouw vragen en verwijst je indien nodig door naar hulpinstanties. 

 
 

Verklaring omtrent gedrag (VOG) 

Het bestuur VV Hooglanderveen heeft besloten om van alle vrijwilligers die direct contact hebben met 

minderjarigen verplicht een VOG aan te vragen. 
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Tuchtcommissie 

De tuchtcommissie bij vv Hooglanderveen is belast met het beoordelen van, tijdens een wedstrijd, 

gepleegde vergrijpen en met het opleggen van straffen aan spelers die zich tijdens een wedstrijd 

hebben misdragen. 

 
 

Spelregelbewijs 
Voor het spelersbewijs geldt dat de vereniging een ander beleid voert dan de KNVB. De KNVB hanteert het beleid 
dat A-junioren en senioren vanaf 17 jaar zonder spelregelbewijs niet mogen spelen. Na zeven keer meespelen 
zonder spelregelbewijs wordt aangifte bij de tuchtcommissie gedaan. 

 

 Er volgt een zware sanctie. De richtlijn hiervoor is: een boete van € 200,- voor de vereniging en 4 wedstrijden uitsluiting, 
waarvan 2 voorwaardelijk, voor de speler. Het beleid wat de vereniging voert, is het volgende: 

 
Iedere jeugdspeler onder 17 jaar, krijgt het lopende seizoen al de mogelijkheid om het spelregelbewijs te behalen. 

Het spelregelbewijs moet voor de start van het volgende seizoen behaald zijn. Hebben zij dit bewijs niet behaald 

dan mogen zij vanaf dat moment niet voetballen tot het moment dat dit bewijs wel is behaald. 

 

Spelers die zich tijdens het seizoen aanmelden en voor het eerst gaan voetballen krijgen 4 weken de tijd om dit 

spelregelbewijs te behalen. Hebben zij dit bewijs dan nog niet behaald dan mogen zij niet voetballen, tot het 

moment dat zij dit bewijs wel hebben behaald. 

 

Spelers die zich tijdens het seizoen aanmelden om met ingang van het nieuwe seizoen te gaan voetballen 

en al bij een andere club hebben gevoetbald krijgen bij aanmelding de vraag of zij het spelregelbewijs al 

hebben behaald bij hun oude vereniging. 

 

Zo niet, dan zal het tijdstip van aanmelden bepalen wanneer spelregelbewijs behaald moet zijn. Iemand dit zich 

aanmeldt voor de overschrijvingsdatum krijgt ook tot 1 september de kans om dit te behalen. 

 
 

Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" 

De spelers van de Amersfoortse voetbalverenigingen en SO Soest en Roda '46 willen graag met 

plezier blijven voetballen, elkaar met respect behandelen en ongewenst gedrag op en rond de velden 

voorkomen en hebben daarom afspraken met elkaar gemaakt in het convenant. 

Deze afspraken zijn in werking getreden na ondertekening in augustus 2009. Na herbeoordeling van 

de afspraken in het Convenant is het Convenant 2.0 ondertekend in augustus 2017. 
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Cluster PR & Communicatie 

Motto “Digitaal tenzij” 
 

Ontwikkelingen tot 2018 

De afgelopen jaren heeft de voetbalvereniging zich in haar uitingen naar de leden gericht op communicatie via 

website, Facebook en Twitter. Daar waar van een grote groep leden een reactie werd verwacht is gebruik 

gemaakt van mail of Mailchimp.  

Voor communicatie met de leden wordt Sportlink, waarin onze ledenadministratie wordt verwerkt, als basis 

gebruikt. Sportlink is tevens de basis voor informatieverstrekking van wedstrijdprogramma, kleedkamerindeling 

etc. Voor de voetbalvereniging tevens de reden om haar website te vernieuwen en daarmee heel veel 

handmatig werk weg te halen. Daarnaast hebben we in de vorm van een partnership met Hooglanderveen hub 

de mogelijkheid om video verslagen van activiteiten binnen de vereniging te volgen via hooglanderveenhub.net. 
 

Ontwikkelingen vanaf 2018 

AVG 

In 2018 is er een en ander veranderd. Met name op het gebied van persoonsdata zijn er regels opgesteld hoe 

organisatie hiermee om moeten gaan (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit heeft voor v.v. 

Hooglanderveen geleid in een privacy beleid. Hierin staat opgenomen welke persoonsdata door de vereniging 

wordt verwerkt, met welk doel en met wie deze gegevens mogelijk worden gedeeld.  

Dit heeft tevens geleid in een aantal regels binnen de verenging voor het delen van persoonsgegevens binnen de 

vereniging. Deze regels zijn gedeeld met betrokkenen, maar zullen tevens opgenomen worden in een op te 

stellen handboek communicatie. Met partijen waarmee gegevens worden gedeeld, zoals bv de KNVB, zijn 

verwerkersovereenkomsten afgesloten. 
 

Inzet digitale kanalen 

De vv Hooglanderveen probeert zoveel mogelijk communicatie via digitale media te verzorgen. 1 keer per jaar 

komt de Noppennewz uit met een bewaarnummer in beperkte oplage. Wekelijks wordt de Dribbelaar nog 

geprint voor een beperkte doelgroep. Het gebruik van deze papieren versies zal periodiek worden beoordeeld. 

Doelstelling is dit papieren medium zoveel mogelijk te beperken. 

De ontwikkeling van digitale kanalen gaat door. Voetbal.nl, 65% van de leden maakt gebruik van dit medium, 

zal steeds meer gebruikt gaan worden voor het delen van informatie met onze leden. 

 

Sportlink biedt steeds meer mogelijkheden om digitaal informatie met onze leden te delen. De 

voetbalvereniging heeft om die reden geïnvesteerd in een Video-Wall, waarmee we naast voetbalwedstrijden, 

bezoekers kunnen voorzien van wedstrijdprogramma, uitslagen, maar ook sponsoren de mogelijkheid geven 

om hun producten en diensten te promoten.  

 

Tevens geeft het ons de ons de mogelijkheid om onze leden te informeren over ontwikkelingen binnen de 

vereniging. 
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De Video-Wall willen we ook gaan inzetten om gastgebruikers van de kantine, zoals bv de KNVB, een platform 

te geven. Hiermee verwachten we dat de kantine meer gebruikt gaat worden. De accommodatie-manager zal 

hierin een belangrijke rol gaan spelen. 

De v.v. Hooglanderveen heeft tevens een eigen YouTube kanaal. Hier worden filmverslagen van 

wedstrijden getoond. 

Verdere ontwikkelingen 

De ontwikkeling van digitale kanalen gaat heel snel. Wij zullen deze blijven volgen en waar mogelijk en gewenst 

op inhaken. Een ontwikkeling waar naar gekeken gaat worden is Voetbal TV, een initiatief van Talpa en de KNVB.  

Verder zullen we waar mogelijk bestaande kanalen als Voetbal.nl en website optimaliseren en verder 

ontwikkelen. We zijn hierbij mede afhankelijk van onze leveranciers en beperkt beschikbare (vrijwilligers) 

capaciteit. 
 

Huisstijl 

Om een uniforme en herkenbare wijze van communicatie te bewaren moet er zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
worde van eenzelfde gebruik van logo’s, mailuitingen. Er zal een vv Hooglanderveen huisstijl ontwikkeld moeten worden. 
Een huisstijl die in alle officiële uitingen naar voren moet komen waardoor snel herkenbaar is dat een uiting 
afkomstig is van de voetbalvereniging Hooglanderveen. In de communicatie van leiders en trainers naar spelers is 
dit van minder van belang, omdat een te grote groep voorzien moet worden van logo’s, emailhandtekeningen etc. 
Voor uitingen vanuit het bestuur of andere geledingen, naar externe partijen waarin een verenigingsstandpunt of 
officiële uiting (bijv. persbericht) is het wel van belang dat hiervoor zoveel mogelijk uniform gecommuniceerd 
wordt. 

Handboek communicatie  

Omdat communicatie niet exclusief het terrein van het cluster PR & communicatie is, is het nuttig om een 

handboek communicatie op te stellen. Een dergelijk handboek kan een leidraad zijn op het gebied van 

communicatie door leden. Daarin staat bijvoorbeeld een checklist voor informatiebijeenkomsten en tips voor 

het schrijven van brieven en artikelen, maar ook wie in de organisatie waarvoor verantwoordelijk is als het gaat 

om communicatie en wat daarbij komt kijken.  

Het handboek is een hulpmiddel voor zowel het cluster als voor alle leden van de vereniging. In het handboek 

zal tevens een paragraaf opgenomen worden rondom de inzet van sociale media door onze leden. Leden worden 

geacht zowel de huisstijl als de richtlijnen uit het handboek communicatie te volgen in geval ze namens de 

vereniging communiceren. 
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