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INLEIDING
Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van voetbalvereniging S.V. Ens voor de periode 2014-2019.
S.V. Ens is opgericht in 1951, door de jaren heen is er binnen de vereniging veel veranderd
(aanpassing accommodatie in 2005/realisatie kunstgras in 2014) en daardoor ook de behoefte
als bestuur om te bepalen waar wij als vereniging nu staan en waar wij de komende jaren de
focus op moeten leggen. Daarom een herschreven beleidsplan waar we de komende jaren weer
mee vooruit kunnen.
Het beleidsplan had een looptijd tot 2014. Mede als belangrijke input voor dit nieuw op te
stellen beleidsplan is geweest het project “Bepaal je Ambitie”. In 2012 heeft het bestuur van S.V.
Ens zich enthousiast laten maken om deel te nemen. Het project is opgezet door de KNVB,
gemeente Noordoostpolder en Unit 4 om samen met de vereniging stapsgewijs te bepalen waar
de ambitie van S.V. Ens ligt.
Wie/wat is S.V. Ens?
Waar liggen onze ambities/waar willen wij als vereniging staan?
Waar willen wij naar toe?
Voor het project “Bepaal je Ambitie” heeft het bestuur een tiental personen vanuit de vereniging
gevraagd om deel te nemen aan deze werkgroep. De werkgroep bestond uit een doorsnee van
leden/vrijwilligers uit onze vereniging. De resultaten van dit project zijn in november 2012
aangeboden aan het bestuur en zijn gebruikt als basis voor de totstandkoming van dit nieuwe
meerjarige beleidsplan.
Het beleidsplan is opgesteld voor de periode van 5 jaar, 2014-2019, en moet duidelijk maken
waar wij als vereniging S.V. Ens voor staan. Wij hebben een missie en visie die wij graag willen
uitdragen richting onze leden. Het beleidsplan moet duidelijkheid en richting geven naar onze
leden en over de doelen die wij nastreven. Daarnaast is toegevoegd een stuk over het
damesvoetbal en een stuk beleidsplan/opleidingsplan jeugd. Het beleidsplan vormt samen met
de statuten/het huishoudelijk reglement de belangrijkste documenten binnen onze vereniging.
De rollen en taken van de bestuursleden staan beschreven in een document “functie
omschrijvingen bestuursleden”. Binnen het bestuur zijn verschillende taken verdeeld die
uitgevoerd dienen te worden door verschillende commissies. Deze commissies bestaan uit veel
vrijwilligers die de vereniging draaiende houden.
Het beleidsplan zal jaarlijks door het bestuur worden geëvalueerd. Eventuele veranderingen
beschreven in het beleidsplan zullen worden voorgelegd op de algemene ledenvergadering. Veel
leesplezier met dit nieuwe beleidsplan.
Namens werkgroep beleidsplan en bestuur SV Ens,
November 2014.
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1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE VERENIGING
1.1. HISTORIE
Op 28 juli 1951 werd een voetbalvereniging opgericht in Ens; Voetbal Vereniging Ens, kortweg V.V.
Ens. Al snel na de oprichting kwam in Ens een tweede voetbalclub, N.O.P.- Boys. Hoewel beide
verenigingen in het begin over het aantal leden niet te klagen hadden, kwam er in de jaren 70 een
kentering in de aanwas van leden. Door vertrek naar elders en als gevolg van andere tijden waarbij de
keuze voor andere sporten steeds meer mogelijkheden gaf, was het niet langer verantwoord om twee
verenigingen in het dorp in stand te houden.
Mede door inspanning van het Dorpsbelang is men er uiteindelijk in geslaagd om de twee verenigingen
samen te voegen tot één S.V. Ens. Eensgezind Naar Succes is de vereniging inmiddels gegroeid tot een
stabiele vereniging welke een belangrijke sportieve en sociale bijdrage levert aan het dorp Ens.

1.2. HUIDIGE SITUATIE
SV Ens is een leuke dorpsvereniging met vrijwilligers die de leden recreatieve sport wil aanbieden. Het
sociale aspect mag hierbij niet ontbreken. Jaarlijks worden er activiteiten georganiseerd zoals
vrijwilligersavonden, sponsoravonden en een seizoen afsluiting voor het hele gezin. Waar mogelijk
worden deze activiteiten nog uitgebreid.
De vereniging wil voor het dorp een onderscheidende vereniging blijven. Ens is een hecht dorp waarin
het sociale klimaat een belangrijke rol speelt. Een van de doelen is om de vereniging een vertrouwde
omgeving te laten zijn waar kinderen en volwassenen zich thuis voelen.

1.3.

MISSIE (WAAR STAAN WE VOOR)

Het spelen en bevorderen van voetbal voor het hele gezin welke zowel op prestatieve als recreatieve
wijze kan worden beoefend, rekening houdend met de normen en waarden die gelden binnen en
buiten de lijnen.

1.4.

VISIE (WAAR GAAN WE VOOR)

Naast de missie van de vereniging, is het ook van belang om onze visie te bepalen. Waar willen we
heen als vereniging? Waar gaan we voor en hoe willen we dit invulling gaan geven in het te voeren
beleid aangepast aan de huidige situatie van de vereniging?
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1.4.1 PIJLERS
De visie van S.V. Ens kent de volgende pijlers;
 Een zo optimaal mogelijk prestatieniveau voor ieder lid
 Bestuurs- en commissiefuncties worden ingevuld door enthousiaste, betrokken en gedreven
personen.
 Begeleiding en trainers voldoen aan eisen technisch plan
 Het realiseren van een extra bestuursfunctie. Gezien de huidige druk op het bestaande bestuur,
is het wenselijk om deze lasten te verlichten door het uitbreiden van het aantal bestuurszetels
van 6 naar 7 met een bestuurslid algemene zaken.
 Aanpassen accommodatie naar groei ledental o.a. door meisjes en damesvoetbal
 Financieel onafhankelijk en sluitende begroting met daarbij een reservering binnen de OMNI
voor onvoorziene omstandigheden.
 Sponsoring voor alle teams met deugdelijk materiaal
 Vergroten betrokkenheid van leden en ouders
 Werving en behoud van vrijwilligers
 Werving en behoud van leden, zowel jeugd als senioren

1.4.2. BEPAAL JE AMBITIE
Het bestuur van SV Ens heeft in het najaar van 2012 de KNVB verzocht deel te kunnen nemen aan de
digitale KNVB tool “Bepaal je Ambitie”. Doel is dat het bestuur inzicht krijgt wat er onder de leden van
SV Ens leeft m.b.t. allerlei zaken de voetbalvereniging betreffend.
Hiertoe is een werkgroep gevormd uit leden van SV Ens (10 personen) waarbij het streven was een zo
gevarieerd mogelijke doorsnede te krijgen van het ledenbestand van SV Ens. Op 24 oktober 2012 werd
een gezamenlijke bijeenkomst van bestuur en werkgroep gehouden waarbij het bestuur de werkgroep
heeft verzocht hun zienswijze weer te geven over het reilen en zeilen van SV Ens.
De werkgroep heeft veel vragen in de digitale tool beantwoord en deze tijdens enkele avonden
besproken om tot gezamenlijke conclusies te komen van wat zij voor SV Ens van belang.
Vanuit de werkgroep zijn 11 punten naar voren gekomen waarin zij vinden dat hier aandacht voor
moeten komen. De meeste punten waren al onder de aandacht van het bestuur of liepen al. Voor
verder uitwerking zie bijlage 1.
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1.5. GEDRAGSREGELS BINNEN SV ENS (HOE DOEN WE DAT)
Als club en als afzonderlijk lid, willen wij binnen en buiten het veld nadrukkelijk laten zien wat de
algemene sfeer binnen de vereniging is. Een sfeer die bepaald wordt door respect, plezier en
sportiviteit. Het nastreven van normen en waarden is een eerste stap, ernaar handelen is een nog veel
belangrijker aspect binnen onze vereniging. Als leidraad voor dit handelen hanteert de vereniging
gedragsregels waarvan verwacht wordt dat deze nageleefd worden door alle direct en indirect
betrokkenen.
De volgende punten fungeren als leidraad;








De algemene gedragsregels binnen S.V. Ens. Alle leden dienen de gedragsregels te krijgen en/of
ter inzage te krijgen betreffende de uitoefening van de wedstrijdsport en de algemene regels
die van toepassing zijn binnen de vereniging. Aandacht verdient hierbij de aansluiting op het
landelijke beleid met betrekking op beweging en een gezonde levensstijl.; roken en drinken
van alcohol in S.V. Ens (sponsortenue) is taboe.
Klachtenreglement Ongewenst Gedrag (OMNI S.V. Ens)
Huishoudelijk reglement 2008
De verantwoordelijkheden bepalen van verschillende functies en rollen binnen de vereniging,
zodat deze duidelijk nageleefd en gecontroleerd kunnen worden. We hebben dit in het
informatieboekje gespecificeerd voor de volgende betrokkenen: spelers, trainers, leiders,
ouders en/of verzorgers van jeugdleden.. Dit informatieboekje wordt eens in de 2 jaar
uitgegeven.
Sanctiebeleid bij het overtreden van de beschreven gedragsregels. Indien een lid, trainer of een
andere direct of indirect betrokkene zich niet houdt aan de gedragsregels en/of huishoudelijk
reglement van S.V. Ens, is het bestuur bevoegd een sanctie op te leggen. Dit met inachtneming
van het bepaalde in de statuten en de reglementen van de K.N.V.B.
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1.6. VERTROUWENSPERSOON
Ongewenst gedrag komt overal voor: op het werk, in de disco, op school… en helaas ook in de sport.
Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning
en advies. Of gewoon voor een luisterend oor. Voor Sportvereniging Ens is in die gevallen een
vertrouwenscontactpersoon beschikbaar.
Wat is ongewenst gedrag?
Ongewenst gedrag is elke vorm van gedrag of toenadering, (seksueel en niet seksueel), in
verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het
ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Ongewenst gedrag is een breed begrip
en wordt verschillend beleefd. Er zijn voorbeelden waarbij de een er geen problemen mee
heeft, maar de ander wel. Denk daarbij aan schuine grappen of opmerkingen over iemands
lichaam, een klapje op de bil of een arm om de schouder. Dit moet ophouden als degene die het
ondergaat duidelijk maakt het niet leuk te vinden. Er zijn ook vormen van seksuele intimidatie
die altijd ongewenst zijn. Er bestaat geen twijfel over of ze wel of niet mogen. Bijvoorbeeld
mensen begluren in de kleedkamer of douche, aanranding en verkrachting. Dit moet niet alleen
ophouden, maar er moet ook tegen de pleger worden opgetreden.
Plegers en slachtoffers
Ongewenst gedrag komt voor in alle takken van sport. Het kan vrouwen en mannen
overkomen, kinderen en volwassenen. Wel zijn er groepen die meer risico lopen dan anderen,
namelijk kinderen en vrouwen. Plegers van ongewenst gedrag kunnen sporters, trainers of
andere begeleiders in de sport zijn. Ook hier gaat het zowel om mannen als om vrouwen. Meer
mannen dan vrouwen.
Signaleren en praten
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt
met ongewenst gedrag is dat een teken dat die omgeving niet veilig meer is. Het kan veel
emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet
gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je
vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van ongewenst gedrag
kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Erover praten is vaak moeilijk. Het
kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het
prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te vragen. Daarom heeft
Sportvereniging Ens een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.
Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te
lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet.
De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging,
sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
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Hoe te bereiken?
Heb je behoefte aan een gesprek? Bel dan, geheel
vertrouwelijk, met de vertrouwenscontactpersoon.
Het telefoonnummer staat op de website van SV Ens www.svensvoetbal.nl
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2. WAAR STAAT DE VERENIGING

2.4.

INTERNE SITUATIE
FINANCIEEL

Aan het eind van het seizoen wordt een financieel jaarverslag en begroting opgesteld door de
penningmeester vanuit het bestuur. Deze resultaten worden vooraf door het bestuur en
kascommissie goedgekeurd en tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden
gepresenteerd. De vereniging streeft naar een financieel overschot aan het einde jaar, daarbij
rekening houdend met eventuele uitgaven/investeringen die in het daarop volgend jaar gedaan
dienen te worden. Voor deze investeringen moet een meerjaren plan worden opgesteld. De
inkomsten van de vereniging wordt nu gedragen door 3 pijlers te weten: kantine opbrengsten,
contributie en sponsoring. Daarnaast is er een club van 50 die jaarlijks voor extra inkomsten
zorgt.
KUNSTGRAS
In het najaar van 2014 wordt het project kunstgras voor SV Ens opgeleverd en afgerond. Vanaf
2011 was het bestuur in gesprek met gemeente en voetbal vereniging SVM Marknesse en VV
Tollebeek voor de aanleg van een 3 tal kunstgrasvelden voor deze verenigingen. Het huidig
trainingsveld van Sv Ens was kwalitatief slecht en in november al niet meer bespeelbaar. Ens telt
18 teams die in competitieverband uitkomen. Sommige teams traint 2x per week. Daarnaast
hebben we nog recreatief voetbal en dames 30+ en heren 35+ voetbal op de vrijdagavonden. De
capaciteit (training belasting) voor een trainingsveld staat op 650 uur. Hier gaan wij als
vereniging ver over heen waardoor de kwaliteit van de grasmat in november als bar slecht was.
Door de aanleg van kunstgras te gebruiken als trainingsveld en hoofdveld (incl verlichting) kan
er het gehele jaar door getraind/gevoetbald worden. Daarbij zijn er haast geen afgelastingen in
verband met slechte gesteldheid trainingsveld. Door de aanleg van kunstgras heeft het gehele
complex een kwaliteit impuls ondergaan.
GRAFIEKEN VAN LEDENVERLOOP
Zie bijlage 4
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2.5.

EXTERNE SITUATIE

Bij de externe situatie wordt er gekeken naar factoren buiten
de vereniging om, die invloed hebben op S.V. Ens. Om een voorbeeld te noemen; een goede
samenwerking met de gemeente en wethouders. In de volgende paragraaf worden alle externe
factoren in beeld gebracht die gedurende de geldigheid van het beleidsdocument relevant zijn.
POLITIEK-JURIDISCH
De vereniging streeft naar een goede samenwerking met de gemeente en KNVB. Daarnaast
wordt er gewerkt aan een goede samenwerking met de overige voetbal verenigingen binnen de
gemeente. (oa 10 dorpen overleg) Deze samenwerking zal te allen tijde verlopen met behoud
van eigen identiteit en imago. Daarnaast is een goede samenwerking met gemeente (raad en
college B&W) wenselijk.
De wetswijziging voor het minimum leeftijd voor alcoholgebruik heeft invloed op de vereniging.
De omzet in de kantine is een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. Teams waarin
leden spelen jonger dan 18 spelen en barpersoneel dienen hier verantwoordelijk mee om te
gaan.
ECONOMISCH
Een algemeen gegeven is dat sport een secundaire levensbehoefte is. Hierdoor bestaat de kans
dat gezinnen/ potentiële leden een lidmaatschap niet kunnen permitteren waardoor een kleine
toestroom van leden uitblijft. Wanneer een betreffende financiële situatie bekend is, kan er
contact gezocht worden met de vertrouwenspersoon binnen S.V. Ens. In overleg kan er een
alternatieve regeling afgesproken worden.
SOCIAAL CULTUREEL
Het bestuur van dorpsbelangen is een belangrijke partner om de sociale en maatschappelijke
functie van onze vereniging binnen het dorp Ens te benadrukken. S.V. Ens is niet alleen een club
waar een sport beoefend kan worden maar het is ook een vereniging. Een plaats waar mensen
om sociale reden bij elkaar komen. Dit mag niet uit het oog verloren worden, deze manier van
samen komen vormt immers de Sport Vereniging Ens. Bij S.V. Ens is het mogelijk om mensen
van verschillende komaf te verenigen.
DEMOGRAFISCH
Volgens de grafiek betreft het ledenverloop kan er gesteld worden dat er sinds seizoen ‘08/’09
een kleine terugloopt is qua leden aantal. Veelal komt die door het aanbod van alternatieve
sporten, (bij)banen in het weekend en het gezinsleven. Dit kan er op langere termijn toe leiden
dat er een tekort komt aan pupillen, junioren en/of senioren. Samenwerking met buurt
verenigingen is daarbij niet uitgesloten.
TECHNOLOGISCH
Externe technologische ontwikkelingen zijn de opkomst van kunstgrasmatten en het digitale
wedstrijdformulieren. Beide punten zijn volledig gerealiseerd en geïntegreerd binnen S.V. Ens.
Naast technologische ontwikkelingen op het gebeid van onderhoud van de (kunst)grasvelden
zijn er geen technologische aspecten waarin in de nabije toekomst rekening mee gehouden moet
worden.
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GEOGRAFISCH
Gezien de aantal verenigingen met een kunstgrasmat is Ens
geografisch gunstig gelegen. Dit is weergegeven in onderstaande afbeelding. (Groen =
kunstgrasmat, Rood = geen kunstgrasmat). Dit kan voor de toekomst van S.V. Ens belangrijke
positieve gevolgen hebben. Op basis van de Demografische situatie kan het er toe leiden dat
buurtverenigingen toenadering zoeken tot S.V. Ens. Een gegeven waar Ens een actieve rol in
moet aannemen.
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3. SWOT-ANALYSE
Uit de bevindingen en constateringen in de interne en
externe situatie komen sterke –en zwakke punten, kansen en bedreigingen naar voren. Deze zijn
in onderstaande weergave puntsgewijs weergegeven.

3.4.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN VAN DE VERENIGING

STERKE PUNTEN
-

-

-

S.V. Ens is een vereniging met een
gezellige en positieve sfeer
S.V. Ens is een vernieuwende vereniging
met een goede organisatie
S.V. Ens beschikt over een functionele
accommodatie met een goede ligging van
3 sportvelden
De organisatie van S.V. Ens wordt
versterkt door actieve commissies
S.V. Ens beschikt over een groep van
enthousiaste vrijwilligers
De vereniging beschikt over goed en
onderhouden materiaal
Als onderdeel van OMNI heeft S.V. Ens
meer sportieve en financiële zekerheid
S.V. Ens voert financieel goed beleid
S.V. Ens is actief in het deelnemen aan
aanvullende voetbal activiteiten
S.V. beschikt over professionele
verzorging in de vorm van
blessurepreventie- en behandeling voor
alle leden
S.V. Ens biedt leiders, trainers en leden
de mogelijkheid zich te ontwikkelen
S.V. Ens beschikt over veel jonge spelers
uit eigen dorp

ZWAKKE PUNTEN
-

-

-

Er is weinig betrokkenheid van de
voetballende leden voor
organisatorische en uitvoerende
activiteiten bij S.V. Ens
S.V. Ens is financieel sterk afhankelijk
van de omzet in de kantine
Vrijwilligerswerk komt te vaak terecht
bij dezelfde personen
S.V. Ens heeft moeite met het
inroosteren van voldoende
scheidsrechters
De uitstroom van de leeftijdsgroep 1825 is groot, omdat ze willen werken
De betrokkenheid van de sponsoren
bij de vereniging is laag

-
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3.5.

KANSEN EN BEDREIGINGEN VOOR DE VERENIGING
Kansen

-

-

-

-

-

-

-

-

Door goede randvoorwaarden,
accommodatie en voorzieningen is groei
van het ledenaantal mogelijk
De aanleg van een kunstgras bij S.V. Ens
geeft mogelijkheden voor uitbreiding van
activiteiten op het sportcomplex
Door aanvullende sportactiviteiten
kunnen er meer mensen bij de
vereniging betrokken worden
Het creëren van extra
speelmogelijkheden maakt een betere
bezetting van het programma en
sportcomplex mogelijk
Door het veldonderhoud in eigen beheer
uit te voeren en minder afhankelijk te
zijn van externe partijen kunnen er
betere velden gerealiseerd worden
Door meer interactie tussen elftallen en
hun sponsoren kan de betrokkenheid
met sponsoren vergroot worden
Door sponsoren te betrekken bij
betaalde werkzaamheden voor de
leeftijdsgroep 18-25 kan de uitstroom
verminderd worden
Inspelen op landelijk beleid met
betrekking op beweging en een gezonde
levensstijl

Bedreigingen
-

-

-

-

Door een groot aanbod van andere
sportieve activiteiten kiezen er minder
mensen voor lid te worden bij S.V. Ens
Met het huidige ledenaantal is de
kleedkamerbezetting met een druk
thuis-programma kritiek
Door de focus van S.V. Ens op
prestatiegericht voetbal kunnen
gezelligheid voetballers afhaken
Door het te vroeg aantrekken van
jeugd bij de senioren ontstaat er
onbalans in de teamindelingen
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3.6.

CONFRONTATIEMATRIX

Door een combinatie van sterke punten, zwakke punten,
kansen en bedreigingen kan de strategie bepaald
worden. De strategie wordt bepaald op basis van de
combinatiemogelijkheden weergegeven in afbeelding
hiernaast. Dit kunnen de volgende vier strategieën zijn;
groei, verbeteren, verdedigen en terugtrekken.
Groei
Groei kan gerealiseerd worden door sterken punten met de kansen te combineren. De
beschikking over een goede accommodatie met de daarbij horende velden in combinatie met
een goede organisatie beidt een stabiele situatie van waaruit groei gerealiseerd kan worden.
Belangrijk hierbij is het onderhouden van de velden en accommodatie en het behouden van een
goede organisatorische structuur. Belangrijke voeding voor bovenstaande punten is de sfeer
binnen de vereniging. Waarbij leden de mogelijkheid krijgen zich al vrijwilliger van S.V. Ens te
ontwikkelen.
Verbeteren
Verbeteren kan gerealiseerd worden door zwakke punten te combineren met kansen. Hieruit
komt naar voren dat leden te weinig betrokken worden bij organisatorische zaken binnen de
verenigingen, hierdoor komt de verantwoordelijkheid van bepaalden taken te vaak op de
schouders van dezelfde personen terecht. Verbetering ligt daar waar team/leden
organisatorische zaken op zich nemen. Ook liggen er verbetering op het gebied van leden en
sponsoren. Teams worden gesponsord door bedrijven en personen maar de betrokkenheid van
de teams met de sponsoren is minimaal.
Verdedigen
Verdedigen gebeurt op het gebied van combinaties tussen sterke punten en bedreigingen. De
constatering van het teruglopende leden aantal kan verdedigd worden door de goede sfeer die
er binnen de vereniging heerst. Een goede accommodatie met daarbij horende velden kan er
voor zorgen dat ondanks het brede aanbod van alternatieve sporten mensen er toch voor kiezen
lid te worden bij S.V. Ens. De inzet van een handje vol goede vrijwilligers wat kan leiden tot
ontevredenheid kan ondervangen worden voor het inzetten van teams/leden bij het uitvoeren
van bepaalde vrijwilligerstaken.
Terugtrekken
Terugtrekken kan gerealiseerd worden door zwakke punten te combineren met bedreigingen.
Hieruit komt naar voren dat door andere sportactiviteiten het leden aantal en met name in de
categorie 18-25 terugloopt. Door de prestatie gerichte voetbalfilosofie van S.V. Ens wordt de
jeugd in sommige gevallen te vroeg naar de senioren gehaald. Dit resulteert in onbalans binnen
teams maar ook binnen onbalans binnen de vereniging. Op dit gebied moet S.V. Ens verandering
in aanbrengen.
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4.

DE ORGANISATIE

4.1 . Het organogram

•KNVB zaken uitvoering bij 3 functies
•Groen gekleurde functie zijn feitelijk staffuncties
•Gele taken moeten mogelijk van plek veranderen
•Vacante plek in bestuur algemene zaken
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4.2. ORGANISATIESTRUCTUUR
De organisatiestructuur moet een vertaling zijn van het beleid en moet eenvoudig en transparant
zijn. De organisatie van S.V. Ens moet zodanig ingericht worden, dat voldoende effectief en
slagvaardig door de diverse bestuursorganen kan worden geopereerd met het bestuur als
eindverantwoordelijke. De algemene ledenvergadering is binnen SV Ens het hoogste orgaan en
beoordeelt het bestuur op het gevoerde beleid.
Bestuurs- en commissiefuncties zullen ingevuld moeten worden door enthousiaste, betrokken en
gedreven personen. Tevens zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd, waarbij
er een evenwichtige verdeling van taken is in de vorm van functieomschrijvingen.
In 2001 was het tijd voor het herdefiniëren van de organisatiestructuur van de vereniging. Een
wijziging in de bestuursstructuur was het gevolg. Wanneer blijkt dat de structuur van het
bestuur dient te worden aangepast om beter vorm te kunnen geven aan een bepaald
beleidstraject, dan kan worden besloten het bestuur uit te breiden met een extra zetel. Nu, anno
2014, is het wederom tijd om de structuur aan te passen aan de huidige situatie door het
uitbreiden van het bestuur met een algemeen bestuurslid, een coördinator senioren- en
vrouwenvoetbal. Gezien de huidige druk op het bestaande bestuur, is het wenselijk om deze
lasten te verlichten door het toevoegen van een extra bestuurslid aan het bestuur.

4.3. HET BESTUUR
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. En is eindverantwoordelijk voor het
functioneren van de vereniging. Het is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering
voor de wijze waarop het zijn taak uitoefent. Het bestuur geeft leiding aan de dagelijkse gang van
zaken, het stelt het beleid voor en ziet er op toe dat het beleid uitgevoerd wordt. Het bestuur moet
bekwaam en professioneel zijn om de taken uit te voeren en om de juiste mensen op de juiste plaats
te zetten.
Het huidige (wenselijke) bestuur bestaat uit:
 voorzitter;
 penningmeester;
 secretaris;
 bestuurslid algemene zaken
 bestuurslid technische zaken;
 bestuurslid jeugdzaken
 bestuurslid coördinator senioren- en vrouwenvoetbal
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4.4. COMMISSIES
In de uitvoer van het beleid moet het bestuur ondersteund worden door commissies. De taken van
deze commissies moeten duidelijk omschreven worden. Er kunnen zowel vaste als tijdelijke
commissies actief zijn binnen de vereniging. Indien er binnen een vergadering zaken aan de orde
komen welke door de commissies zijn voorbereid of onder verantwoording vallen van een
commissie, dan worden deze uitgenodigd voor een bestuursvergadering. Zowel de algemene
ledenvergadering als het bestuur kunnen andere commissies instellen.

Het bestuur wordt ondersteund door de volgende commissies;







jeugdcommissie (vaste commissie);
sponsorcommissie (vaste commissie);
technische commissie (vaste commissie;
activiteitencommissie (vaste commissie);
toernooicommissie (vaste commissie);
commissie beleidsplan (tijdelijke commissie);
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5.

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

5.1 COMMMUNICATIE ALGEMEEN
5.1.1. INTERNE COMMUNICATIE
De informatiebronnen binnen onze vereniging zijn:
 website;
 het programmabord;
 het mededelingenbord;
 het informatieboekje;
 sociale media, zoals twitter en facebook.
De secretaris is binnen de vereniging de eerstverantwoordelijke voor de interne communicatie.
Om zorg te dragen voor duidelijkheid en transparantie richting alle leden heeft het bestuur de
verplichting om bestuursbesluiten te publiceren op de website, tenzij deze door het bestuur als
vertrouwelijk zijn bestempeld.

5.1.2. JEUGD, OUDERS EN COMMUNICATIE
Voor jeugdspelers is hulp van desbetreffende ouders noodzakelijk. Dit betreft niet alleen het vervoer
van en naar wedstrijden, maar ook hulp bij het coachen van wedstrijden en begeleiden van
jeugdspelers. Vrijwilligers worden gestimuleerd in het werven van ouders, die een rol kunnen spelen
bij verschillende taken.
Om het contact met de ouders te bevorderen wordt aan de start van het seizoen een ouder-infoavond georganiseerd. Op de ouderavond komen in ieder geval de trainingen en trainingstijden en de
gang van zaken rondom de wedstrijden aan de orde. De jeugdcommissie neemt voor het organiseren
hiervoor het initiatief.

20

5.2.

EXTERNE COMMUNICATIE

De volgende externe contacten zijn te onderscheiden:

KNVB;

gemeente;

sponsors;

andere afdelingen van S.V. Ens;

andere voetbalverenigingen;

opleidingsinstituten;

Carrefour, o.a. beweegcoaches;

de pers;
Per extern contact wordt afgesproken in het bestuur of commissie wie de contactpersonen zijn. Dit
wordt op de site ook als zodanig aangegeven.
In het algemeen kan worden gesteld dat er geen mondelinge of schriftelijke communicatie met
externe contacten plaatsvindt zonder toestemming van de voorzitter. Een uitzondering geldt voor de
wedstrijdsecretaris ten aanzien van technische aspecten waarover moet worden gecommuniceerd
met KNVB, scheidsrechtersvereniging of overige verenigingen. Verder hebben de jeugd- en
technische commissie bevoegdheid om voetbaltechnisch zaken te regelen aangaande toernooien en
contacten met tegenstanders.

5.2.1. CONTACTEN MET DE GEMEENTE
Zonder een voorwaarden scheppende gemeente is het beoefenen van de amateursport met
vrijwilligers onmogelijk. De contacten met de gemeente zijn:

overleg met de ambtenaar sportzaken (o.a. tijdens 10 dorpen overleg) ;

overleg met de vakwethouder (indien nodig);

Ambtenaar belast met onderhoud velden
(structureel 2x per jaar in verband met zelfonderhoud velden)
Daarnaast hebben wij veelvuldig overleg met beweegcoaches van welzijn organisatie Carrefour.
Deze beweeg coaches worden ingezet bij schaarste trainers of:
-Begeleiden en opleiden nieuwe trainers
-Begeleiding trainer/ouders/jeugdleden waar extra aandacht voor nodig is.
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5.2.2. CONTACTEN MET DE SPONSORS
Voor acquisitie van sponsoring is door de sponsorcommissie een promotiefolder gemaakt met daarin
de sponsormogelijkheden, de tarieven en de te leveren tegenprestatie. Ook op de site is een bericht
geplaatst waarin de mogelijkheden voor advertenties en sponsoring wordt weergegeven. Indien
sprake is van een relatie voor langere duur zal een contract worden opgesteld. Zodra geld van de
sponsor is ontvangen wordt de sponsor per omgaande op het bankafschrift bedankt en ook jaarlijks
met de kerst ontvangt de sponsor een attentie. In krantenartikelen over de vereniging of over
evenementen van de vereniging zal de naam van de relevante sponsors genoemd worden en/of op
foto zichtbaar zijn. Bij kampioenschappen van een team zorgt het jeugdbestuur of een algemeen
bestuurslid voor contact met sponsor.
De sponsors worden op de hoogte gehouden door een digitale nieuwsbrief. Deze zal 2 tot 4 keer per
jaar verzonden worden via e-mail. Voor de ‘club van 50’ is 1 zaterdag per jaar ingepland, waarbij ze
naar een wedstrijd van het eerste elftal kijken, een aantal consumpties van de vereniging ontvangen
en verder kunnen netwerken. Daarnaast worden heel af en toe worden ook sponsoravonden
gehouden. Het is de bedoeling dat deze een meerwaarde voor de sponsor moet hebben, zoals een
spreker.

CONTACTEN MET DE PERS
De pers is heel belangrijk: op geen enkele andere manier kan de vereniging een breed publiek
bereiken dan via de plaatselijke bladen. De berichten leveren een belangrijke bijdrage aan de
beeldvorming over de vereniging. Alle bijdragen naar de pers moeten op elkaar zijn afgestemd.
De eerste verantwoordelijke is de voorzitter van de vereniging of een daarvoor aangewezen
persoon.
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6.

VRIJWILLIGERS

6.1. INLEIDING
De activiteiten van S.V. Ens worden voor het overgrote deel uitgevoerd door vrijwilligers. Het
bestuur van S.V. Ens vindt het nodig dat voor de inzet van vrijwilligers een duidelijk kader wordt
vastgesteld.
Kern van het vrijwilligersbeleid is dat we zoveel mogelijk mensen bij S.V. Ens willen betrekken.
Dat hoeft niet altijd vanuit een “vraagsituatie” te gebeuren. We streven zelfs zoveel mogelijk
naar een ‘win-win situatie’, waarbij vrijwilligers niet alleen maar iets komen brengen bij de
vereniging. Onze vrijwilligers kunnen ook iets halen, in de vorm van bestuurservaring of van een
aanvulling op de eigen beroepservaring, bijvoorbeeld in het (sport-)onderwijs. Ook moeten we
ons realiseren dat kinderen tijdens hun activiteiten bij S.V. Ens een stukje opvoeding meekrijgen.
Ze leren zich sportief te gedragen, merken wat het betekent lid te zijn van een team en leren op
een respectvolle manier te winnen en te verliezen. Dat zijn normen en waarden die voor hen
later van groot belang kunnen zijn. Het is eerder zo dat wij mensen de gelegenheid geven
indirect iets voor zichzelf of hun kind te doen dan dat wij ze vragen om een gunst. We streven
ernaar dat al onze vrijwilligers voldoening halen uit een zinvolle tijdsbesteding en hun
activiteiten voor S.V. Ens als nuttige en plezierige bezigheden ervaren.
Vrijwilligers van S.V. Ens hebben rechten en plichten. Vrijwilliger zijn is vrijwillig, maar niet
vrijblijvend. Taken en functies van vrijwilligers moeten duidelijk zijn omschreven. Het bestuur
van S.V. Ens stelt middelen ter beschikking en zorgt voor ondersteuning van de vrijwilligers.
Daar staat tegenover dat we verwachtingen hebben van onze vrijwilligers. We willen bij
gelegenheid op een respectvolle, maar ook duidelijke manier eisen kunnen stellen aan onze
vrijwilligers. Het spreekt vanzelf dat we over en weer onze afspraken nakomen. Dat is de basis
voor goede samenwerking.
Met het bovenstaande is onze visie op de activiteiten van vrijwilligers verwoord. Deze visie
vormt een belangrijk onderdeel van het Ens gevoel, zoals wij dat met ons allen delen. In de
toekomst moeten de commissies de kweekvijvers zijn waarin vrijwilligers zich kunnen
ontwikkelen en enthousiast gemaakt worden om in een later stadium sleutelfuncties te kunnen
bekleden.

6.1.1 OPLEIDING INSTITUUT
SV Ens is een opleiding instituut voor leden en niet leden die hier stage kunnen lopen en stage
opdrachten uitvoeren. Sinds 18 maart 2013 is SV Ens-voetbal erkend leerbedrijf, geregistreerd bij
Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport.
De erkenning is verleend voor de kwalificaties:
 Sport- en bewegingscoördinator / Trainer/coach (4)
 Sport- en bewegingsleider (3)
Deze erkenning is voor de duur van 4 jaar afgegeven. Een erkend leerbedrijf staat garant voor
leermogelijkheden en deskundige begeleiding en wordt vermeld in het openbare bedrijvenregister
van Calibris. Studenten van o.a. Landstede en CIOS kunnen door deze certificering stage lopen en
stage opdrachten uitvoeren bij SV Ens voetbal.
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6.1.2. DOEL, MIDDELEN EN ORGANISATIE
Het doel voor het vrijwilligersbeleid voor S.V. Ens is:

‘de juiste vrijwilliger, op het juiste moment, op de juiste plaats’.
Misschien was het in het verleden zo, dat bestuur en leden vooral blij waren met elke vrijwilliger
die zich meldde. Dat zijn we nog, maar we willen de inzet van vrijwilligers meer vanuit een visie
en meer planmatig laten gebeuren. We maken hier tijd en geld voor vrij en zullen waar nodig de
deskundigheid van derden inzetten.
In de organisatie van S.V. Ens zijn duidelijke taken en verantwoordelijkheden aan bestuurs- en
kaderleden toegewezen. In het bestuur is één van de leden verantwoordelijk voor de
vrijwilligerszaken. We kennen een centrale rol toe aan de vrijwilligerscoördinator (VC). Bij het
werven, selecteren en begeleiden van vrijwilligers binnen de vereniging speelt de VC een
belangrijke rol. De VC heeft het overzicht over de competenties van de personen die zich binnen
de vereniging bewegen. Het overzicht van de VC ofwel de kaartenbak die opgezet wordt, zal door
de VC worden bijgehouden. Toegang tot de gegevens in de (electronische) kaartenbak is
voorbehouden aan de VC en het verantwoordelijke bestuurslid van de vereniging. Voor het
vullen van deze kaartenbak is de Vrijwilligers vragenlijst opgesteld (zie bijlage 3)

6.1.3. SLEUTELFUNCTIES
Een aantal taken en functies moeten altijd vervuld zijn. We noemen deze functies
“sleutelfuncties”. Sleutelfuncties zijn:
 alle bestuursfuncties
 trainers en leiders
 commissie voorzitters
Voor deze functies zijn functiebeschrijvingen beschikbaar (zie bijlage 2)

6.2. WERVEN
6.2.1. PERSOONLIJKE BENADERING
Het belangrijkste middel bij werving van vrijwilligers is het persoonlijke gesprek. Bestuursleden
(maar ook andere betrokken leden), gecoördineerd vanuit bestuurslid algemene zaken, spreken
met andere betrokkenen. Vóór, tijdens en na wedstrijden, trainingen en toernooien kan men in
gesprek gaan met potentiële vrijwilligers. Op deze wijze kunnen we los van vacatures en functies
mensen scouten. Van belang is dat we daarbij op een duidelijke manier te werk gaan. In ieder
geval vragen we aan potentiële vrijwilligers of we een aantal zaken mogen vastleggen over hun
achtergrond en over hun bereidheid om eventueel werkzaamheden voor de club te verrichten.
Daarmee voldoen we aan praktische criteria van zorgvuldigheid met betrekking tot het
vastleggen van persoonlijke gegevens
.
Vragenlijstvrijwilligers is de periodieke vrijwilligersenquête waarop mensen Een tweede
belangrijk middel voor de werving van kunnen invullen of en in welke vorm mensen iets voor
S.V. Ens willen doen. (Zie bijlage 3)
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6.2.2. COÖPTATIE
Een derde, veel gebruikt, middel is coöptatie of “ons kent ons”: leden van een commissie vragen
aan iemand die zij kennen of hij of zij van deze commissie lid wil worden. Coöptatie heeft het
voordeel dat teamvorming binnen een commissie gemakkelijker verloopt. Een nadeel is dat het
vaak bekende mensen zijn die mogelijk al meerdere rollen in de vereniging vervullen of hebben
vervuld. Daardoor blijven minder bekende personen misschien onnodig lang buiten het
vrijwilligerscircuit. Ook bestaat het risico dat we te lang met heersende inzichten werken en dat
nieuwe ideeën maar met moeite ingang vinden. In de toekomst zullen we coöptatie niet
ontmoedigen, maar we willen wel enkele randvoorwaarden stellen bij de voordracht van een
nieuwe vrijwilliger. De VC moet in overleg met de commissie waar de vrijwilliger zich aanmeld
bijvoorbeeld geen bezwaar hebben tegen de plaatsing van een vrijwilliger in de betreffende
commissie en/ of betreffende werkgroep. Ook moet de commissie in overleg met de VC geen
bezwaar hebben tegen deelname van de vrijwilliger.

6.2.3. VOORDRAGEN EN BENOEMEN
Het bestuurslid algemene zaken is belast met de werving en coördinatie van vrijwilligers. Hij of
zij moet ook akkoord gaan met de voordracht van iemand voor een taak of functie. Daarmee is
gewaarborgd dat we van sommige vrijwilligers de ontwikkeling en doorgroei kunnen volgen en
sturen. Omdat hij de zwaarte van de functies in de vereniging kent, kan het bestuurslid algemene
zaken nagaan of een vrijwilliger niet teveel taken of een te zware taak of functie op zich neemt.

6.2.4. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Deskundigheidsbevordering kent een jaarlijkse cyclus en mondt uit in een opleidingsplan.
Jaarlijks wordt in april een inventarisatie gedaan van de beschikbare cursussen en trainingen
versus de benodigde cursussen en trainingen. Binnen het bestuur is het bestuurslid algemene
zaken verantwoordelijke voor de deskundigheidsbevordering. De taken die hier bij horen
worden gedelegeerd naar de VC.
Om inzicht te krijgen in de cursussen en trainingen die er mogelijk zijn wordt er informatie
ingewonnen bij het NOC*NSF, Sport Service Flevoland, Carrefour en de KNVB. Binnen de
vereniging wordt ook bekeken welke mogelijkheden er zijn om cursussen op eigen locatie te
geven. Denk hierbij aan EHBO, EHBSO, trainerscursussen en leiderscursussen.
Bij de start van een vrijwilliger in een functie wordt zijn of haar behoefte aan cursussen en
training vastgesteld door de VC in samenspraak met het bestuur. Bij de reeds actieve
vrijwilligers gebeurt dit periodiek.
Het is voor de VC een taak om uit te dragen welke mogelijkheden er zijn voor het volgen van een
cursus of training en welke voorwaarden hier aan verbonden zijn. Ook is het hun taak om te
stimuleren dat vrijwilligers deelnemen aan cursussen en trainingen.
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6.2.5. BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING
Doel van begeleiding en ondersteuning is een sfeer en een werksituatie te creëren waarin de
vrijwilliger zich prettig voelt, zodat hij of zij optimaal kan functioneren. De vrijwilliger moet
merken dat hij of zij belangrijk is voor de vereniging. Goede communicatie tussen de vrijwilliger
en vereniging is heel belangrijk. Het moet duidelijk zijn waar de vrijwilliger terecht kan met
vragen en opmerkingen.
Begeleiding en ondersteuning door de VC vindt plaats door regelmatig met de vrijwilliger te
praten over de samenwerking met en ondersteuning van andere commissieleden en het bestuur
en door na te gaan of gemaakte afspraken worden nagekomen. Van taakomschrijvingen wordt
regelmatig bekeken of ze nog actueel en werkbaar zijn.
De VC is in principe continue beschikbaar voor vragen en opmerkingen. Minimaal eens per jaar
of vaker indien nodig wordt een voortgangsgesprek gevoerd. Dit gebeurd zoveel mogelijk door
de voorzitter van de betreffende commissie. Indien wenselijk wordt de VC hierbij betrokken.
Als blijk van waardering zal elk jaar in mei aan het eind van het seizoen een (feest)avond worden
georganiseerd voor alle vrijwilligers. Het initiatief hiervoor ligt bij de VC.
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7. TECHNISCHE ZAKEN

7.1. DOELSTELLING
Op een hoger niveau brengen van de prestaties van met name de selectieteams en een toename
van het (voetbal) plezier vooral bij de ‘recreatieve’ teams. Hierbij moet vooraf duidelijk gemaakt
worden welke teams onder prestatief en welke onder recreatief vallen. De technische commissie
deelt de teams in middels selectie criteria, de eerste teams van een leeftijdscategorie wordt
geacht een prestatief team te zijn.

7.1.1 PRESTATIEF OF RECREATIEF
Het beleidsplan is er mede op gericht vorm te geven aan zowel prestatief als recreatief voetbal.
Om prestatief voetbal te kunnen spelen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
 meetpunten vastleggen (promotie, trainingsopkomst);
 verplicht twee keer per week trainen;
 leiders met voetbalachtergrond;
 Trainers moeten beschikken over door de KNVB uitgegeven trainersdiploma’s en
licenties;
 leiders en trainers moeten worden ondersteund door ervaren begeleiders;
 trainers moeten kunnen beschikken over voldoende materiaal;
 achter elk selectieteam moet een goed tweede team beschikbaar zijn;
 professionele organisatie;
 duidelijke afspraken over spelersbeleid;
Indien een talentvolle speler aangeeft niet in een prestatief team te kunnen voetballen vanwege
het niet kunnen leveren van de gevraagde arbeid kan de TC afwijken van bovenstaande criteria.
Om recreatief voetbal te kunnen spelen, zijn minder strikte regels nodig. Het betreft de elftallen
 trainen is een wens, geen verplichting;
 leiders moeten teams begeleiden;
 switchen tussen teams is mogelijk;
 meetpunten zijn niet nodig;
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7.2. SENIOREN

1E ELFTAL
Dit team wordt gevormd door spelers uit de selectie. Er wordt minimaal twee keer in de week
getraind. De doelstelling van dit team is om zo hoog mogelijk te spelen. Voor het eerste is een
trainer vereist met minimaal opleiding TC II. Daarnaast is een begeleidingsteam, een
keepertrainer en een verzorger voor dit team beschikbaar. Om het voor een speler aantrekkelijk
te maken om in een 1e elftal te spelen moet de organisatie in orde zijn. Kleding moet goed
geregeld zijn, naast de competitiewedstrijden wordt een uitgebreid oefenschema opgesteld.
Tijdens de winterperiode moet een schaduwprogramma aanwezig zijn om bij afgelastingen toch
te kunnen spelen.

2E ELFTAL
Dit team wordt gevormd door spelers uit de selectie aangevuld met spelers die minimaal één
keer in de week met de groep trainen. Spelers die (nog) niet in het eerste meedoen en spelers
die van een blessure terug komen, komen te spelen in het tweede elftal. Voor dit team is een
trainer nodig die één keer per week de trainingen verzorgd voor het gehele team. Alle spelers
behorende tot de selectie trainen op dinsdag met het eerste elftal. Het tweede elftal wordt het
opleidingsteam voor het eerste. Talentvolle spelers alsmede spelers uit de selectie die speeltijd
op moeten doen in het kader van opleiding of herstel, hebben voorrang bij het opstellen van een
wedstrijdelftal.

3E ELFTAL
Hierin spelen de overige spelers. Het derde elftal is het recreatieve team. Spelers kunnen
meetrainen met de recreanten.
TEAMINDELING
De technische commissie bepaald in samenspraak met de trainer de selectie van het senioren
voetbal. Een aantal spelers traint met de selectie mee, maar voetbalt de wedstrijden in het
tweede elftal. Voor de ontwikkeling van spelers is het wenselijk dat zij zoveel mogelijk
wedstrijden spelen, staan zij een aantal weken op de reservelijst en komen niet of nauwelijks
aan spelen toe in het 1e elftal dan voetballen zij de opvolgende zaterdagen in het 2e elftal. De
hoofdtrainer bepaalt in samenspraak met de leiders van het 1e en het 2e elftal wie er in 1 en 2
spelen op zaterdag.
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7.3. JEUGD
Mede door het juist vorm gegeven technisch beleid kan er gebouwd worden aan kwalitatief en
gezond voetbal. Uitgaande van het beginsel “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is het
belangrijk een goede begeleiding voor de spelers te organiseren.
Het is daarom van belang eisen te stellen aan trainers en begeleiding, te beginnen bij de jeugd.
Met het benoemen van coördinatoren cq mentoren kan de kwaliteit van het voetbal naar een
hoger plan getild worden.
In de huidige samenstelling bestaat de technische commissie uit een aantal coördinatoren:







Coordinator F pupillen
Coordinator E pupillen;
Coördinator D pupillen en keepers;
Coördinator C,B& A junioren
Coördinator/adviseur Meisjes/vrouwen teams
Coördinator senioren

Het heeft de voorkeur dat de coördinatoren geen trainer leider zijn en zodoende veel
wedstrijden kan volgen. Een verleden als trainer leider heeft de voorkeur.
Verder is de intentie uitgesproken dat de trainers als volgt gekwalificeerd moeten zijn:




voor A, & B TC 3 of gelijkwaardig door opleiding binnen de club
voor C, D elftallen en E1 bij voorkeur en diploma “juniorentrainer”
voor de overige elftallen is het wenselijk een diploma ”pupillentrainer” te hebben. Dit
laatste kan als OBC (opleiding binnen de club) via de KNVB worden behaald.

In het technisch plan komen aan bod:
 opleidingsplan voor de jeugd;
 opleidingsplan voor trainers en leiders;
 oefenstof voor de trainingen, aangegeven per categorie; toegespitst op kunstveld
 Blessurepreventie en materiaal keuze
 selectieteams voor jeugdspelers;
 De doorstroom vanuit de oudste (A) jeugd naar de senioren;
 Team ‘onder de 23’
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7.4. DAMES

INLEIDING
De landelijke opkomst en de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal is ook zichtbaar binnen onze
vereniging. Na een afwezigheid van tientallen jaren, is er in 2005 opnieuw gestart met het
damesvoetbal in Ens. Tot dan toe waren er wel meisjes actief binnen SV Ens, maar zij speelden in
gemengde teams. Het eerste jaar werd een trainingsjaar waarin een groep van ongeveer 20
enthousiaste dames/meiden vanaf 15 jaar elke week trainden en een aantal oefenwedstrijden
speelden. In het seizoen 2006/2007 startten de dames met een team in een 5e klasse competitie.
Het aantal dames en meisjes actief in zowel de damesteams als in de juniorenteams is groeiende.
Het afgelopen decennia heeft aangetoond dat het damesvoetbal geen eendagsvlieg is. Maar zoals
binnen vele verenigingen heerst er ook binnen SV Ens nog steeds een ‘mannencultuur’, waarin
het dames- en meisjesvoetbal nog geen gelijkwaardige positie heeft binnen de vereniging.
Missie van de vereniging is om het damesvoetbal naar een hoger niveau te brengen, maar in de
eerste plaats zal de missie zijn om het damesvoetbal een volwaardige plaats te bieden binnen de
vereniging. Om deze ontwikkelingen tot stand te kunnen brengen zal er een beleidsvisie moeten
komen specifiek gericht op meisjes en dames.

HUIDIGE SITUATIE
Het damesvoetbal is onder gebracht bij de jeugdcommissie, de voorzitter jeugdcommissie is op
dit moment ook coördinator meisjes- damesvoetbal. De afgelopen jaren hebben de dames
verschillende trainers en leiders gehad die de gehele organisatie op zich namen rondom de
teams. De dagelijkse leiding van het dames- en meisjesvoetbal is in handen van deze personen,
waardoor de positie van het damesvoetbal binnen de vereniging verschilt van andere teams en
dit ten koste gaat van de continuïteit.
Er is echter een tendens ingezet in de positie die het vrouwenvoetbal binnen de vereniging
inneemt. De Technische commissie heeft de laatste 2 jaar gebruik gemaakt van een vrouwelijke
‘adviseur’. Tijdens de indelingen van teams wordt samen met haar gekeken naar de
mogelijkheden, hierbij rekening houdende met het niveau, leeftijd en de wensen van de meisjes.
Zo krijgen talentvolle meisjes welke bij jongens willen voetballen krijgen wel de kans om zich
verder te ontwikkelen.
Daarnaast is het creëren van een extra bestuursfunctie coördinator Senioren- en
Vrouwenvoetbal een belangrijke stap. Op deze wijze krijgen vrouwen de plek gelijkwaardig aan
de mannen en afgestemd op de KNVB organisatie.

TOEKOMSTBEELD
Om het plezier en het niveau van het meisjes-en damesvoetbal te vergroten, is het van belang
dat er binnen de vereniging mensen zijn die de specifieke belangen van de meisjes en dames
behartigen.
Het verleden heeft ons laten zien dat het meisjes- en damesvoetbal meer is dan alleen voetbal.
Meer nog dan bij jongens en mannen het geval is, spelen er bij dames zoveel meer randzaken en
andere behoeftes een rol. Er zijn mensen nodig die deze situaties en problemen herkennen en
waar nodig kunnen oplossen. Een vast aanspreekpunt voor de meisjes, dames, trainers, leiders
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en ouders kan daaraan bijdragen. Het trainen en begeleiden
van dames vraagt een andere, specifieke aanpak.

DOELSTELLINGEN







Continuïteit van het damesvoetbal binnen de vereniging creëren en waarborgen. Door
het presenteren van een plan voor de komende 5 jaar, wordt er helderheid en
duidelijkheid voor spelers en potentiele trainers/leiders gecreëerd.
Het realiseren van de juiste randvoorwaarden, zodat voetbal een aantrekkelijke sport
blijft voor meiden en dames.
Elke dame en elk meisje de mogelijkheid kunnen bieden te voetballen op eigen niveau en
leeftijd. Dit betekent dat de vereniging voor zowel de prestatieve als de recreatieve
speelster een aantrekkelijke vereniging moet kunnen zijn.
Dames 1 stabiele 4e klasser. Met de huidige situatie waarin het eerste Damesteam een
selectieteam is, is het zelfs mogelijk een stap te maken naar de derde klasse.
Dames betrekken bij activiteiten vereniging en betrekken als leider/trainer bij
activiteiten/wedstrijden van meisjes.
Verdere ontwikkeling kwaliteit zowel op teamniveau als op individueel niveau.

AANDACHTSPUNTEN





Overgang van meisjes naar dames. Hierbij moeten fysieke en sociale aspecten in acht
worden genomen.
Werven van nieuwe meiden en dames. Met name de vriendinnenmiddag georganiseerd
door de vereniging moet de aandacht blijven krijgen.
Organiseren van activiteiten buiten het voetbalveld om.
Trainers, leiders en verzorgers begeleiden/opleiden m.n. om te gaan met ongewenste
situaties .
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7.5. PRESTATIE EN RECREATIE
Binnen de voetbalvereniging S.V. Ens wordt onderscheid
gemaakt tussen selectie en niet-selectieteams. Teams die als selectie teams worden aangeduid
zijn: E1 , D1, C1, B1, A1.
Het prestatiegericht voetbal is omwille van de leeftijdstyperende kenmerken nog niet van
toepassing op F-pupillen. F1 wordt dan ook niet als zijnde een selectieteam gekenmerkt.
Selectieteams trainen twee keer in de week, niet-selectieteams trainen minimaal één keer in de
week. De trainers zijn bij voorkeur geschoold middels een door de KNVB gegevens cursus, deze
kan op vrijwillige basis op kosten van S.V. Ens worden gevolgd. Enkele voorbeelden zijn: module
F-E-D pupillen of cursus juniorentrainer. Voor de trainers al dan niet geschoold zijn jaarboeken
beschikbaar.
In het nieuwe Technisch plan zullen deze worden vervangen door digitale versie per
leeftijdscategorie.

7.5.1. SELECTIEBELEID
De ontwikkeling van een individuele jeugdspeler gaat voor het teambelang mits de
teamsamenstelling dit toelaat. Als blijkt dat de ontwikkeling van een jeugdspeler stagneert
doordat deze het niveau van zijn teamgenoten is ontstegen kan de speler in een hoger team
worden geplaatst.
Ook verdient het aanbeveling om talentvolle tweedejaars spelers in het voorjaarsseizoen alvast
met een hogere leeftijdscategorie mee te laten trainen.
Dispensatie om nog 1 jaar in een lager team te mogen spelen wordt aangevraagd indien het voor
de ontwikkeling van de speler en voor de vereniging beter is dat een speler nog 1 jaar verder
kan rijpen in een lager elftal.
Vanaf de D pupillen worden spelers geselecteerd voor een bepaalde positie in het veld, vanaf dat
moment wordt ook zoveel mogelijk met vaste keeper gespeeld.

7.5.2. SELECTIECRITERIA
Het prestatiegericht voetballen is vanaf de F-pupillen van kracht. Dit betekent automatisch dat
er ook vanaf de F-pupillen geselecteerd wordt. Gedurende het seizoen kan op basis van inzet en
ontwikkeling besloten worden spelers vroegtijdig door te schuiven of te plaatsen in een lager
elftal als dat voor het team beter is.
Een speler wordt gedurende het seizoen door een leider en een lid van de TC beoordeeld
volgens het hiervoor bestemde beoordelingsformulier. Deze beoordelingsformulieren dienen
gearchiveerd te worden om de ontwikkeling van een speler gedurende lange tijd te kunnen
volgen en in kaart te brengen.
Er zal gestreefd moeten worden om een zo’n gelijk mogelijke verdeling te maken tussen eersteen tweedejaars spelers. Dit om een continue niveau gedurende een langere tijd te waarborgen.
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7.5.3. ORGANISATIE SELECTIEBELEID
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het
selectiebeleid.
De selectie geschied aan de hand van het bezoeken van wedstrijden door tc. Mbv
beoordelingslijsten worden de spelers het gehele jaar gevolgd. Bij twijfel wordt het lid
uitgenodigd om mee te trainen en wedstrijden te spelen in een hoger team.
Tevens draagt deze zorg voor de beoordelingen van de spelers en het beheer van de
beoordelingsformulieren.
Met behulp van de volgende criteria’s zal de TC tot de indelingen van de jeugdteams komen.
 Beoordelingsformulieren;
 Input leiders/trainers;
 Eigen inzicht TC leden

7.6 BLESSUREBEGELEIDING- EN PREVENTIE
Bij S.V. Ens zijn 2 verzorgers werkzaam. De doelstelling van het werken met vakbekwame
verzorgers is:
- Een juiste en goede begeleiding en behandeling te geven bij het constateren van een
blessure en het eventueel doorverwijzen naar verder gespecialiseerde medische zorg.
- Een goede begeleiding te geven bij het opstarten na een blessure periode van de voetval
activiteiten.
- Advies geven op het gebied van blessure preventie aan alle voetballende leden van de
club
De taken van de verzorgers zijn verdeeld in een verzorger voor de senioren en een verzorger
voor jeugd en vrouwen. Voor een behandeling kan een telefonische afspraak worden gemaakt

7.7 SPEELSTIJL
Bij S.V. Ens het de voorkeur om in het ‘4 3 3’ systeem met aanvallend en aantrekkelijk voetbal de
wedstrijden te spelen. De trainingen zijn hier ook op gebaseerd. Indien de selectie van de A
junioren en het eerste elftal het niet toelaat dit systeem te blijven handhaven mag hier in overleg
met TC coördinator van worden afgeweken.

7.8


CONTRACTEN

De contracten met de trainers moeten door de voorzitter worden getekend.
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8. SPONSORING

8.1. SPONSORBELEID
S.V. Ens heeft sponsors en zal in de toekomst sponsors moeten hebben om als vereniging gezond
te blijven en de gestelde doelstellingen waar te kunnen maken. Met het geld, de goederen en/of
de diensten die de sponsor inbrengt, werft deze naamsbekendheid, levert een bijdrage aan de
leefbaarheid van het dorp en neemt zijn maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid.
Om continuïteit en structuur te behouden in de sponsoring is er een sponsorcommissie actief. De
sponsorcommissie heeft o.a. een viertal belangrijke aandachtsgebieden:
 Het actief werven van nieuwe sponsoren, het behoud van bestaande sponsoren en waar
mogelijk
het uitbreiden van contacten / contracten met huidige sponsoren.
 Het opzetten van een sponsorbeleidsplan die jaren gebruikt kan en moet worden. Ieder jaar
zal
de sponsorcommissie het sponsorbeleidsplan updaten waar nodig.
 Het ondersteunen en benutten van het ‘netwerk’ van mensen en bedrijven die direct of
indirect bij
de vereniging betrokken zijn met als doel de zakelijke positie van de vereniging te
versterken.
 Overzichten van mogelijkheden voor contracten en van sponsoren en afspraken.

8.2. SPONSORVORMEN
De sponsorcommissie biedt potentiële sponsors een 7-tal manieren om S.V. Ens te sponsoren;
 Shirtsponsor
 Bordsponsor
 Trainingspak-/sporttassponsor
 Balsponsor
 Activiteitensponsor
 Club van 50
 Websitesponsor
De sponsorcommissie is allereerst verantwoordelijk voor het behouden en het onderhouden van
contacten met de huidige sponsoren. Daarnaast wordt er per jaar een doel gesteld voor het
werven van nieuwe sponsoren. Hierbij wordt gekeken naar de huidige netwerken en waar deze
uit te breiden zijn. Bordsponsoren worden het hele jaar door geworven, de minimale
contractduur is 5 jaar, tenzij anders afgesproken. Daarnaast draagt de commissie zorg voor
minimaal 15 keer een balsponsor voor het eerste elftal.
Voor de aanvoer van leden voor de “club van 50” is ieder lid van S.V. Ens verantwoordelijk. Dit
geldt ook voor de club “vrienden van S.V. Ens”. Deze zaken worden echter wel door de
sponsorcommissie gecoördineerd.
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8.3. Sponsorcontracten
Afspraken met sponsors worden schriftelijk vastgelegd en
ondertekend middels een standaard sponsorcontract. Een contract kan over het algemeen ten
allen tijden worden opgesteld, ook voor korte duur of voor sponsoring door middel van
faciliteiten. Het contract moet ondertekend worden door de voorzitter van het bestuur en een lid
van de sponsorcommissie. De contracten hebben verschillende looptijden. Dit hangt af van de
wijze van sponsoring. De tarieven van de contracten dienen vooraf de goedkeuring van het
bestuur te hebben, indien van de standaardprocedure wordt afgeweken. De sponsorcommissie
mag bedragen tijdens de onderhandeling met een sponsor naar eigen inzicht wijzigen / op een
andere manier verdelen (bijvoorbeeld opmaakkosten verdelen over de looptijd van het contract,
als dit de vraag is van de sponsor om de aanloopkosten te drukken).
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9. ACCOMODATIE

9.1. INLEIDING
S.V. Ens speelt haar thuiswedstrijden op het sportpark “De Seidelhorst”.
Dit complex is in 2005 geheel vernieuwd en uitgebreid opgeleverd wat mogelijk is gemaakt door
o.a. een Europese subsidie, diverse acties en heel veel vrijwilligers werk. Het najaar van 2014
was opnieuw een hoogtepunt met de opening van het kunstgrasveld.
Het complex bestaat uit:










een hoofd(kunstgras-)veld voorzien van omheining en reclameborden dat op trainingsdagen
als trainingsveld dient.
een tweede veld
een derde veld
een sportkantine
6 kleedkamers
1 scheidsrechter kleedkamer
1 massage ruimte
2 bestuurskamers, waarvan één samen met het Kinderdagverblijf
2 bergingsruimtes waarvan één als OMNI berging

Door de toestroom van leden, een dames- en meisjesteam en het meespelen van meisjes in
jongensteams ontstaat er grote druk op de kleedruimtes.
Gelukkig bestaat er een goede samenwerking met de tennisclub zodat wij hun twee kleedkamers
indien nodig mogen gebruiken wanneer de tennis er geen gebruik van maakt.
Ook wordt nauwgezet bijgehouden hoe de groei van het ledenaantal verloopt zodat er op het
juiste ogenblik bij de gemeente kan worden aangeklopt voor uitbreiding van de velden.

9.2. GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER: DE VELDEN
De velden zijn eigendom van de gemeente, de vereniging betaalt hiervoor huur waarbij het
onderhoud voor rekening van de gemeente is. De vereniging zorgt zelf voor het kleine dagelijkse
onderhoud van de velden voor een zo optimaal mogelijk gebruik. Wel wordt er door vrijwilligers
klein onderhoud aan de velden gepleegd, zoals maaien onder de omheining en in de
doelgebieden en het regelmatig opruimen van zaken die niet op en rond de velden thuishoren,
zoals blad- en consumptieafval
Op dit moment is zijn de economische omstandigheden van dien aard dat het een optie is om
onderzoek te doen naar de mogelijkheden van privatisering.

9.2.1. PILOT ZELFWERKZAAMHEID/KLUSGROEP
Sinds 2013 is de vereniging met de gemeente overeen gekomen dat al het onderhoud van de 2
natuurgras velden door vrijwilligers van de vereniging wordt uitgevoerd. De pilot loopt eind
seizoen 2014-2015 ten einde. Voor de pilot krijgt de vereniging een vergoeding per veld/per
jaar. De vereniging heeft een eigen kooimaaier aangeschaft waarmee de velden worden gemaaid.
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In de maaiploeg zitten 3 vaste vrijwilligers. Daarnaast is er
nog een klusgroep actief die ook onderhoud uitgevoerd aan
de natuurgrasvelden. Als vereniging willen wij graag door
met deze pilot omdat de kwaliteit van het natuurgras beter is geworden (kunnen zelf bepalen
wanneer en hoe vaak er gemaaid wordt. Het is nu aan de gemeente/raad of de pilot wordt
doorgezet.

9.3. KLEEDRUIMTE
De kleedkamers en de bergingsruimtes zijn eigendom van de afdeling veldvoetbal.

9.4. SV ENS EN Omni VERENIGING SV ENS
De kantine is eigendom van de Omni vereniging sv Ens. De Omni heeft het recht van opstal
verkregen . De grond is eigendom van de gemeente Noordoostpolder.
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10. FINANCIËN
10.1. ALGEMEEN
Om de doelstelling en de missie van de vereniging ten uitvoer te kunnen brengen is
een gezond financieel beleid en beheer noodzakelijk. Hieronder wordt verstaan “een
evenwichtige verdeling tussen de inkomsten en de uitgaven van de vereniging”. Er
dient dus rekening te worden gehouden met toekomstige en onvoorziene uitgaven op
korte en lange termijn.
Teneinde inzicht in het financiële beleid te verschaffen, stelt de penningmeester
jaarlijks voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen een begroting op die door het
bestuur wordt goedgekeurd. De begroting geeft een gedetailleerd beeld van alle te
verwachten inkomsten en uitgaven van de vereniging voor het komende jaar. De
begroting dient sluitend te zijn, hetgeen inhoudt dat de verwachte uitgaven minimaal
gedekt moeten worden door de verwachte inkomsten. Bij niet begrote uitgaven dient
met de penningmeester overlegd te worden.
Binnen een maand na afloop van ieder kwartaal dient de penningmeester een
financieel overzicht samen te stellen.
Ten behoeve van de verantwoording van het gevoerde financiële beleid wordt jaarlijks,
binnen de daarvoor in de statuten bepaalde termijn, door de penningmeester een
financieel verslag opgesteld. Deze moet in de Afdelingsvergadering aan de leden
worden voorgelegd en worden goedgekeurd.
Binnen de vereniging wordt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester de
administratie bijgehouden, waarin duidelijk inzichtelijk moet zijn welke specifieke
inkomsten en uitgaven er zijn.

10.2. FINANCIEEL BELEID S.V. ENS VOOR DE KOMENDE JAREN
Voor de nabije toekomst zal het financieel beleid in het teken staan van extra uitgaven.
De accommodatie behoeft de komende 4 jaar geen groot onderhoud, wel gaan wij de velden zelf
onderhouden.
Het financiële beleid voor de komende jaren kan als volgt worden geformuleerd;
Draag er zorg voor dat de inkomsten en uitgaven op een meer gelijkend niveau
worden teruggebracht. Hierbij is het bewaken van de financiële planning een
randvoorwaarde.
Genereren van extra inkomsten waardoor het financieel beleid in mindere mate
afhankelijk is van de kantineopbrengsten
Genereren van extra inkomsten waardoor de uitgaven m.b.t. prestatief
voetbal(vergoeding trainers, opleiding, materiaal- en projectkosten) bekostigd
kunnen worden.
Zorg voor een reserve opbouw voor (grote) onvoorziene uitgaven of door snelle daling
inkomsten
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10.3. HERKOMST VAN DE MIDDELEN
De geldmiddelen dienen via meerdere stromen binnen te komen. Naast contributies van de
leden zal er blijvend een beroep gedaan worden op sponsoring: bordsponsoring,
tenuesponsoring, club van 50, balsponsoring, hoofdsponsors en activiteitensponsoring.
De middelen zijn:
contributies
sponsoring
kantine-opbrengst
loterij thuiswedstrijden S.V. Ens

10.3.1. CONTRIBUTIES EN LEDENADMINISTRATIE
De ledenadministratie en contributie-inning worden gevoerd door de OMNIvereniging. Het innen van achterstallige contributies en boetes ligt bij de
penningmeester van de afdeling voetbal.
.

10.3.2. SPONSORING
Binnen de vereniging functioneert een sponsorcommissie. Deze commissie streeft
actief naar fondsenwerving bij het bedrijfsleven. Onder fondsenwerving wordt
verstaan sponsoring van teams, activiteiten of algehele sponsoring van de vereniging
door het bedrijfsleven. De sponsorgelden vormen inmiddels een substantieel
bestanddeel van de jaarlijkse inkomsten.

10.3.3. KANTINEOPBRENGSTEN
De kantine valt onder de verantwoordelijkheid de OMNI-vereniging. De OMNIvereniging verdeelt het resultaat van de kantine onder de aan haar onderliggende
afdelingen.
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BIJLAGE 1

“BEPAAL JE AMBITIE” S.V. ENS
Het bestuur van SV Ens heeft in het najaar van 2012 de KNVB verzocht deel te kunnen
nemen aan de digitale KNVB tool “Bepaal je Ambitie”. Doel is dat het bestuur inzicht krijgt
wat er onder de leden van SV Ens leeft m.b.t. allerlei zaken de voetbalvereniging
betreffend.
Hiertoe is een werkgroep gevormd uit leden van SV Ens (bijlage 1), waarbij het streven
was een zo gevarieerd mogelijke doorsnede te krijgen van het ledenbestand van SV Ens.
Op 24 oktober 2012 werd een gezamenlijke bijeenkomst van bestuur en werkgroep
gehouden waarbij het bestuur de werkgroep heeft verzocht hun zienswijze weer te geven
over het reilen en zeilen van SV Ens.
De werkgroep heeft veel vragen in de digitale tool beantwoord en deze tijdens enkele
avonden besproken om tot gezamenlijke conclusies te komen van wat zij voor SV Ens van
belang vinden.
In de volgende punten worden de conclusies van de werkgroep samengevat:
Identiteit van de vereniging.
SV Ens is een leuke dorpsvereniging die met relatief veel vrijwilligers recreatieve sport
wil aanbieden aan de leden. Het sociale aspect nl. dat
leden plezier hebben in de sport, dient niet te worden vergeten. Sfeer verhogende
activiteiten op allerlei gebied moeten worden gehandhaafd zoals bv. vrijwilligersavonden,
sponsoravonden, afsluiting seizoen voor het hele gezin en waar mogelijk worden
uitgebreid.
Tevredenheid.
De werkgroep constateert een grote mate van tevredenheid onder de leden, ouders,
vrijwilligers, kader en sponsoren. Geroemd wordt ook de actuele informatieverstrekking
middels de website.
Voetbal.
SV Ens dient zich zoveel als mogelijk met dorpsgenoten te meten met de concurrentie in
de competitie. Het werven van spelers voor Ens 1 van elders dient niet plaats te vinden.
Uiteraard is er plaats voor mensen die zich uit eigen beweging aanmelden en bij SV Ens
willen spelen. Aandacht wordt gevraagd voor het op een zo hoog mogelijk peil brengen
van de interne opleiding middels gekwalificeerde trainers en gebruik makend van de
ondersteuning die mogelijk is vanuit de beweegcoaches van Carrefour en stagiaires van
sportopleidingen.
Ook adviseert de werkgroep de mogelijkheden te onderzoeken de status van leerbedrijf te
verwerven, waardoor het mogelijk wordt extra gekwalificeerde trainers aan te trekken. De
werkgroep adviseert tevens, vooral bij de jongste jeugd, de indeling van de teams af te
stemmen op leeftijdscategorieën waardoor vriendjes, vriendinnetjes, klasgenoten zoveel
mogelijk enkele jaren in de zelfde teams blijven spelen.
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Doelgroepenaanbod.
SV Ens biedt aan alle categorieën spelers en speelsters
de mogelijkheid voor SV Ens uit te komen in een
representatief team. Groei moet nog mogelijk zijn in het meisjes/damesvoetbal. Ook is het
zinvol de mogelijkheden te onderzoeken om gevestigde gezinnen van buitenlandse
afkomst te benaderen.
Een andere groep is mogelijk te benaderen via de Baanbreker, door te wijzen op de
mogelijkheid om een bijdrage in de contributie te ontvangen via de gemeente middels de
regeling voor minder draagkrachtigen. Hiervoor zouden geïnteresseerden contact op
kunnen nemen met een vertrouwenspersoon in de vereniging.
Onderzocht zou kunnen worden of er vraag is naar deelname aan een
seniorencompetitie/toernooien (zgn. 35+ voetbal).
Vrijwilligers.
Meestal zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar om de vereniging te laten functioneren. Extra
handen (en voeten) zijn uiteraard altijd welkom. De methode om mensen te interesseren is een
persoonlijke benadering.
Scheidsrechterszaken.
Er zijn, ook door het inzetten van junioren om pupillenwedstrijden te fluiten, over het
algemeen geen problemen op het gebied van clubscheidsrechters. Gepleit wordt voor het
aanstellen van (een) scheidsrechterscoördinator(en) die clubscheidsrechters helpen, als
vraagbaak dienen en bv. helpen bij het invullen van (digitale) wedstrijdformulieren.
Sportiviteit en respect.
SV Ens staat voor het respectvol omgaan met leden en tegenstanders. Op ongepast gedrag
dienen leden, supporters, ouders en tegenstanders te worden aangesproken. Het is
gewenst om de sancties op ongewenst gedrag in de vereniging bekend te maken. De
werkgroep ervaart dit gedrag momenteel niet als een probleem.
Financiën.
Voor zover de werkgroep dit kan overzien is de SV Ens een financieel zeer gezonde
vereniging functionerende onder de Omnivereniging. Er is een strak financieel beleid en
recent is er een goede afspraak gemaakt met de Omni over de verdeling van de kantine
opbrengsten.
De werkgroep vraagt zich af waarom in de begroting van SV Ens niet de (vrijwel zekere)
kantine opbrengsten voor SV Ens worden meegenomen.
Accommodatie.
SV Ens kan trots zijn op de accommodatie. Moeilijk punt blijft de grote toegankelijkheid
van de velden vanwege de fiets- en voetpaden (honden uitlaten). De Gemeente
Noordoostpolder gaat een pilot opstarten om te zien of het normale dagelijkse onderhoud
van de velden zoals maaien, bezanden, beregenen ook door de clubs, tegen een vergoeding,
kan worden gedaan. De werkgroep ziet hiervoor bij SV Ens ook wel mogelijkheden, omdat
hiervoor wel vrijwilligers (tegen bv. een vrijwilligersvergoeding) te vinden zullen zijn.
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Communicatie.
SV Ens beschikt over een actuele goed functionerende
website. Wel wordt gevraagd de mogelijkheid te
onderzoeken de standen en ranglijsten van SV Ens teams actueler te vermelden. Omdat de
website niet een ieder bereikt adviseert de werkgroep om zeer regelmatig in “De
Baanbreker” verenigingsnieuws aan de dorpsgenoten bekend te maken. “De Baanbreker”
wordt intensief gelezen en is een uitermate geschikt medium.
Vertrouwenspersonen.
Onder punt 4 werd gesproken een vertrouwenspersoon voor assistentie bij financiële barrières
voor lidmaatschap aan te stellen. Ook op het gebied van mogelijk pestgedrag, seksuele
intimidatie, ongepast sociaal gedrag vraagt de werkgroep hieraan aandacht te besteden en
vertrouwenspersonen aan te stellen en bekend te maken bij wie men met opmerkingen terecht
kan.
Samenwerking.
De werkgroep constateert dat SV Ens op zich een florerende vereniging is. Wel dient in
voorkomende gevallen bv. bij tekort aan
A en/of B junioren samenwerking gezocht dient te worden met bv.
FC Kraggenburg en/of VV Nagele, om toch deze jeugd sport op hun niveau en in hun
leeftijdscategorie aan te bieden i.p.v. ze door te schuiven naar “oudere” seniorenteams.
Met deze samenwerking kunnen mogelijk jeugdleden behouden worden voor de
vereniging.
Niet spelende leden.
De werkgroep heeft de indruk dat een ieder die een wedstrijd
gerelateerde functie bij SV Ens bekleedt als lid bij de KNVB is
aangemeld bij de KNVB. Deze groep betaalt geen contributie aan
SV Ens. De werkgroep adviseert de mogelijkheid te onderzoeken deze mensen, op
vrijwillige basis, een lidmaatschap aan te bieden voor bv. € 20,00 – 25,00 per jaar,
inclusief vrije toegang tot de wedstrijden van Ens 1.
Opinie begeleider.
De werkgroep is vrijwel unaniem in de beleving van de cultuur in SV Ens. Veranderingen
in beleid worden niet voorgesteld, aandacht wordt gevraagd voor een aantal kleine zaken
zoals genoemd in bovenstaande punten. SV Ens is te typeren als een echte gezellige
dorpsvereniging die midden in de samenleving wil staan en een bindend element wil zijn.
Bijlage 1.
(Actieve) Leden werkgroep “Bepaal je Ambitie” SV Ens.
Greetje Gouweleeuw
Bertrand Stoker
Ellen Hanekamp
Bertram Tromp
Job Koldewijn
Piet van Steen
Hans van Leeuwen

Irene Buijsrogge/Annemiek Waterman
Wiebren Faber(begeleider)
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BIJLAGE 2
FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN HET BESTUUR

VOORZITTER
Plaats in vereniging:
- Bestuurslid en aanspreekpunt voor alle leden (lid DB)
Verantwoordelijkheden:
- eindverantwoordelijk voor aanstellen trainer/management A-selectie (dames/heren)
- zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de
vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van
officiële instanties
- optimaal functioneren van vrijwilligers mogelijk maken, wordt ondersteund door
vrijwilligers coördinator
- coordineren van verschillende bestuurstaken
- verantwoordelijk voor up to date houden van huishoudelijk reglement en beleidsplan
- richting schrijvende pers en lokale omroep 1e aanspreekpunt voor vereniging
- vormt samen met penningmeester en secretaris dagelijks bestuur
Werkzaamheden:
- leiden bestuursvergadering
- leiden algemene ledenvergadering
- stimulator nieuwe ontwikkelingen
- aansturen commissie beleidsplan
* controle op uitvoering beleidsplan
* bijsturing beleidsplan
- aansturen commissie privatisering
* onderzoek naar mogelijkheden tot privatisering onderhoud sportvelden
- leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven
- bezoeken KNVB vergaderingen
- Bezoek 2x per jaar 10 dorpenoverleg
- waar mogelijk aanwezig zijn bij thuis (-en uit) wedstrijden van het 1e elftal
(gaat via rooster van dienst/gehele bestuur draait mee)
- bezoekt vergaderingen KNVB, samen met een afvaardiging van TC, JC of
wedstrijdsecretaris, of tezamen met een ander bestuurslid
- maandelijks aanwezig zijn bij de Omni vergadering of zorgen voor een afvaardiging
vanuit het bestuur
- bezoek leden/vrijwilligers vanuit bestuur bij rouw/trouw
- aanwezig en aanspreekbaar zijn, aandacht tonen, mensen bij elkaar brengen, trachten
conflicten op te lossen
Communicatielijnen:
- vertegenwoordigen van vereniging bij externe aangelegenheden
- onderhouden van contacten met gemeente en collega-verenigingen
- onderhouden van contacten met vrijwilligers
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- officieel woordvoerder van de vereniging
- zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar
het verenigingsnieuws
- contactpersoon naar de gemeentelijke instanties
- lid van het algemeen bestuur
- Omni contact persoon
- Verantwoordelijk voor aansturing en beheer website
- Zorgen dat belangen van leden,ouders leden, vrijwilligers, donateurs, supporters,
[ersoneel en realaties evenwichtig worden behartigd.
Tijdsinvestering: 3 tot 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer

SECRETARIS
Verantwoordelijkheden:
- doorzending van de verenigingspost / mail naar de personen en/of organen voor wie
deze post bestemd is
- verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en
bestuursvergaderingen
Werkzaamheden:
- behandelen van inkomende en uitgaande post / mail, waaronder ingekomen stukken van
de KNVB en gemeentelijke (overheids-) instanties, doorspelen naar juiste
verantwoordelijke
- notuleren bestuursvergadering en algemene ledenvergadering
- inplannen van vergaderingen voor het algemeen bestuur
- reserveren vergaderruimte
- attentie (kaartje, bloemetje o.i.d.) versturen naar iemand binnen de vereniging wanneer
hier aanleiding voor is
- bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken
- doorgeven van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere
bepalingen naar juiste verantwoordelijke, i.o.m. voorzitter
- zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar verenigingsnieuws
- het maken van een aanwezigheidslijst van bestuursleden voor uit- en thuis wedstrijden van
eerste elftal (minimaal 2 leden algemeen bestuur en/of bestuurslid technische zaken)
- contactpersoon voor de toernooicommissie
Communicatielijnen:
- lid van het algemeen bestuur
Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

PENNINGMEESTER
Verantwoordelijkheden:
- zorg dragen voor de inkomsten van de vereniging met uitzondering van de
contributies
- zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en
besluiten van de vereniging
- het beheren van de geldmiddelen van de vereniging
- eindverantwoordelijk voor de financiële administratie
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-

-

verantwoordelijk voor de financiële rapportage
algemene controle op financieel beleid
verantwoordelijk voor het beheer van de
ledenlijst, uitvoering geschied door de
ledenadministrateur
verantwoordelijk voor communicatie met Omni betreffende de accommodatie

Werkzaamheden:
- de kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste
informatie verstrekken
- opstellen jaarrekening en begroting
- eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie, waaronder valt:
o incassobeleid
- factureren
- aansturen sponsorcommissie
- bijwonen vergaderingen van het bestuur
Communicatielijnen:
- verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een
begroting indienen voor het komende verenigingsjaar
- lid van het dagelijks en algemeen bestuur
Tijdsinvestering: 1 a 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer, bijvoorbeeld in de
weken voorafgaand aan de ledenvergadering.

BESTUURSLID ALGEMENE ZAKEN
Verantwoordelijkheden:
Verantwoordelijk voor de activiteitencommissie, materialen, opleidingen en vrijwilligers
coördinator.
Werkzaamheden:
- vervangt de secretaris bij diens afwezigheid
- levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het hoofdbestuur
- coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging
- bijwonen vergaderingen bestuur
- aansturen activiteitencommissie
* organisatie winteractiviteiten jeugd
* organisatie zomerkamp jeugd
- aansturen vrijwilligerscoördinator
* werven en plaatsing vrijwilligers
* ondersteuning en begeleiding vrijwilligers
* deskundigheidsbevordering
* communicatie richting vrijwilligers
* vrijwilligersbeleid uitzetten
- aanbieden en regelen van opleidingen voor vrijwilligers
- beheer en (laten) zorgdragen voor onderhoud materialen
Communicatielijnen:
- onderhouden van contacten met de voorzitters van commissies die activiteiten
regelen
- lid van het algemeen bestuur
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Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering
meer.

BESTUURSLID TECHNISCHE COMMISSIE
Verantwoordelijkheden:
Coördineren, ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging uit te
voeren technische beleid.
Werkzaamheden:
- voorzitter van de technische commissie (TC)
- agenda beheer vergadering TC
- coördineerde rol senioren voetbal SV Ens
- stelt samen met TC per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers
moeten worden aangeleerd
- draagt zorg voor een goede overgang van de junioren naar de senioren
- bijwonen vergaderingen van het bestuur
- stelt samen met TC en hoofdtrainers, aan de hand van het Technische Beleidplan,
de trainingsprogramma’s vast per leeftijdscategorie,
- maakt in overleg met TC en de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de
teamindeling voor het nieuwe seizoen
- draagt samen met TC leden zorg voor instructies aan trainers
Communicatielijnen:
- lid van het bestuur (in ons geval niet van (dagelijks bestuur)
- lid van de TC
- bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering
- overlegt regelmatig met (hoofd)trainers en leeftijdscoördinatoren
Tijdsbesteding: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

BESTUURSLID JEUGD
Verantwoordelijkheden:
Coördineren, ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging uit te
voeren jeugd beleid in samenspraak met de jeugdcommissie.
Werkzaamheden:
- bijwonen vergaderingen van het bestuur
- bijwonen van jeugdvergaderingen en bijeenkomsten
- aanstellen en werven van leiders samen met de jeugdcommissie (trainers in
overleg met TC)
- uitvoeren technisch jeugdplan
- bemiddeling bij conflicten
- informeren dagelijks bestuur over de dagelijkse gang van zaken binnen de
jeugdafdeling
Communicatielijnen:
- voorzitter of lid van de jeugdcommissie
- contacten met jeugdtrainers en jeugdleiders
- lid van het algemeen bestuur
Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.
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BIJLAGE 3 INVENTARISATIEFORMULIER
VRIJWILLIGERS .
Vele handen maken licht werk daarom verzoeken wij je dit formulier in te vullen.
Hierna nemen wij contact met je op om te overleggen wat je kan doen voor de club en welke
vrijwilligersfunctie bij je past.
Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Mailen naar: algemeen@svensvoetbal.nl of inleveren bij: Lia Broeders,
Sportweg 63

Naam en voornaam (m/v):
Ouder/verzorger van:
ADRES

Email:
Telefoonnummer(s):

052706-

Geboortedatum:
Lid vanaf:
Eventueel huidige
vrijwilligerstaak:
Overzicht sportbeoefening:
Interesses:
Wat zou je voor de vereniging
willen doen?
Aanvinken wat van toepassing is

Hoeveelheid beschikbare tijd:
Op welke tijdstippen en dagen
ben je beschikbaar?
Ben je bereid om je af en toe in
te zetten voor kleine klussen?
Aanvullende opmerkingen:

o Begeleiden van wedstrijden / team
o Scheidsrechter/assisteren bij wedstrijden
o Recreatieve activiteiten
o Organiseren van festiviteiten e.d.
o Bestuursfunctie
o Functie in jeugdcommissie
o Functie in technische commissie
o Verzorgen van kantinediensten
o Materiaalbeheer
o Terrein werkzaamheden
o Administratieve functie
o Financiële functie
o Voorlichting/pr-activiteiten
o Trainersactiviteiten
o Klussenteam
o
Volgen van cursus (op kosten van de vereniging):
o Scheidsrechters
o Trainerscursus
o Medische cursus
o
uur per week / maand

Nee/ja, zoals…

Gegevens zullen alleen gebruikt worden door de vrijwilligerscoördinator van S.V. Ens veldvoetbal.
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BIJLAGE 4
OPBOUW EN LEDEN AANTALLEN

Seizoen
02/03
04/05
05/06
08/09
11/12
12/13
14/15

Pupillen
88
93
99
112
96
93
76

Junioren
45
44
65
67
77
83
78

Senioren
64
70
95
97
81
68
80

niet
spelend

Totaal
197
207
259
276
254
244
234

02/03
04/05
05/06
08/09
11/12
12/13
14/15

45
58
60
61

Totaal

300
259

276
254

250
200

197

207

02/03

04/05

244

234

12/13

14/15

150
100
50
0
05/06

08/09

11/12

Aantal leden per categorie
300
250
200
Pupillen

150

Junioren

100

Senioren
Totaal

50
0
02/03

04/05

05/06

08/09

11/12

12/13

14/15

Seizoen
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10 SLOT
De aanbevelingen in dit stuk
vormen tezamen het
beleidsadvies voor S.V. Ens,
afdeling veldvoetbal voor de
komende jaren. Dit beleidsadvies
is niet statisch. Ook de komende
jaren zal er binnen de vereniging
beleidsmatig gewerkt moeten
worden wil dit beleidsadvies
voor de vereniging werkelijk van
waarde zijn.
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