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1. VOORAF
Dit stuk is op twee manieren tot stand gekomen.
In de eerste plaats met het bestuur van De Treffers in gezamenlijke evaluerende discussies vanaf maart
2015. In de tweede plaats met alle leden van De Treffers, op basis van een brainstormavond op 2
november 2015.
Het beleidsplan 2012 – 2015 wordt gezien als het eerste beleidsplan van De Treffers. Daarom de titel van
destijds: een stap op weg naar samen met De Treffers. Dat beleidsplan heeft uiteindelijk een langere
geldingsduur gehad dat was beoogd. Uiteindelijk is de beoogde 2-jaarlijkse cyclus een vierjarige cyclus
geworden. Dit eerste beleidsplan heeft – zo blijkt uit de evaluaties – uiteindelijk als ondertitel:
beleidsplan 2012 - 2016. De overgang van de Topklasse naar de Tweede Divisie, met alle uitdagingen
voor de organisatie in volle breedte, is hier debat aan. Uiteindelijk ligt thans een tweede beleidsplan
voor: 2017 – 2020. Het voorliggende beleidsplan zal minimaal voor 3 drie jaar gelden. De festiviteiten
rond het 100 jarig bestaan in 2019 zullen wederom uitdagend zijn voor de organisatie in de volle breedte.
Het thans voorliggende beleidsplan is een “Tweede stap op weg naar 100 jaar+ samen met De Treffers”.
Dit beleidsplan wordt aan de leden aangeboden op 23 mei 2017.
Bij dezen een dankwoord aan leden van het bestuur: Bert Janssen, Jan Verbeet, John Meeussen, Hans
Janssen Groesbeek, Wim Zwitserloot (thans op eigen verzoek geen bestuurslid meer), Erna van de Ven en
Peter de Jong. Ook adviseur Sjaak Thijssen was nauw betrokken bij de totstandkoming van dit
beleidsplan.
Daarnaast natuurlijk een woord van dank aan alle leden / vrijwilligers die hebben geparticipeerd in de
dialoog over de toekomst; met name de aanwezige leden tijdens de brainstormavond van 2 november
2015.

2. INLEIDING
De Treffers is in 2010 gestart met strategische gesprekken. De leden zijn hier vanaf het begin nauw bij
betrokken.
De inzet vanaf 2010 - 2011 was:
• Meer voetbalbeleving
• Verhogen van de professionaliteit van de gehele organisatie
• Besturen dicht bij de leden en vrijwilligers - decentraal
• Transparantie en duidelijkheid
• Imagoverbetering van de vereniging, nationaal, regionaal en lokaal
• Professionaliseren van het besturen, door onder andere het aantal leden van het bestuur te
verminderen; ten behoeve van de effectiviteit en efficiëntie van het overleg. Het bestuur kon zich
dan toeleggen op de hoofdlijnen en vanuit de verschillende bestuursleden volgen overleg –en
beslislijnen naar sectoren en afdelingen.
Vanuit de gedacht dat het onderhoud van een organisatie, en dus ook de vereniging De Treffers, nooit
“af” is, vindt het bestuur van de Treffers het noodzakelijk het vorige beleidsplan (2012 – 2016) te
evalueren en hernieuwd na te denken waar de vereniging staat. Vijf jaar geleden werd een vernieuwd
beleid mede ingegeven door de overstap naar de topklasse van het amateurvoetbal en door de
nieuwbouw van de gehele accommodatie. In 2015 wordt daar aan toegevoegd het ontstaan van een
tweede divisie die tussen de topklassen en het betaald voetbal wordt gesitueerd door de KNVB. In die
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tweede divisie was bij aanvang plaats voor 7 amateurverenigingen uit de Topklasse zondag (en 7
verenigingen uit de Topklasse zaterdag). Daarnaast is er ruimte voor 4 “jonge” teams van betaald
voetbalverenigingen en komt er een promotie-degradatie stelsel met de Jupiler Leage (“eerste divisie”).
In de maand mei van 2016 heeft De Treffers dat niveau van de tweede divisie – dus vanaf de instelling
ervan – bereikt. Een prestatie van formaat. Inmiddels is het eerste seizoen van deze tweede divisie ten
einde. De Treffers heeft hierin boven verwachting goed gepresteerd, met de officieuze titel beste
zondag-amateurclub van Nederland. Voor De Treffers blijft de uitdaging om als amateurvoetbalvereniging op het hoogste niveau te blijven presteren … en tegelijkertijd als vereniging in de
breedte met recreatief voetbal en andere activiteiten interessant te blijven voor iedereen.
Maar een evaluatie van het eerste beleidsplan – dat uiteindelijk tot en met 2016 geldigheid had – is
gezien de data op zijn plaats. Een evaluatie is bedoeld om terug te kijken (wat is bereikt, wanneer, op
welke wijze, wat is de prestatie precies, door wie etc) en een evaluatie is bedoeld om vooruit te kijken.
Werken aan een organisatie is nooit ‘af’. Werken aan strategisch beleid ook niet. Beiden zijn continue
processen.

2.1.

Proces

Afgesproken is dat een tweede strategische dialoog ook weer een gezamenlijk en breed proces wordt
met de hele vereniging, voorbereid door bestuur. Het bestuur neemt uiteraard haar eigen
verantwoordelijkheid.
Het bestuur heeft dus ook nu weer het voortouw genomen in het opnieuw kijken naar het beleid en (het
functioneren van) de eigen organisatie. Het bestuur wil kijken en evalueren wat nu goed gaat en wat
voor verbetering vatbaar is. Het bestuur wil benadrukken dat er veel goed gaat en dat er (al) veel is
gebeurd en gebeurt om dingen te verbeteren, maar dat het wellicht (nog) beter kan. Dit geldt voor de
gehele organisatie; in alle aspecten en facetten van de vereniging. Het bestuur schroomt niet ook naar
haar eigen functioneren te kijken. In het vorige beleidsplan zijn belangrijke stappen gezet in structuur,
cultuur en strategie van de vereniging. Deze zijn in het vorige beleidsplan beschreven en besproken met
de leden in de ALV van december 2011. Ook is nagedacht over een motto, missie en visie op de
vereniging. De grote lijnen die in 2012 zijn geformuleerd zijn niet gewijzigd.
Op 2 november 2015 vond een brainstrom-avond plaats in het clubgebouw. Alle leden waren hiervoor
uitgenodigd. Met de leden is nagedacht over 8 belangrijke thema’s voor de toekomst.
1. Treffersgevoel en ledenbinding
2. Vrijwilligers en Maatschappelijke Betrokkenheid (vrijwilligers, rol ouders)
3. Financiële positie De Treffers
4. Sponsoren en Business-club
5. Voetbalbeleving
6. Bezoekers en Maatschappelijke Betrokkenheid (… ook respect)
7. Kantine en Sportpark (topaccomodatie in stand houden en nog beter benutten)
8. Generieke ideeën
De resultaten van deze brainstorm worden ook besproken tijdens de ALV van 22 december 2015.
Daarnaast zijn er andere veranderingen, maatschappelijk en bestuurlijk. Overheden trekken zich terug en
doen steeds minder aan bevordering van verenigingsleven en onderhoud. De gemeente Berg en Dal is
vanaf 1 januari 2016 van start gegaan. Daarnaast loopt het aantal leden in het verenigingsleven terug, in
heel Nederland bij bijna alle sporten. Vergrijzing en individualisering zijn daar debet aan. Dat noopt tot
samenwerking met andere verenigingen in Groesbeek en daarbuiten (Berg en Dal en verder …).
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Samenwerken met andere verenigingen zal ook gevolgen hebben voor de verbinding met de Stichting
Nijerf. De bestuursstructuur zal er wellicht door wijzigen. Een cruciaal woord hierbij is verbinding.
Twee speerpunten blijven:
 Voetbalbeleving
De vereniging bestaat nog steeds uit een grote schare vrijwilligers, maar er zijn toch
veranderingen – in de hele maatschappij – die maken dat het oude verenigingsleven veranderd
is. Het is moeilijk hier ‘vat op te krijgen’. Toch wil het bestuur deze veranderingen oppakken als
uitdaging. Niet als symptoombestrijding, maar diepgaander. Het gaat om veranderde normen en
waarden van onderlinge verbondenheid, motivatie om lid te zijn, respect en dat soort moeilijk
definieerbare dingen. Het gaat om de beleving van het Treffersgevoel, de sfeer en het draagvlak
binnen de vereniging. De Treffers wil een familiegevoel uitstralen. Een vereniging waar iedereen
zich welkom voelt. Het bestuur geeft aan dat de voetbalbeleving en het Treffersgevoel zijn
verbeterd, maar dat dit een continu ontwikkelpunt is. Genoemd wordt ook de uitbreiding met
voetbal+ en de Treffers-academy of Treffers-voetbalschool.
 Professionaliteit
Daarom gaat het ook niet om een verandering van de organisatie van de vereniging sec, maar
om het samen ontwikkelen van de organisatie van de vereniging die De Treffers heet. De
organisatie zou zich kunnen (en moeten!) ontwikkelen naar een hoger professioneel niveau, tot
uiting komend in meer samenhang en een hogere mate van effectiviteit en efficiëntie; in alle
geledingen, dus ook het bestuur zelf. Passend bij aanvankelijk een topklasse en thans een
“tweede divisie”-niveau.
Een professionaliserings- en kwaliteitsimpuls dus, waarbij de lange termijn doelstellingen (zie
later) gewaarborgd blijven. De continuïteit van de vereniging is afhankelijk van de leden die
gezamenlijk de vereniging vormen en van commerciële inbreng (business club en sponsoren).
Voetbal op het niveau van “tweede divisie” vergt wat van beide. De sector commercie dient een
blijvend succes te zijn, de financiële positie aandacht vergt continu aandacht. De verbinding met
de vereniging (leden) is van belang. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor het strategische
benaderen van onderwerpen van en in het bestuur. De verschillende onderwerpen kunnen
strategischer worden behandeld. Een vraag die op kwam: wat wil je met de sector commercie?
Tenslotte is PR en communicatie een speerpunt, waarbij de site aandacht verdient. Uitdagingen
genoeg voor de sectoren (voetbalzaken, operations, commercie) en afdelingen (financiën,
secretariaat, PR / communicatie).
De Treffers heeft een groot aantal vrijwilligers. De club is hier dankbaar voor. Velen zetten zich
dag, en soms nacht, in voor het wel en wee van de club. De eisen die aan de club worden gesteld
zijn echter dermate complex dat op sommige plekken de grenzen met de vrijwilligers zijn
bereikt. Eisen komen van de KNVB (licenties, administratie, etc.), overheden en hebben een
administratief-juridisch karakter. Daarnaast zijn er eisen die de vereniging zichzelf oplegt:
professionaliteit …
o van het voetbal en alle randvoorwaarden die daar voor gelden;
o in de verbinding met leden en vrijwilligers;
o en verbinding met business en sponsoren;
o in verbinding met externe partners;
o etc.
Het is goed te beseffen dat de keuze die gemaakt is om als amateurvereniging op het zo hoog
mogelijke niveau landelijke voetbalniveau te kunnen en blijven presteren (ALV 22 december
2015 en 26 mei 2016) vraagt om commitment van alle leden en betrokkenen bij de club.
Inherent aan het mooie voetbal dat De Treffers propageert op dat hoge niveau zijn
verplichtingen waarmee dat gepaard gaat.
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Speerpunten die dienen uit te monden in:
 In verbinding met leden en vrijwilligers - decentraal
De organisatie en de voorbereiding en uitvoering van ‘het beleid ‘ dienen dicht bij de vrijwilligers
en leden gebracht te worden, decentraal in sectoren en op basis van de algehele strategische
visie. Er is al veel bereikt, er zijn leden-avonden en discussieavonden, naast een ALV. De opkomst
zou beter kunnen. De vraag is daarom of dit voldoende is?
 Transparantie en duidelijkheid
De organisatie (intern) zich zou kunnen (en moeten!) ontwikkelen naar een vereniging waar
bestuur en de rest van de leden van elkaar weten waar zij mee bezig zijn, en elkaar weten te
vinden, tot uiting komend in transparantie in besluitvorming en uitvoering van beleid en
verbinding tussen alle geledingen. Meer transparantie, inzicht en overzicht in taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden kan het draagvlak vergroten. Daarnaast heeft in een
vereniging natuurlijk iedereen verantwoordelijkheid voor alle aspecten van de vereniging.
Business club en sponsoren zijn opener geworden naar de vereniging. Voor de speciale business
club- en sponsorenavond(en) worden steevast leden en commissieleden uitgenodigd.
 Imago
Het imago van De Treffers naar buiten (extern) is goed. Er kan altijd aan geschaafd worden. Ook
dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van het bestuur, maar van de hele vereniging,
voetballend en niet voetballend. Uitstraling op voetbalgebied door prestaties, organiseren van
hoge jeugdopleidingen en sportiviteit. En door vernieuwingen als de samenwerking op het
gebeid van damesvoetbal, verbinding en samenwerking in Groesbeek, Voetbal+, De
Treffersschool / Treffersacademy. Bezien kan worden wat een professionele PR en
communicatie hierin kan bijdragen. Daarbij zou het standpunt kunnen zijn de (eigen) vereniging
door de ogen van de buitenstaander te bekijken.
 Besturen
Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen. Het bestuur beseft dat het in de veranderingen een
belangrijke (voorbeeld)functie vervult. Besturen op hoofdlijnen is nog oefenen. Plannen kunnen
meer op papier (hetgeen ook transparantie en duidelijkheid verhoogt) , vooral strategische
stukken. Processen stroomlijnen en onderling afstemmen.
Afspraak = afspraak. Aanspreekbaar zijn en verantwoordelijkheid willen dragen. Aanspreken is
niet afrekenen. Het circulair proces (zie later) kan geoptimaliseerd worden.

2.2.

Verder

Met nadruk wordt gesteld dat met dit stuk en het uiteindelijke resultaat, het proces van ontwikkelen van
de organisatie niet eindigt. Het ontwikkelen van de organisatie zit ‘em niet in de (her)definiëring of
bevestiging van motto, missie en strategie en van normen en waarden, en ook niet in het veranderen van
de structuur van de organisatie. Dat zijn weliswaar rationele en noodzakelijke randvoorwaarden en
geven houvast. Ook kunnen er richtlijnen aan worden ontleend. Maar de ontwikkeling zit ‘em in wat er
daarna gebeurt: het (onderling) handelen van alle mensen; ook wel de cultuur genoemd. Daar dient
blijvend op geïnvesteerd te worden. Met andere woorden: vernieuwing van de organisatie is niet alleen
een organisatieverandering (statisch, projectmatig en een keer ‘af’), maar ook en vooral een
organisatieontwikkeling (dynamisch, cyclisch en nooit ‘af’). En op de achtergrond speelt steeds weer mee
dat voetbal – de core business – juist niet slechts met ratio te maken heeft, maar vooral met emotie.
Het spanningsveld waar een vereniging als De Treffers, die al 98 jaar bestaat, in verkeert, kan kort
samengevat worden in de woorden die de huidige voorzitter, Bert, heeft gesproken in de presentatiegids
van 2011 – 2012. De Treffers staat, na een zeer langdurige zeer succesvolle periode op amateurtopniveau, voor de uitdaging dit te consolideren en een verbinding te zoeken in 2 benaderingen. Het gaat
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om de benadering van het Treffersgevoel en de sfeer van een vereniging en een benadering van
zakelijkheid, commercie en ondernemingszin; en dit tegelijkertijd, op elkaar afgestemd en in verbinding.
Dat dient tot uiting te komen in de structuur, de cultuur en de strategie van de organisatie.

3. STRATEGISCHE VISIE
Hoofdstuk 3 is vooral en met name een herbevestiging van de uitgangspunten van de club. Mede
gebaseerd op het verengingsstatuut.
Wat is dan die organisatie? En waar moet de vereniging dan grip op krijgen? Als het om organisatie gaat,
gaat het eigenlijk op drie dingen: het beleid (de inhoud en strategie: Waar gaat het over? Wat voor club
willen we zijn? Wat is de ambitie? Welke koers willen we varen?), de structuur (Wie doet wat? Hoe is dat
georganiseerd: taakverdeling en coördinatie?) en de cultuur (Hoe gaan we met elkaar om? Wat zijn onze
gebruiken? Hoe wordt de verbinding gemaakt, onderling in gemeenschap en met de wereld buiten de
vereniging? Wie zijn wij als vereniging, wat verenigt ons?). Het gaat om de balans tussen deze 3 dingen.
Een uitdaging voor het bestuur … en voor alle betrokkenen (stakeholders) bij De Treffers.
Figuur: Fundament van organiseren en van het verandering- ontwikkelingsproces

Missie en strategie

Structuur

3.1.

Cultuur

De Basis: Motto, Missie, Strategie
en Normen & Waarden

De Treffers wil als vereniging vanuit een duidelijke basis en opvatting opereren. Vanuit deze
uitgangspunten zal het bestuur en zullen de diverse sectoren binnen de vereniging, in samenwerking met
alle gerelateerde “stakeholders” (leden – waaronder bestuursleden en vrijwilligers, supporters,
sponsoren, bezoekers, KNVB, gemeente, politie, et cetera) specifiek beleid en na te streven
doelstellingen bepalen en het beleid implementeren en uitvoeren. Het is goed deze uitgangspunten
tegen het licht te houden en te (her)definiëren.
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Motto (1 kernachtige zin of woord!): Samen met De Treffers
Een motto dat op het briefpapier kan terugkomen en een motto waaruit verbinding spreekt: samen met
De Treffers: dus voor alle stakeholders geldt: samen met De Treffers. Het mooie van dat motto is ook dat
er een bepaalde actiegerichtheid uit voortvloeit: (vrij naar JF Kennedy:) we vragen niet wat de vereniging
voor de stakeholder kan betekenen, en we vragen niet wat de bijdrage van de stakeholder voor De
Treffers kan zijn, maar wat de stakeholder en De Treffers voor elkaar kunnen betekenen.
Missie (reden van bestaan)
De Treffers profileert zich als een top amateurvoetbalvereniging op het hoogst haalbare niveau, die een
brede maatschappelijke betrokkenheid faciliteert, die landelijke bekendheid heeft, een regionale
uitstraling heeft en lokaal ingebed is, die actieve betrokkenheid bevordert bij leden en andere relaties,
waar respectvol met elkaar wordt omgegaan.
Strategie (hoe dat te bereiken?)
Door middel van attractief voetbal (prestatief en recreatief), een op alle fronten professioneel werkende
organisatie met enthousiaste vrijwilligers, met een solide en gezonde financiële structuur en basis,
transparantie en een kwalitatief hoogwaardige accommodatie.
Normen en Waarden (Normen zijn concrete richtlijnen voor het sociaal handelen binnen de Treffers;
Waarden zijn idealen en motieven die wij als Treffers binnen onze vereniging als nastrevenswaardig
beschouwen.)
Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft (spelers)1, de supporter, de passieve kijker of degene
die meehelpt (een functie bekleedt), de sponsor of de leden van de business club, en anderen die zich
verbinden aan de Treffers, voor iedereen zou de beleving van plezier aan de voetbalsport – de core
business – voorop moeten staan. En dat in de combinatie van emotie en verenigingszin en zakelijkheid en
ondernemerszin.
Aandacht voor respect is een blijvend aandachtspunt.2 Hiermee wordt bedoeld: respect voor materiaal
en mens, overal en altijd. Ook voor de tegenstander, de gasten, de scheidsrechter en de grensrechter.
Respectvol aanspreken en respectvol aanspreekbaar zijn. Algemeen maatschappelijk probleem is dat
aanspreken heden ten dage nogal problematisch is. Wie kan er nog tegen feed back? Feed back wordt al
gauw gezien als kritiek. Feed back geven en anderen aanspreken vergt zorgvuldig en precies of concreet
taalgebruik. Sociaal-communicatieve vaardigheden zijn daarbij eminent. Juist in het geven van feed back
toont zich de geborgenheid en veiligheid tussen mensen.
De Treffers wil een veilige omgeving bieden. Veiligheid heeft betrekking op de bereikbaarheid van de
accommodatie en veiligheid van de accommodatie, inclusief het clubgebouw. Veiligheid heeft ook
betrekking op de gang van zaken voor, tijdens en na alle wedstrijden. Vervolgens heeft veiligheid
betrekking op normen en waarden. Een omgeving waar mensen veilig zijn betekent dat mensen zich
ongestoord kunnen bewegen en ontwikkelen: in het voetbal en in het zijn van lid en vrijwilliger. De scope
van veiligheid reikt ook naar andere bezoekers van de club: zoals supporters (ook van andere
verenigingen), leden en vertegenwoordigers van de KNVB (waaronder scheidsrechters en grensrechters),
alle anderen.
Aandacht voor cultuur is blijvend, wat willen we benadrukken? Vrijwilliger zijn bij een vereniging (of
elders) betekent nogal wat. Je levert vrije tijd in voor iets anders. Dat doe je bewust, je kiest daar bewust
voor. Je doet dat voor jezelf en voor anderen. En vrijwilliger zijn is geen vrijblijvendheid. Vrijwilliger zijn
heeft te maken met verantwoordelijkheid. Immers, anderen rekenen er op dat je de afspraken na komt.

1
2

Spelers uit vertegenwoordigende elftallen hebben een voorbeeldfunctie!
Maatschappelijke trend: individualisering, minder hechten van mensen aan traditionele instituties
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En zo nodig kun je elkaar er op aan Communicatie is tegenwoordig, zie ook in de media, zo negatief.
Aanspreken vereist volwassenheid, lef en deskundigheid … en positiviteit. Verbindend aanspreken is een
uitdaging. Uiteindelijk gaat het om prettige omgangsvormen. Prettig is dan duidelijk op inhoud en
uitgaan van verbinding; je wilt immers samen hetzelfde?
Als het gaat om een benadering van professionaliteit en zakelijkheid dan kan het helpen om zowel
SMART als empatisch / altruïstisch te communiceren. SMART is dan dat je Specifiek moet zijn als je
communiceert, dat je over Meetbare resultaten praat, die Acceptabel zijn en draagvlak hebben, dat je
Resultaatgericht communiceert en dat je daar altijd een Tijdstip bij noemt. Empatisch is met gevoel voor
de persoon met wie je communiceert. Altruïstisch is: steeds het hoger doel (de vereniging) voor ogen;
het gaat niet om jezelf.

3.2.

Bestuurlijke organisatie

De strategische visie is gegeven in het motto, de missie, de basisstrategie en de normen en waarden.
Daarin staat een beleid centraal. Daar hoort een professioneel werkende organisatie bij; met de
volgende structuur.

3.2.1.

Structuur

In de eerste plaats de leden, verenigd in de algemene ledenvergadering. De statuten van de
vereniging bepaalt de gang van zaken van de ledenvergadering: hoe vaak, waarover, hoe de
algemene ledenvergadering bij elkaar komt. De algemene ledenvergadering beslist uiteindelijk over
het algemene beleid en over de samenstelling van bestuur (hoeveel leden minimaal, voorzitter,
penningmeester en secretaris).
De Treffers heeft ook een relatie met de Stichting Nijerf. Deze stichting beheert en onderhoudt de
accommodatie (gebouwen, velden, materialen) en verhuurt de accommodatie aan De Treffers en
aan Pluryn. De relatie met Stichting Nijerf is een aandachtspunt; vooral operationeel. Stichting =
verhuurder / Vereniging = huurder. Vanuit die rollen dient verbinding gezocht te worden.
De structuur van de vereniging wordt niet gewijzigd. Het in werking brengen van de structuur
verdient aandacht.
Naast de al genoemde zijn er de volgende aandachtspunten, sommigen zijn ingevoerd maar kunnen
geprofessionaliseerd worden:
 De Treffers wil, om duidelijkheid te verschaffen aan sectoren en leden, vanaf 2012 gaan werken
met een drie-jaren planning: dat wil zeggen een driejaarlijks beleidsplan en een driejaarlijkse
begroting. Omdat 2019 een jubileumjaar is, is het mogelijk dat hier van afgeweken wordt. Ook
de promotie naar de tweede divisie noopt tot een evaluatie in het najaar van 2017.
 Strategische positionering van en door het bestuur. Daar hoort een hernieuwde aandacht voor
de begrotings- en beleidscyclus bij. In elk geval dienen afspraken duidelijk en goed op papier
gezet te worden. Daar dan weer over communiceren en met elkaar bespreken of de afspraken
worden nagekomen (zoals afgesproken). Zie hiertoe de eerdere opmerkingen over
communicatie.
In het vorige beleidsplan werd gesteld dat besturen op zich niet makkelijk te definiëren is. De
volgende punten uit het vorige beleidsplan blijven overeind. Beslissen en besluiten over tenminste:
 algemeen beleid en strategie bepalen en doen uitvoeren
 belangen behartigen (‘in en buiten rechte’)
 relaties onderhouden naar buiten (bv KNVB, andere verenigingen, et cetera) en naar binnen
(leden, vrijwilligers, voetballers)
Pagina -9-

Tweede stap op weg naar 100 jaar+ samen met ‘De Treffers’


positioneren en verbinden naar buiten: wie en wat wil je zijn naar je stakeholders
(belanghebbenden): wie wil je zijn naar al die groepen mensen, met welke vragen houd je je dan
bezig?
 de continuïteit van de organisatie waarborgen (gaat om de randvoorwaarden: mensen, financiën
en andere middelen).3 Kostenbewustzijn en financiële middelen (doen) genereren.
 de organisatie laten functioneren. Verbinden en zorg dragen voor transparantie.
Doelgroepgericht en doelbewust informatie verschaffen.
o Besturen is intern in elk geval te koppelen aan de termen managen en leiden. Bij beide
is onderscheid te maken in 3 niveaus: strategisch niveau, middenniveau en uitvoerend
niveau.
Besturen is de “opgave” centraal stellen (zie motto, visie en missie). Een atmosfeer scheppen waarin
mensen een bijdrage willen en durven te leveren.
Volgens statuten worden de voorzitter, de penningmeester en de secretaris in functie gekozen.

3.2.2.

Taken

De taken van het bestuur liggen in het verlengde van de al gemaakte opmerkingen over wat
besturen is. Het bestuur bestuurt de vereniging in hoofdlijnen, op strategisch niveau. Zie motto,
missie en strategie. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging op strategisch niveau: bij de KNVB,
topklasse-structuur, gemeente, et cetera. Volgens statuten: in en buiten rechte. Het bestuur doet dat
professioneel. Het bestuur draagt zorg voor de strategische beleidscyclus van de vereniging (zie
voorstel) en neemt besluiten over het algemene en strategische beleid van de vereniging.
Het bestuur coördineert tussen de sectoren op hoofdlijnen. Bestuursvergaderingen gaan niet meer
over de dagelijkse gang van zaken, maar gaan over de hoofdlijnen. De dagelijkse gang van zaken
wordt besproken in de sectoren. [vandaar: geen dagelijks bestuur].
Belangrijk daarbij is de ondersteuning door secretariaten, financiën en PR/communicatie (zie later).
De Treffers wil immers een professioneel werkende organisatie met enthousiaste vrijwilligers en een
solide en gezonde financiële structuur en basis. Het bestuur draagt zorg voor een solide en gezond
financieel beleid dat wordt goedgekeurd door de ledenvergadering. Het bestuur draagt zorg voor
voldoende randvoorwaarden voor enthousiaste en adequate vrijwilligers. Financiën, secretariaat en
PR/communicatie kunnen professioneler worden. In de afzonderlijke sectorbeschrijvingen (zie
bijlagen) komen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de sectoren.

3.2.3.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste verantwoordelijkheden van het bestuur zijn:
 Uitbrengen van jaarlijks beleidsplan en jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging
en het gevoerde beleid; over continuïteit.
 Organiseren van een jaarvergadering voor alle leden, volgens de statuten.
 Vertegenwoordigen van de vereniging.

3.2.4.

Bevoegdheden

De belangrijkste bevoegdheden van het Bestuur zijn:
 na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, besluiten doorvoeren volgens
ingediend begroting en plannen.
3

PIOFACH = Personeel, Informatie, Organiseren, Financiën, Administratie, Computers en ICT, Huisvesting.
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onderdelen van de verantwoordelijkheden en taken door commissies te laten uitvoeren,
deze commissie zijn door het bestuur benoemd.
toezien op werving en selectie.
aangaan van arbeidscontracten binnen door de algemene vergadering bepaalde begroting.

3.2.5.

Planningscyclus en Communicatie

Binnen de nieuwe structuur zal door het bestuur worden gewerkt met een standaard jaarlijkse
planningscyclus.
Figuur: Jaarlijkse planningscyclus

januari/juni

juli/december

Resultaat vorig seizoen

Vaststellen budget en
afsluitingseizoen
Kick Off bij diverse sectoren
en voorbereidingen seizoen

Budget Commercie en OP
volgend seizoen

Resultaat 3e kwartaal

Situatie

Situatie

Resultaat 1e kwartaal

Strategische sessies sectoren

Evaluatie seizoen bij
diverse sectoren

Budget VZ volgend seizoen

Algemene ledenvergadering

Resultaat 1e halfjaar

Deze cyclus is een cyclus van PDCA (Plan, Do, Check, Act). Oftewel: maak je plannen, voer ze uit, kijk
of dat gebeurd is volgens die plannen en stel bij. Het werken volgens een dergelijke cyclus dient
binnen het bestuur (en vereniging) doorontwikkeld te worden. Het functioneert nog onvoldoende.
Ontwikkelpunten:
 Ambities en doelen helderder verwoorden (zie eerder: SMART)
 Cyclus aanscherpen op maanden.
 Aanspreekbaar zijn op resultaten (bv bij besluit evaluatiemoment afspreken), werken met 3maandelijkse (of maandelijkse) rapportages is aan te bevelen (zgn maraps).
 Strategische kant (rechts) verdient aandacht.
 Operationele kant (links) lijkt beter te functioneren (gaat vaak ook ongemerkt de aandacht
naar uit omdat het dichter bij het voetbal ligt).
 Leden betrekken gaat al veel beter dan voorheen.
 Kwartaalsessies gaan goed.
De planningscyclus bestaat uit de volgende onderdelen:
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a. Management rapportage per kwartaal
i. Financiële rapportage
ii. Management rapportage (juiste KPI nader te bepalen)
1. Aantal leden
2. Aantal bezoekers
3. Status business clubleden, sponsorcontracten
4. Kantine marges
5. Etc.
b. Strategische planning september – december, middellang en lange termijn plan per sector
i. September: Sector Voetbalzaken
ii. Oktober: Sector Operations en communicatie
iii. November: Sector Commercie
iv. December: Staf Financiën, Secretariaat en Beheer
c. Operationele planning (korte termijn: het jaar erop volgend), plan (inhoud) en budget
vaststelling voor volgend seizoen met commissie per sector (inhoud nader te bepalen)
i. Januari: Sector Voetbalzaken
ii. Februari: Sector Operations en communicatie
iii. Maart: Sector Commercie Sponsoring & Business Club
iv. April: Staf Financiën, Secretariaat en Beheer
d. Overleg structuur
i. DB 2-wekelijks
ii. Sectoren en stafafdelingen 1-maal per maand
iii. Klankbordoverleg DB plus alle voorzitters commissies 2 maal per jaar
1. Kick Off overleg in augustus ter voorbereiding van het seizoen
2. Evaluatie in februari en afstemming planning einde seizoen
e. Afstemming met leden
i. Jaarvergadering (jaarlijks in november)
ii. Algemene inloopavonden (in augustus en april)
iii. Specifieke informatieavonden
De secretaris(sen) van de vereniging zal aan het begin van het seizoen een vergadering kalender
opstellen en communiceren naar alle belanghebbenden.
Binnen de sectoren zullen afgeleide overlegstructuren en kalender worden opgesteld en
gecommuniceerd.

3.3.

Budget

Het budget van de vereniging wordt jaarlijks in de periode maart – mei vastgesteld op basis van de
operationele plannen die door de 3 sectoren worden opgesteld, De plannen worden geaccordeerd in
het bestuur en zijn gebaseerd om de gestelde doelstellingen voor het volgend seizoen te realiseren.
Financieel beleid dient aangescherpt te worden. Uitgangspunt is een sluitende begroting.

4. DE TOEKOMST (2017 – 2020)
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4.1.

Doelstellingen

In het vorige beleidsplan zijn belangrijke hoofddoelstellingen genoemd. Veel ervan hebben een
permanent karakter. Dan gaat het om hoofddoelstelling van de club en de wijze waarop die te
bereiken. Ze staan verwoord in hoofdstuk 3.

4.2.

Inbreng leden

2 November 2015 is een brainstormavond georganiseerd, waarvoor alle leden waren uitgenodigd.
De opbrengst hiervan is besproken tijdens de ALV van 22 december 2015. Daarnaast is tijdens een
ledenbijeenkomst op 21 maart 2017 naar de leden terug gekoppeld wat het bestuur met de
suggesties van de leden heeft gedaan.
Tijdens de ledenavond van 21 maart 2017 is eveneens uiteen gezet wat de grote lijnen zijn naar het
100-jarig bestaan toe. 2019 wordt een bijzonder jaar.
De opbrengst van 2 november 2015 kan worden samengevat als:
Vaak worden de woorden “méér en beter” gebruikt tijdens de brainstromavond. Dat worden ook
wel “ER”-doelstellingen genoemd.
Méér:
… 1ste elftal
… andere voetbal(st)ers
… doorstroming van voetballers
… vrijwilligers
… aandacht voor / begeleiden
… dan voetbal op zondag
Daarnaast méér:
… benutting accommodatie
… benutting cafetaria
… nevenactiviteiten
… social media
… commercie
… familiegevoel
En beter
… op het geld passen
Het kan geen toeval zijn, maar de aandacht die de leden vroegen op 2 november voor bepaalde
punten komen nagenoeg geheel overeen met de permanente doelstellingen van het bestuur. De
uitdagingen die leden stelden en die het bestuur heeft zijn opgenomen in paragraaf 4.3.
De doelstellingen zijn zo specifiek en realistisch mogelijk geformuleerd. Ook zijn zij geaccepteerd. Ze
zijn nog niet gekwantificeerd en ook nog niet tijdgebonden weggezet. In die zin zijn zij nog niet
SMART. Voor veel doelstellingen geldt dat het meer “business as usual” is, dan een portfolio. Dat wil
zeggen dat zij een permanent karakter hebben, dan een ontwikkeling of aanpassing behoeven.
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4.3.

Doelstellingen nabije toekomst

Bij de doelstellingen wordt soms een kleine inleiding gegeven. Daarna worden doelstellingen
beschreven. Indien daartoe aanleiding bestond zijn de doelstellingen aangevuld met door leden
genoemde wensen.

SECTOR VOETBAL ZAKEN
Sector voetbalzaken behelst de core-business van de vereniging. Het gaat om voetbal in de meest
brede zin van het woord.
Vanuit de hoofddoelstelling van de vereniging om als amateurvoetbalvereniging op het hoogst
haalbare niveau in Nederland te spelen, in combinatie met en mede hierdoor een vereniging zijn
die een maatschappelijke rol speelt in de samenleving. Vanuit een eigen identiteit en waar
iedereen zich thuis voelt.

Uitdagingen:



Eigen jeugd die prefereert voor onze selectie elftallen uit te komen
Zondag 1 als amateurvereniging op het aller hoogste amateurniveau laten spelen.
· Vanaf 2016 – 2017 is dit 2de landelijke divisie
· Bij start 2e div. in 1e instantie linker rijtje om van daaruit langzaam richting top 5 te
groeien.
· Goed functioneren van beloften / Zat 1 (i.c.m. Zon 1 - A1)
 Verzorgd voetbal spelen vanuit een goede organisatie in een herkenbaar systeem, dat door
gehele vereniging doorgevoerd zal worden. Dat betekent dat een “Topvoetbal omgeving”
gecreëerd dient te worden (Zon 1, Belofte / Zat1 en A1 selectie). Aandachtspunten hierbij
zijn:
· Doorstroming van de A1, naar de “Belofte / Zat 1” of Zon 1 moet optimaal gefaciliteerd
worden, waarin jeugd de mogelijkheid krijgt om door te groeien en wordt uitgedaagd.
· Het verzorgen van een kwalitatief goede jeugdopleiding in de breedste zin van het woord
met als doelstelling om de selectie elftallen zo hoog mogelijk te laten spelen.
· Aanstelling van HJO (wat weer belangrijk is voor beleid richting 1e elftal, belofte elftal /
Zat. 1 en A1).
· Certificaat K&PP (Kwaliteit & Performance Programma) halen.
· Plan om talenten verder te ontwikkelen.
· Professionele scouting van het 1ste elftal doorvoeren richting jeugd (=> Henk Grim).
Opdelen van scoutingproces vanuit vereiste competenties.
· Zorgen voor adequate materialen en kleding
 De juiste aandacht voor de breedtesport voor iedereen van jeugd tot senioren en van
damesvoetbal tot plusvoetbal. (dames- en Plus voetbal moeten een eigen plaats binnen
onze vereniging krijgen).

De leden voegen toe



Klein jeugdveld
Meer toernooien

SECTOR OPERATIONS
Sector operations is erg divers en dus ook veelomvattend.
Ook ICT valt er onder.
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Uitdagingen










Verdere promotie en verkoopontwikkeling Fanshop.
Verdere exploitatie sportpark (gebruik extern bijv. 4-daagse arrangement?).
Professionalisering stewards/beveiliging.
Naast méér activiteiten en evenementen, beter inzicht in kosten/opbrengsten evenementen
+ evt. ontwikkelen nieuwe evenementen of doorontwikkelen bestaande (zie pt. 2 maar dan
intern).
Betere exploitatie cafetaria en mogelijk bar.
Opzetten structureel overleg met “afdelingshoofden” (Jan Driessen, Henk Thijssen, Jeroen
Meilink, Piet de Valk/Ine Wijnhoven, Victor Amukwaman).
Het creëren van een Vitaal Sportpark, een sportpark met toekomstperspectief, kent
vooralsnog vijf specifieke kenmerken:
o functiemenging
o ruimtelijke integratie
o goede sportieve en maatschappelijke benutting
o open en bestuurlijke vitaliteit
o het vervullen van een sleutelrol in de lokale sportinfrastructuur, waarbij gedacht kan
worden aan KVW, Koningsspelen, schoolvoetbal, buurtvoetbal, KNVB toernooien, etc
Vergroten van de publieke belangstelling tijdens wedstrijden [ism sector PR/Communicatie].

SECTOR COMMERCIE
Inkomsten uit commercie zijn de laatste jaren hard gegroeid, tot richting 50% van het clubbudget.
De initiële groei is aanvankelijk voornamelijk door de inzet en benutting van netwerken van 1
persoon tot stand gekomen. Hiermee is tevens de kwetsbaarheid aangegeven.
Door de nieuwe opzet van de sector Commercie is dit risico gedeeltelijk weggenomen. Vanuit de
club en clubleden is de opzet verder uitgerold naar andere netwerken, waardoor er meer
bestendigheid is ontstaan.
De sector commercie werkt gedeeltelijk nog met “klassieke” middelen en “klassieke” vormen van
sponsoring. Nieuwe vormen van sponsoring worden al ontwikkeld.

Uitdagingen








Voortzetten van de trend om nieuwe vormen van sponsoring te ontwikkelen.
Gebruik maken van moderne communicatiemiddelen (De Treffers TV, facebook, twitter,
collectief inkopen met korting naar club). Dit kan intern worden opgelost of mogelijk door
uitbesteden. [zie ook afdeling communicatie]
Handhaving van het inkomstenniveau gehandhaafd blijven, met inachtneming van het risico.
Continuïteit en groei; doelstelling is de volgende 2 à 3 seizoenen een groei van 33% procent
te bereiken. Dat wordt dan ongeveer 2/3 deel (66%) van het clubbudget.
Bereiken van een regionale uitstraling voor sponsoren (verbinding / netwerken)
Ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking tussen vereniging en sponsoren,
bijvoorbeeld extra inkomsten bij inhalen van orders binnen het De Treffers netwerk
Aangaan van relaties met sportmarketing bureaus

De leden voegen toe



Is het mogelijk de naamsbekendheid naar nationaal te verheffen?
Is het mogelijk ook net over de grens in Duitsland sponsoren en business clubleden te
werven?
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AFDELING FINANCIËN
Uitdagingen



Een gezonde en sluitende exploitatie;
Versterking van de liquiditeit en mogelijkheden creëren voor schuldaflossing en
voorzieningen;
 Strak budgetbeleid. Dit betekent dat:
o Het beleid van "bezuinigingen en inkomstenvergroting" in deze planperiode moet
worden doorgezet;
o Extra inkomsten niet meer uitgegeven worden, maar worden gebruikt voor versterking
van de liquiditeit, schuldaflossing en creatie van voorzieningen;
o De procuratie met betrekking tot het aangaan van financiële verplichtingen en het doen
van niet begrote uitgaven strak en structureel moet worden toegepast;
o Het ingezette cultuurtraject met betrekking tot het financiële bewustzijn rondom
bijvoorbeeld crediteuren en debiteuren binnen onze vereniging in deze planperiode
voortzetten.
 De administratieve organisatie en automatisering moeten in deze planperiode verder
worden geprofessionaliseerd. Dit zeker met het oog op de eisen welke door de KNVB
worden gesteld bij de invoering van de landelijke “tweede” divisie. Hiertoe zal
o een analyse worden uitgevoerd op de huidige situatie (Ist) en de toekomstig
noodzakelijke situatie (Soll).
o een analyse worden gemaakt welk automatiseringspakket hierbij het beste kan worden
gebruikt en hoe dit pakket moet worden ingericht.
o de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de financiële functies binnen de
vereniging aandacht moeten krijgen.

De leden voegen toe



Is het mogelijk de loonkosten te verlagen?
Is het mogelijk meer energiebewust kosten te verlagen in energieverbruik?

AFDELING SECRETARIAAT
Uitdagingen









Afstemming met andere secretariaten opzetten.
Zijn van procesbewaker door de hele vereniging heen.
Vastleggen van afspraken en eventueel ook bewaken van implementatie.
Ledenadministratie effectiever en efficiënter.
Optimalieren van de relatie met de KNVB.
Als voortrekker optreden in de regio op gebied van vrijwilligersbeleid, processen etc.
Verbinding hieromtrent aangaan.
Opzetten van korte, meer directe en goede communicatie met de leden/vrijwilligers. Ook
betrekken van families van leden/vrijwilligers.
In samenwerking met PR/Communicatie opzetten van een lijn van communicatie die het
gevoel geeft: “De Treffers: daar moet ik (elke week) bij zijn”.

AFDELING PR / COMMUNICATIE
Deze sector ondersteunt het bestuur om de speerpunten en het beleid van de club duidelijk en
dicht bij de leden te brengen. Daarnaast wordt transparantie bevorderd.
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Ook het versterken van het imago van de club behoort tot de speerpunten van communicatie en
PR.
Daarnaast ondersteunt de afdeling Communicatie alle sectoren in hun informatievoorziening zowel
naar leden als externe partijen.
De Treffers heeft een groot ledenbestand en kent een grote trouwe supportersschare die de
verrichtingen van het eerste team nauwlettend volgen. Om de leden en supporters goed en snel
geïnformeerd over de ontwikkelingen in de club te houden is een actieve communicatie strategie
nodig. In de komende jaren zal het gebruik van nieuwe media daarom alleen maar toenemen. Dit
betekent overigens niet dat de presentatiegids of andere gedrukte informatiekanalen zullen
verdwijnen.
Alle doelstellingen hebben een permanent karakter.
De belangrijkste informatiekanalen zijn:
1.
Site; op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie inclusief Treffers TV
2.
App
3.
Twitter
4.
Facebook
5.
Instagram ( wordt ontwikkeld)
6.
Presentatiegids
7.
Jeugdgids ( seizoen 20016/2017 voor de eerste maal, verschijning winterstop)
Daarnaast verzorgt PR/Communicatie de informatievoorziening voorafgaand en tijdens de
wedstrijden van het eerste elftal
1.
Verzorgen informatie leaflet
2.
Omroepen tijdens de wedstrijd
3.
Leveren verslaggevers voor Omroep Groesbeek
4.
Informatie op ledwall en intern informatiecircuit
5.
Twitteren tijdens de wedstrijd
6.
Wedstrijdverslag inclusief fotografie op de site
7.
Verzenden wedstrijd verslag naar media
Het omvangrijke takenpakket wordt uitgevoerd door ongeveer 25 vrijwilligers die allen vanuit hun
interessegebied en passie een deel uitvoeren.
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