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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van voetbalvereniging Geldrop.
Onze voetbalvereniging heeft een maatschappelijke functie binnen de regio Geldrop. Zij is opgericht
voor “het bedrijven en bevorderen van de voetbalsport in al haar verschijningsvormen, met
uitzondering van de beroepsvoetbalsport”. De vereniging heeft te maken met allerlei sociale en
economische ontwikkelingen en heeft als taak hier zo adequaat mogelijk mee om te gaan. Enkele van
deze ontwikkelingen zijn:
- Een steeds mondigere samenleving;
- Een generatie die een goede prijs/kwaliteit verhouding eist
- Een samenleving waarin transparantie noodzakelijk is.
Bovendien is er sprake van een toenemende strijd om de sponsor euro en hebben individuen steeds
meer mogelijkheden om hun vrije tijd te besteden.
Middels dit beleidsplan streven we naar zo goed mogelijk antwoord op bovenstaande vraagstukken.
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Missie
VV Geldrop wil een stabiele vereniging zijn voor jong en oud met een logische binding
hiertussen. De vereniging moet laagdrempelig zijn/blijven voor zowel de actieve als passieve leden
en prestatiegerichte en recreatieve leden. .
Visie
Voetballen met de eerste 2 senioren teams op een zo hoog mogelijk amateur niveau in Nederland op
zodanige wijze dat bovenstaande intact blijft. Randvoorwaarde hierbij is derhalve dat minimaal 90%
van de spelers in de selectie (eerste en tweede elftal) direct of indirect uit eigen gelederen afkomstig
is. De selectiegrootte mag variëren tussen de 34 en 42 spelers.
Het beleid dient gericht te zijn op enerzijds een excellente jeugdopleiding met goede
doorstroommogelijkheden naar het eerste en tweede team en anderzijds de aantrekkingskracht op
ambitieuze spelers uit de regio. Dit zal bovendien zorgen voor grotere toeschouwersaantallen bij de
selectieteams zowel op de zaterdag als op de zondag.
Een en ander kan niet zonder een solide basis in de vorm van goed gefaciliteerd recreatief voetbal,
zowel bij de jeugd als bij de senioren.
Naast inkomsten uit contributie van de leden, zal er op lange termijn behoefte zijn aan algemene en
specifieke sponsorinkomsten. Hiertoe zal VV Geldrop een informele netwerk organisatie creëren en
activiteiten organiseren om sponsoren en potentiële sponsoren een aantrekkelijk platform te bieden.
Het sponsorbeleid dient afgestemd te zijn op het algemene en voetbalbeleid van de vereniging.
Het bestuur dient de balans tussen alle belanghebbenden te optimaliseren. Dit betekent dat zij moet
zorgen voor een echtvaardige en transparante verdeling van middelen over de verschillende
bestemmingen (prestatief, recreatief, jeugd, senioren etc.)
Strategie
- 90% van de selectiespelers komt direct of indirect uit de eigen gelederen, 10% mag van
buiten de eigen gelederen komen, maar moet dan wel een duidelijke meerwaarde hebben.
- De jeugdtrainers komen voornamelijk uit de eigen vereniging
- De sponsoren worden minimaal 3 keer per jaar als netwerk uitgenodigd voor een informeel
uitje en één keer per jaar wordt een grote sponsoravond georganiseerd
- Voor de jeugdleden wordt minimaal 4 keer per jaar een gezamenlijke activiteit georganiseerd
Structuur
De vereniging heeft voldoende omvang om een zodanige structuur op te zetten, waarbij zij wel
afhankelijk is van vrijwilligers, maar niet van individuen. Het bestuur dient van minimale omvang te
zijn om de besluitvorming kort en krachtig te houden. De structuur moet worden gebouwd om de
visie en missie uit te kunnen voeren en moet niet om personen heen worden gebouwd. Het bestuur
zal zich middels de ALV verantwoorden over het te voeren/gevoerde beleid.
Het beleid wordt bepaald door het bestuur en uitgevoerd door de diverse commissies. Een
commissie rapporteert aan het algemeen bestuur. Het bestuur zorgt ervoor dat de voorzitter van
het algemeen bestuur zo onafhankelijk mogelijk blijft. Dit betekent dat de voorzitter zo min mogelijk
commissies aan zich laat rapporteren. Slechts commissies die zich bezig houden met ‘algemeen’
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beleid kunnen aan hem rapporteren. Naast de uitvoering van beleid kunnen commissies ook
voorstellen doen om beleid te maken of aan te passen. Voorstellen die niet door het bestuur zijn
bekrachtigd, bestaan niet. Het bestuur kan naast de bestaande structuur tijdelijke werkgroepen
instellen om beleidsvoorstellen te doen. Uitvoerende zaken dienen altijd via de daarvoor bestemde
commissie te lopen. Voor een concreet plaatje van de structuur van de organisatie is een organigram
opgesteld.

Communicatie
De overleg en communicatie structuur van de vereniging is ondergeschikt aan de
organisatiestructuur. Een aantal regels dienen in acht genomen te worden:
Er bestaan horizontale en verticale overleggen:
- Horizontaal: overleg binnen een afgesproken laag, bijvoorbeeld tussen commissieleden of
tussen bestuursleden.
- Verticaal: overleg tussen verschillende lagen in de structuur, bijv. tussen bestuur en
commissie.
- ALV: bestuur legt verantwoording af aan de leden en raadpleegt de leden indien gewenst.
Leden moeten zicht hebben op korte communicatielijnen. Voor een voetballer betekent dit dat
zijn/haar leider/trainer wordt aangestuurd door 1 hoofdleider. De hoofdleider rapporteert aan 1
commissie. De commissie rapporteert aan het algemeen bestuur. Een lid kan meerdere rollen
hebben binnen de vereniging. Zorg echter altijd voor duidelijkheid vanuit welke rol er
gecommuniceerd wordt. Binnen de vastgestelde organisatiestructuur zijn de taken en
verantwoordelijkheden van het bestuur en de commissies vastgesteld.
Het algemeen bestuur vergadert eens in de zes weken, bij deze vergaderingen zijn op afroep
commissievoorzitters aanwezig om van hun kant inzicht te geven in de lopende processen en daarbij
zal het bestuur de koers bewaken en waar nodig beslissingen maken.
Kledingsponsor
In Adidas heeft Geldrop een stabiele kledingsponsor vastgelegd.
- In 2018-2019 spelen alle selectieteams in de clubtenues
- Gefaseerd volgen de recreatieve teams
- Vanaf 2019-2020 speelt de volledige club in hetzelfde tenue
- De droppels vormen hierop een uitzondering, zij ontvangen na inschrijving een
welkomsttenue.
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