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Voorwoord 

Met trots presenteren wij U het verenigingsbeleidsplan van s.v. Rood-Wit ’62 
(RoodWit62) voor de periode 2013-2017. In dit beleidsplan wordt de ambitie 
van RoodWit62 beschreven en de wijze waarop de leden, vrijwilligers en 
sponsors deze ambitie waar gaan maken.  

In het voorjaar 2010 is daarvoor de eerste stap gezet met het ontwikkelen 
van een nieuw verenigingsbeleidsplan en het wijzigen van de structuur van 
de verenigingsorganisatie. Dat heeft meer tijd gekost dan voorheen voorzien. 
Het seizoen 2011-2012 heeft in het teken gestaan van de viering van het 
vijftigjarig bestaan. Maar nu aan het eind van dit jubileumjaar ligt er dan een 
beleidsplan voor de periode 2013-2017. Vanaf nu kan de uitvoering ter hand 
genomen worden. 
 
Lezend door dit beleidsplan realiseer ik me dat er nog veel te doen is om deze 
ambities waar te maken. Het succes van het behalen van deze ambities kan 
alleen met de inzet van voldoende en enthousiaste vrijwilligers. Omdat dit één 
van de meest succes bepalende factoren is hoop ik dat u allen hieraan mee wilt 
en zult werken. Dit beleidsplan sluit in veel opzichten aan bij het geen we in de 
afgelopen tijd samen al tot stand hebben gebracht. Dat maakt het nodig om alle 
in de vereniging aanwezig kennis en energie van de leden te blijven benutten bij 
het realiseren van de gezamenlijk onderschreven doelstellingen.  
 
RoodWit62 heeft met dit beleidsplan een leidraad voor  de toekomst. Na vaststelling  
tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 28 maart 2013 gaan we aan de slag. Woorden 
moeten omgezet worden in daden. Dat is de uitdaging. Samen gaan we het doen.  
 
 
 

Helmond,  7 maart 2013 
 

Namens het bestuur, 
 

Piet Verlijsdonk 
Voorzitter 
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Leeswijzer 
Elke organisatie behoort een beleidsplan te hebben. Een document dat een visie bevat, 
doelstellingen die nagestreefd worden en strategie om tot realisering daarvan over te gaan. 
Dat geldt ook voor RoodWit62. Na een lange voorbereidingsperiode ligt hier het beleidsplan 
voor de periode 2013-2017. 

Elementen die in dit beleidsplan aan de orde komen zijn het verenigingsbeleid. Met de tijd 
wijzigen de omstandigheden waarbinnen een vereniging moet functioneren. Ook mensen 
wijzigen in hun gedrag. Heel belangrijk is daarom het bestaan van open communicatielijnen 
binnen de vereniging en geldende waarden en normen bij het beoefenen van de 
voetbalsport en het onderling functioneren. 

We zijn een vereniging met een senioren en een jeugdafdeling. Dat vraagt een verschillende 
benadering, ook als het gaat om prestatiegericht en recreatief voetbal. Belangrijk is dat er 
binding bestaat en blijft bestaan tussen de leden. 

Het hoofdstuk over voetbalbeleid gaat over technische zaken en het creëren van de voor het 
voetbal noodzakelijke randvoorwaarden. 

De vereniging kan alleen functioneren als de financiën op orde zijn. Er wordt een koers 
uitgezet om meer gestructureerd te gaan werken met meerjarenplannen. Dat 
vergemakkelijkt ook het bestuur van de vereniging en geeft de leden ook duidelijkheid. 

De vereniging moet ook gerund worden, zaken moeten geregeld zijn, willen we aan 
voetballen toekomen. Aandacht voor een goed facilitair beleid is daarbij onmisbaar 

Tegenwoordig is sponsoring onmisbaar. Het aanboren van externe geldstromen maakt het 
mogelijk zaken te realiseren, die niet uit de contributiebijdragen gefinancierd kunnen 
worden. 

Een voetbalvereniging staat niet op een eiland. Maatschappelijke betrokkenheid is een 
‘must”. Zeker geldt dat voor die delen van onze stad waaruit onze leden afkomstig zijn. 
Andersom geldt dat ook: iedereen is altijd welkom op ons sportpark. 

Een organogram is het sluitstuk van dit beleidsplan. Hierin staat hoe we de vereniging 

georganiseerd hebben. Zo weet iedereen wie aanspreekbaar is voor zaken die spelen in onze 

vereniging. 
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1. Missie en visie  
 

1.1.  Inleiding 
In de missie beschrijven wij het bestaansrecht van RoodWit62.  Er wordt in duidelijk 

gemaakt waarom we doen wat we doen. In de visie beschrijven we hoe we in de 

periode 2013-2017 invulling willen geven aan onze missie. Waar willen we in 2017 staan 

als vereniging en wat moeten we daarvoor doen. Dat gebeurt niet vanuit een blanco 

situatie. Er wordt voortgebouwd op wat al bereikt is; op wat we samen hebben 

afgesproken.  

1.2. Missie 
RoodWit62 wil binnen de Helmondse samenleving “de voetbalvereniging” zijn die 
mensen een sportieve en veilige omgeving biedt waarbinnen op een verantwoorde 
wijze de voetbalsport, op zowel recreatief als prestatief niveau, in teamverband kan 
worden beoefend. Dit alles op een gezonde financiële basis binnen een actief 
verenigingsleven en met een heldere en duidelijke verenigingsstructuurstructuur waarin 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op elkaar zijn afgestemd en waar 
iedereen zich thuis kan voelen.  

 

1.3. Visie  

Aan de visie van RoodWit62 liggende de volgende uitgangspunten ten grondslag:  

 

 Ieder individu is bij RoodWit62 van harte welkom om op zijn of haar eigen 

niveau te voetballen. Daarbij staat het plezier in het veld en bij activiteiten rond het 

voetballen centraal. De vereniging kent geen politieke kleur, geen religieuze banden 

of andere voorkeuren, die mensen uitsluiten van het lidmaatschap.  

 

 Het lidmaatschap van RoodWit62 is meer dan tijdens trainingen en 

wedstrijden tegen een bal trappen. Het lidmaatschap is niet vrijblijvend. De 

vereniging zijn we samen. Ieder lid verricht naar vermogen één of meerdere 

activiteiten binnen de vereniging naast het voetballen. Leden zijn hierop onderling 

aanspreekbaar. Daarmee wordt voorkomen dat de werkzaamheden slechts op de 

schouders van een beperkt aantal leden liggen. We  willen werken aan een zo 

breed mogelijke actieve betrokkenheid van leden voor de gehele vereniging. Dit 

onder de motto’s: “Voor elkaar door elkaar” en “Vrijwilligheid betekent geen 

vrijblijvendheid”.  

 

 Activiteiten voor de vereniging naast het voetballen worden niet verricht onder 

de noemer verplichte  dienst, maar vloeien  vooral voort  uit onderlinge 

betrokkenheid  en erkenning dat we samen een vereniging vormen.  Deze loyaliteit 

en clubliefde vormen de basis voor de continuïteit en het voortbestaan van onze 

vereniging.  
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 De spelende leden zijn zodanig ingedeeld dat de kwaliteiten zijn gebundeld en dat 

er binnen iedere leeftijdscategorie prestatiegericht wordt gevoetbald. Het 

voetbaltechnische (jeugd)beleid van RoodWit62 zorgt voor het zo hoog mogelijk 

laten spelen van onze selectie-elftallen. Dat betekent niet dat recreatieve teams een 

mindere positie binnen de vereniging innemen. RoodWit62 is een 

voetbalvereniging in de brede zin des woord. RoodWit62 is een 

voetbalvereniging waar plezier voorop staat en is er voor iedereen.  

 

 RoodWit62 is een amateurvereniging. Dit betekent dat geen betalingen worden 

gedaan aan individuele spelers. In de visie van RoodWit62 eindigt loyaliteit waar 

betaling begint. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor wellicht tot op 

zekere hoogte worden beperkt, kennen clubloyaliteit en stabiliteit in de visie van de 

vereniging een hogere prioriteit. De aanwezige marktwerking binnen de 

voetbalstructuur maakt het wel noodzakelijk om gediplomeerde trainers en 

technische coördinatoren een salaris, vrijwilligersbijdrage of onkostenvergoeding te 

betalen. Hierbij wordt rekening gehouden met het vastgestelde kader voor een 

verantwoord financieel beleid. Het kunnen werken met eigen opgeleide 

(jeugd)trainers is een speerpunt van het beleid. 

 

 De vereniging wil financieel gezond zijn en blijven. Gewerkt wordt met een meerjarig 

financieel beleidskader vastgesteld door de ALV) als richtsnoer voor beleidsvoering. 

 

 Iedereen die, naast het voetballen, actief is binnen de vereniging wordt gewaardeerd. 

Vrijwilligers die zich voor de vereniging inzetten, worden begeleid en weten wat van 

hen verwacht wordt.  

 

 In en buiten het veld gedragen  onze leden zich correct en in overeenstemming met 

de geldende wetgeving, de KNVB-reglementen en de waarden en normen zoals wij 

die afspreken in onze vereniging. Leden zijn op hun gedrag aanspreekbaar en dat 

gebeurt in voorkomend geval ook. 

 

 De communicatie binnen de vereniging is zodanig dat voor ieder lid dagelijks 

duidelijk is wat er van haar of hem wordt verwacht en wat het lid van de vereniging 

mag en kan verwachten.  

  



Beleidsplan s.v. Rood-Wit ’62 2013-2017 

 

20130307 Beleidsplan s.v. Rood-Wit ’62 2013-2017 Pagina 9 
 

2.Verenigingsbeleid 
In dit hoofdstuk wordt de visie vertaald in een strategie die voor de gehele vereniging van 

toepassing is. Het strategisch doel is voor de komende jaren vastgelegd in korte en langere 

termijndoelstellingen. In de planperiode worden deze doelstellingen behaald of 

beargumenteerd bijgesteld. 

 

2.1.  Strategisch doel 

RoodWit62 presteert in sportief opzicht en heeft een actief 
verenigingsleven met een maatschappelijke functie. De prestaties van en de 
gezelligheid binnen de vereniging zorgen voor een grote betrokkenheid van de 
leden, supporters, sponsors en ouders en hebben een positieve maatschappelijke 
weerklank.  

2.2. Toelichting 

Ambitie, sportiviteit en samenhorigheid  

De woorden “Ambitie, sportiviteit en solidariteit” staan centraal in dit 
beleidsplan. Zij zijn bewust aan elkaar gekoppeld. Een voetbalvereniging 
bestaat namelijk niet alleen voor het voetballen van een wedstrijd. Een 
vereniging heeft ook een maatschappelijke functie en het voetbal vormt daarbij 
de bindende factor door het samenbrengen van mensen.  

 
Het gaat RoodWit62 momenteel in sportief opzicht voor de wind, maar wij zijn 
er nog niet. Onze ambitie is om op voetbaltechnisch gebied en organisatorisch 
gezien op een nog hoger niveau te komen. Dat is mede afhankelijk van de inzet 
van onze leden als vrijwilliger voor de vereniging. Helaas is merkbaar dat de 
binding tussen de leden afgenomen is. Dit is de afgelopen tijd duidelijk 
zichtbaar in de afname van het aantal vrijwilligers. Dit kan er toe leiden dat er 
genoeg voetballers zijn, maar te weinig vrijwilligers om hen op een 
verantwoorde wijze te kunnen laten voetballen. De ambitie is er om die 
ontwikkeling te keren. 

Versterken betrokkenheid leden  

In onze maatschappij willen veel mensen zich niet meer  binden aan een vereniging. 

Een vereniging wordt gezien als een instelling waar een “product” wordt gehaald. Ook bij 

RoodWit62 is waarneembaar dat veel leden zich opstellen als sportconsumenten. Er wordt 

contributie betaald en er wordt verwacht dat daarvoor alle faciliteiten beschikbaar zijn of 

komen. Indien RoodWit62 zich organisatorisch ook zo gaat opstellen, dus commercieel, dan 

zou de contributie vele malen hoger moeten zijn. Dat is niet wenselijk en ook niet de essentie 

van een vereniging met een duidelijke maatschappelijke functie.  

Het beleid is er dan ook op gericht om de betrokkenheid te vergroten. RoodWit62 leden 

moeten zich thuis voelen bij RoodWit62 en “nieuwe”  leden moeten onderdeel gaan 

uitmaken van het verenigingsleven. De eerste stap is daarvoor gezet bij de voorbereiding van 

dit beleidsplan. Er is voor een nieuwe organisatiestructuur gekozen welke een brede maar 

tevens platte organisatie structuur kent en zich kenmerkt door heldere communicatie- en 

verantwoordelijkheidsstructuren.  
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Binnen de vereniging is de Algemene Leden Vergadering (ALV) het hoogste orgaan. Met de 

voorbereiding en uitvoering van het beleid is het bestuur belast. Het bestuur laat zich daarbij 

bijstaan door een aantal commissies voor deeltaken. Ook kan de invulling van de 

bestuurstaak geschieden in projectverband als het gaat om eenmalige zaken. Zo zijn er: 

 Een jeugdcommissie; 

 Een scheidsrechterscommissie; 

 Een activiteitencommissie 

 Een sponsorcommissie 

 Een toernooicommissie; 

 Een damescommissie; 

 Een herenseniorencommissie 

 Een commissie facilitaire zaken (accommodatie en kantine); 

 Een commissie technische zaken 

Deze commissies worden bemand door vrijwilligers, eventueel aangevuld met een 

bestuurslid als verbindende schakel met het bestuur Daarnaast worden vrijwilligers ingezet 

voor specifieke taken zoals het maken van het clubblad, het onderhouden van de website, 

publiciteit, beheer materialen enzovoorts 

 

Deze organisatievorm in combinatie met het te ontwikkelen nieuwe vrijwilligersbeleid 

waarbij tegenover ieder spelend lid een vrijwilliger staat beoogt het aantal vrijwilligers te 

vergroten. De argumentatie daarvoor is dat meer mensen wat binnen de vereniging gaan 

doen, maar dat zij daarvoor minder tijd hoeven te besteden ten opzichte van de oude 

structuur. Het wordt daarmee leuker om voor RoodWit62 op vrijwillige basis 

activiteiten te verrichten.  

Sportief gedrag  

Het gedrag van spelers, begeleiders, toeschouwers en ouders op de velden 
moet bijdragen aan een positief sportief imago van RoodWit62.  Dat uit zich in 
een respectvolle bejegening van tegenstanders, scheidsrechters en supporters. 
De wettelijk normen, de normen van de KNVB en de maatschappelijke 
omgangsvormen worden in acht genomen. Bestuur en leden, jong en oud, 
spreken elkaar bij voortduring hierop aan. Om duidelijk de grenzen van 
sportiviteit te communiceren wordt een heldere gedragscode opgesteld voor het 
gedrag op en rond de velden.  
 
RoodWit62 is gebaat bij een goed imago. Wij willen bekend staan om de 
kwaliteit van onze vereniging en het correct gedrag van onze leden en supporters. 
Dat is immers in belang van de vereniging en ook van onze leden. 

Vrijwilligersorganisatie  

Het succes van een vereniging ligt in het zorgvuldig omgaan met vrijwilligers. 
Dit wordt ook wel het investeren in het sociale kapitaal van een vereniging 
genoemd. In de afgelopen jaren zijn er jammer genoeg te weinig vrijwilligers 
geweest om het vele werk te verzetten. In dit beleidsplan worden lijnen 
uitgezet om hierin verbetering te brengen. 
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Vrijwilligerswerk is niet meer zo vanzelfsprekend. Steeds meer verenigingen 
en organisaties merken dat het werven en behouden van vrijwilligers onder 
druk is komen te staan. De motieven van mensen om vrijwilligerswerk te 
gaan doen komen niet meer alleen voort uit maatschappelijke 
betrokkenheid en het graag iets voor anderen willen betekenen. De vraag, wat 
heb ik er zelf aan, speelt een steeds grotere rol. Ook duidelijkheid met 
betrekking tot het soort vrijwilligerswerk en persoonlijke benadering zijn 
essentiële onderdelen in de werving. 

 

Mede om deze reden is een nieuwe verenigingsstructuur uitgewerkt met veel 
meer functies ten opzichte van de oude organisatiestructuur. Per functie 
wordt een nieuwe functieomschrijving gemaakt waarin duidelijk is 
opgenomen wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. 
Binnen ieder organisatieonderdeel zijn duidelijke taakaccenten aanwezig waar 
vrijwilligers zich voor kunnen aanmelden. 

 

Een belangrijk middel om de betrokkenheid te vergroten is de persoonlijke 
benadering. Er zijn altijd leden of ouders van leden die voor RoodWit62 iets 
willen doen. Zij zullen echter niet zo snel reageren op een algemene oproep 
op de internetsite of een aanplakbiljet in de kantine. Het is dan gemakkelijk 
om zich te verschuilen in de massa en zich niet aangesproken te voelen.  

 

Door een persoonlijke benadering en door duidelijk aan te geven wat er 
verwacht wordt, zal men veel sneller bereid zijn om in het verenigingsleven 
te stappen. Mensen overtuigen in zijn algemeenheid, 
introductiebijeenkomsten voor nieuwe leden, benadering van teams, 
positieve publiciteit zijn middelen om mensen over de streep te trekken. 
Differentiatie t.a.v. de te betalen contributie kan tevens behoren tot de 
instrumenten om dit doel te realiseren. Uiteindelijk wordt gestreefd naar een 
zwaan-kleef-aan effect. Het enthousiasme van een vrijwilliger zal een 
potentiële vrijwilliger over de streep helpen. De nieuw op te zetten 
vrijwilligersorganisatie zal hier afzonderlijk beleid voor ontwikkelen. De 
manier van benadering zal doorslaggevend in het succes zijn. Herhaalde, tijdige 
en persoonlijke benadering zijn de basis hiervoor.  

 

Het huidig succes van de vereniging is te danken aan de inzet van vrijwilligers, 
die vaak al jarenlang in touw zijn voor de vereniging. Voor hun inzet bestaat heel 
veel waardering. Door nieuwe vrijwilligers worden ook hun taken verlicht. Het 
doel van het werven van nieuwe vrijwilligers is dat meer leden iets voor de 
vereniging doen: vele handen maken licht werk.  

 

Vergroting van het aantal leden dat als vrijwilliger voor de vereniging de handen 
uit de mouwen steekt is nodig. Als dat niet lukt, zullen ander oplossingen gezocht 
moeten worden, die of organisatorische consequenties hebben of financiële 
gevolgen in de zin dat besloten moet worden om een toeslag te plaatsen op de 
basiscontributie. 
 

Verbetering informatievoorziening en communicatie  
Binnen een grote vereniging is een goede informatievoorziening en 
communicatie van groot belang. Hierbij zijn verschillende doelgroepen en 
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gelegenheden te onderkennen, zoals communicatie op team niveau, op het 
niveau van senioren of junioren of op verenigingsniveau. Ook de aanleidingen 
kunnen verschillen. Hoe we dat doen, wordt opnieuw overdacht en leidt tot 
een nieuw communicatieplan. Hierin zullen wij weergeven met wie de 
vereniging communiceert, waarom en hoe zij dit doet.  
 
Met de huidige informatie en communicatie technieken zijn vele 
mogelijkheden voor snelle en eenduidige communicatie ontstaan. Of en hoe 
hierop wordt ingespeeld en op welke termijn zal in communicatieplan aan de 
orde komen. Daar waar dit kan leiden tot vermindering van belasting van 
vrijwilligers zal hieraan prioriteit gegeven worden. De mogelijke inzet van 
sociale media laat niet weg dat we zeker nog wel een toekomst weggelegd zien 
voor ons clubblad als communicatiemiddel met alle leden en als middel om 
advertentie-inkomsten binnen te krijgen. Daarnaast zal er aandacht moeten 
blijven voor persoonlijke contacten binnen formele en informele 
overlegvormen.  

 

RoodWit62 zal, mede door de grootte van de vereniging, in de komende 
periode duidelijk moeten aangeven wie verantwoordelijk is voor welke 
zaken zodat communicatie direct met de juiste commissies c.q. personen kan 
plaatsvinden.  

Normen en waarden 
Er wordt gewerkt aan de opstelling van een statuut Waarden en Normen met 
inachtneming van de daarvoor door de KNVB gegeven kaders. Dit statuut 
beschrijft de verenigingswaarden en normen, kent een actieplan en een 
gedragscode. Dit statuut wordt aan de ALV) ter vaststelling aangeboden en 
toegevoegd aan het huishoudelijke reglement. 
 

In de komende jaren wordt strak gehandhaafd bij onverhoopte misstanden. Er komt een 
commissie waarden en normen, die verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van 
het actieplan. Daarnaast komt er een interne tuchtcommissie die bij incidenten leden 
hoort, zorgvuldig handelt en in alle objectiviteit oordeelt. De tuchtcommissie is bevoegd 
maatregelen op te leggen. Dit zal in alle openheid gebeuren en over de onderbouwing 
van de beslissingen wordt duidelijk gecommuniceerd.  

Structurering verenigingsbeleid 
Het verenigingsbeleidsplan RoodWit62 2013-2017 bouwt voort op al bestaande 
deelplannen zoals het jeugdplan, het seniorenplan, de Rode draad en communicatieplan, 
en wordt voorts nog ingevuld met deelplannen op terreinen waarop nog geen (actuele) 
beleidsvorming heeft plaatsgevonden zoals het vrijwilligersbeleid en het beleid op het 
terrein van waarden en normen. Centraal binnen de vereniging staat het beleidsplan 
waarin de algemene kaders bepaald worden. De deelplannen bevatten de uitwerking van 
die kaders. In een organigram wordt de organisatorische inrichting van de vereniging 
inzichtelijk gemaakt. Noodzakelijke geachte bijstelling van de algemene kaders kan 
tussentijds gebeuren door aanpassing van het geldende beleidsplan of bij de opstelling van 
het beleidsplan voor een volgende periode. 
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Binnen de vereniging zijn de afgelopen jaren verschillende deelplannen ontwikkeld en 
vastgelegd. Ten behoeve van de synergie met dit verenigingsbeleidsplan dienen deze op basis 
van urgentie omgevormd, bijgesteld en vertaald te worden naar meerjarige plannen ten 
aanzien van:  
 

 Commercieel beleid (sponsoring) 

 Facilitair beleid (facilitaire zaken) 

 Technisch beleid (voetbalzaken) 

 Administratie 

 Financiën 

 Projecten (maatschappelijke betrokkenheid) 

 Personeel en vrijwilligers (organisatie) 

 Communicatie 

Deze deelplannen, met een looptijd van vijf jaar, zijn minimaal voorzien van 
doelstellingen, toelichtingen, meetbare resultaten en een financiële 
paragraaf. Deze deelplannen worden jaarlijks in het bestuur besproken bij de 
voorbereiding van de verenigingsbegroting. In de verenigingsbegroting wordt 
rekening gehouden met de in de verschillende plannen gestelde doelen. 
Daarmee is een duidelijkere koppeling tot stand gebracht tussen doelen en 
benodigde financiële middelen. Hierdoor wordt voor ieder lid duidelijk wat er 
gaat gebeuren of wat er wordt verwacht. Alle plannen zijn openbaar en door 
de leden te raadplegen.  

Uitgangspunten voor het verenigingsbeleid zijn stabiliteit en continuïteit. 
Noodzakelijk is dat daarvoor op deel terreinen zoals commercieel, voetbalzaken, 
facilitair gewerkt wordt met meerjarige planningen. Deze planningen maken het 
mogelijk om te werken met meerjarige begrotingen en investeringsplanningen. 

 

2.3.  Doelstellingen 

Doelstellingen korte termijn:  

 Nieuw beleidsplan bespreken in ALV) 

 Nieuwe organisatiestructuur bespreken in ALV) 

 Invulling functies binnen nieuwe organisatiestructuur 

 Vormgeven waarden en normenbeleid 

 Uitgewerkt plan hoe en op welke wijze vrijwilligersorganisatie RoodWit62 
wordt opgebouwd 

Doelstellingen op lange termijn: 

 Realiseren van afzonderlijke en afgestemde meerjarige planningen 
(Commercieel, Facilitair, Voetbalzaken (technisch en organisatorisch) met 
financiële onderbouwing . 

 Aan meerjarige planningen gekoppelde projectopdrachten  en daarbij 
behorende uitgewerkte functieomschrijvingen t.a.v. taak, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. 
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3. Senioren- en Jeugdbeleid 

In dit hoofdstuk wordt de visie en missie vertaald in een strategie voor senioren- en 
jeugdbeleid. Het strategische doel is voor de komende jaren vastgelegd in korte en lange 
termijn doelstellingen. In de planperiode worden deze doelstellingen behaald of 
beargumenteerd bijgesteld.  

 

3.1. Strategisch doel  

Het jeugdbeleid is er enerzijds op gericht voorwaarden te realiseren waardoor jeugdspelers 
zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en sportieve omgeving met het oogmerk dat:  

 Er plezier op sportief gebied wordt beleefd 

 De jeugdspeler zich kan ontwikkelen zowel prestatief als recreatief op zijn / haar 
niveau 

 De jeugdspeler zich houdt aan de verenigingswaarden en normen 

 De  jeugdspeler  op  latere  leeftijd  als senior verbonden  blijft aan de  
club (als speler, coach, scheidsrechter, vrijwilliger c.q. bestuurslid)  
 

Het jeugdbeleid is er anderzijds ook op gericht om een veilige en opvoedkundig 
verantwoorde omgeving te bieden voor de jeugd in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Dat geldt 
voornamelijk voor de jeugd afkomstig uit de wijken Helmond-Oost,  Rijpelberg, Dierdonk en 
Brouwhuis. Hierdoor is de vereniging in staat de jeugd te binden en haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te nemen.  
 
Het seniorenbeleid loopt grotendeel met het jeugdbeleid gelijk op.  Ook hier geldt dat:  
 

 Er plezier op sportief gebied wordt beleefd 

 De speler zich kan ontwikkelen zowel prestatief als recreatief op zijn / haar 
niveau 

 De speler zich houdt aan de verenigingswaarden en normen 

 De  speler  verbonden  blijft  aan  de  club (als  speler, coach,  scheidsrechter, 
vrijwilliger c.q. bestuurslid)  

 
bovendien geldt dat 
 

 Spelers zich ook na het einde van hun sportieve carrière betrokken 
        voelen bij de vereniging en zich daarvoor willen blijven inzetten 

 de vereniging een sociaal kader vormt, door middel van de organisatie van  
activiteiten, waar leden zich thuis kunnen voelen. 
 

3.2. Toelichting  

Momenteel telt RoodWit62 een heren- en veteranenafdeling, een damesafdeling, een 
afdeling voetbal met beperking en een jeugdafdeling (inclusief mini’s).  

RoodWit62 heeft momenteel circa 600 - 650 jeugdleden binnen de categorie pupillen en 
junioren. Tot nu toe heeft RoodWit62voldoende aanmeldingen van nieuwe leden, waardoor 
het aantal leden op peil blijft. Demografisch gezien zal dit naar verwachting in de komende 
jaren geleidelijk kunnen afnemen.  
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Gezien het in te voeren tweesporenbeleid ten aanzien van ambitie en sportiviteit zal het 
jeugdbeleid zich vooral richten op de niet- selectieteams evenals hun maatschappelijke 
omgeving. Selectieteams zullen doorgaans onder aansturing van de technische 
commissie staan. Echter, daar waar evenementen en toernooien zijn, worden de 
selectieteams, in overleg met de technische commissie, natuurlijk meegenomen in de 
organisatie.  

Jeugdteams  
De jeugdteams (pupillen / junioren) van RoodWit62 kenmerken zich door gedrevenheid en 
samenhorigheid waarbij afstemming op gelijk voetbalniveau binnen de teams ruime 
aandacht geniet. Om dit te realiseren werkt de jeugdcommissie intensief samen met 
de technisch commissies en de trainers ten aanzien van het voetbaltechnisch beleid 
evenals met betrekking tot het aanbieden van leeftijdsspecifieke oefenstof en 
trainingsmethodes. Jeugdtrainers en leiders zullen herkenbaar zijn en worden optimaal 
gefaciliteerd, opgeleid en ondersteund waar nodig. De indeling van de teams zal altijd 
gebeuren op basis van kwaliteiten, waarbij zeker in de lagere teams (sportief / recreatief) ook 
aandacht is voor vriendschap tussen onderlinge spelers.  

 Aspiranten / Kabouters (mini’s)  
Sinds begin seizoen 1999 biedt RoodWit62 de (beperkte) mogelijkheid aan de jongste 
categorie sporters om in aanraking te komen met het voetbalspel. Dat het een succes is mag 
ondertussen wel duidelijk zijn, gezien de grote aantallen belangstellenden. Naast gymnastiek 
en zwemmen is er weinig keuze voor deze jonge kinderen qua sporten en RoodWit62 wil 
deze kinderen, die niet van een bal af kunnen blijven, de kans geven als echte 
voetballer/voetbalster door het leven te gaan. RoodWit62 zal dit concept de komende 
jaren verder uitwerken en mogelijk later aanhaken bij de reguliere mini-competitie.  

 BC - scholen / SKH / Sport en Beweging  
De gemeente Helmond heeft in de omliggende wijken van RoodWit62 ( Rijpelberg, 
Dierdonk en Brouwhuis)) het concept van de zogenaamde. Brede Combinatie – scholen 
omarmt. Hét kenmerk van de BC - scholen is de inhoudelijke samenwerking tussen 
scholen en andere instellingen op sociaal, cultureel en sportief gebied. Door actieve 
deelname in deze structuur kan RoodWit62 zijn maatschappelijke verantwoording 
nemen waarbij tevens mogelijkheden ontstaan om jonge kinderen op termijn aan de 
voetbalsport te binden en RoodWit62 als dé voetbalorganisatie binnen Noord-Oost 
Helmond te positioneren. 

 
Stichting Kinderopvang Helmond beheert de buitenschoolse opvang in Helmond. Zeker 
gezien de centrale ligging van de accommodatie van RoodWit62 tussen genoemde 
wijken bestaan hier, als daarvoor planologisch ruimte geboden wordt, ook mogelijkheden 
om kinderen aan de voetbalsport te binden en of financiën te genereren door middel van 
verhuur van accommodatie onderdelen. 

De jeugdafdeling van RoodWit62 biedt al sinds enkele jaren leerlingen van de opleiding 
Sport en Beweging van het ROC ter Aa de mogelijkheid een stage binnen de vereniging af te 
werken. Onder begeleiding van gediplomeerde (minimaal TC III diploma) trainers hebben 
deze leerlingen de mogelijkheid RoodWit62 als stageplek te gebruiken. In  nauw contact met 
de Technische  commissie (aanstelling gediplomeerde trainers) zullen deze stageplaatsen 
verder geprofessionaliseerd worden waarbij organisatie van toernooien en evenementen 
tevens onderdeel gaan uitmaken van stage-activiteiten. 
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 Toernooien / Evenementen  

Voetbal bestaat niet alleen uit trainen en het voetballen van een wedstrijd. Voetbal is 
de bindende factor voor het samenbrengen van mensen. Toernooien en evenementen 
zijn bij uitstek gelegenheden waarbij dat gerealiseerd kan worden. Wij zullen daarom energie 
blijven steken om samen met de leden hier werk van te blijven maken. Toernooien en 
evenementen zijn voor onze vereniging van belang, sportief maar ook als mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten. 

 

Vanuit de nieuwe vrijwilligersorganisatie zullen deze activiteiten opnieuw een duidelijke 
positie binnen de vereniging krijgen. Deze activiteiten zullen niet alleen voor leden worden 
georganiseerd maar ook voor bedrijven, scholen, wijken en andere sociale verbanden, die 
raakvlakken hebben met RoodWit62. Hierbij valt te denken aan: (wijk)toernooien, 
sponsorlopen, thema- / sponsorwedstrijden, bedrijventoernooien enzovoorts. Er wordt naar 
gestreefd om hiervoor jaarlijks een of meer toernooien op de eigen accommodatie te 
organiseren. Het organiseren van een internationaal toernooi voor de gehele 
jeugdafdeling op de eigen accommodatie wordt op termijn nagestreefd.  

 Wedstrijdsecretariaat  
De huidige situatie binnen RoodWit62 is, dat het wedstrijdsecretariaat op zaterdag perfect 
functioneert doch kwetsbaar is door de smalle bezetting. In hoofdzaak worden deze taken 
door één persoon vervuld wat een reëel afbreukrisico vormt. Een  bredere invulling waarbij 
een combinatie wordt gemaakt met de bezetting van het wedstrijdsecretariaat op zondag 
aangevuld met een vaste kern van vrijwilligers die op roulatiebasis ondersteunen, dient 
onderzocht en geïmplementeerd te worden. Gezien de samenhang tussen het spelen van 
wedstrijden en trainingen met betrekking tot de  veldbezetting dient tevens overwogen te 
worden dit in de nabije toekomst samen te voegen.  
 

3.3. Doelstellingen  

Doelstellingen korte termijn:  

 Ondersteuning / opleiding trainers en leiders elftallen 

 Herstructureren wedstrijdsecretariaat 

 Haalbaarheidsonderzoek en eventuele deelname aan mini-competitie 

 Aangaan van een samenwerkingsverband met BC-scholen 

Doelstellingen op lange termijn: 

 Haalbaarheidsonderzoek c.q. (gedeelde) samenwerking met SKH 

 Organisatie toernooien / evenementen voor eigen jeugdteams 

 Organisatie toernooien / evenementen met maatschappelijke partners 

 Organisatie jaarlijks internationaal toernooi  
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4. Voetbalbeleid  

In dit hoofdstuk wordt de visie en missie vertaald in een strategie voor 
voetbalzaken.  
Het strategisch doel is voor de komende jaren vastgelegd in korte en langer 
termijn doelstellingen. In de planperiode worden deze doelstellingen behaald 
of beargumenteerd bijgesteld.  

 

4.1. Strategisch doel  

Op sportief gebied willen we stappen vooruit zetten met onze 
selectieteams. Binnen het werkveld “voetbalzaken” zal een technisch en 
organisatorisch beleid worden opgesteld dat er op is gericht om 
voorwaarden te scheppen voor prestatiegericht voetbal. RoodWit62 wil 
daarbij bekend staan als een in alle opzichten kwalitatief goed functionerende 
vereniging. Stabiliteit, continuïteit, het bevorderen van de individuele 
kwaliteiten en goede prestaties op het veld staan daarbij centraal. Wij willen in 
2017 op dit vlak aantoonbare vorderingen gemaakt hebben. Hierbij is sprake 
van een tweesporenbeleid waarbij de recreatieve voetballers gelijke aandacht 
krijgen. De technische commissie zal een belangrijke taak hebben in het 
scheppen van de juiste voorwaarden, waaronder een goede aansluiting 
jeugd en senioren, scouting, opleiding voor spelers en begeleiders en 
faciliteiten.  

 

4.2. Toelichting  

Voor alle selectie-elftallen, heren 1 en 2, A1, B1. C1 en D1 en dames 1 en meisjes 
A1wordt gestreefd naar het hoogst haalbare resultaat in de competities waarin 
men deelneemt. De mogelijkheden daarvoor worden bepaald door verschillende 
factoren:  
 

 Aanbod talent  
RoodWit62 één is qua teams een van de grootste verenigingen in 
Helmond en omstreken. 
 

 Opleiding  
Het is van belang om vanaf de jeugd een goede voetbaltechnische 
opleiding te verzorgen.  
Het beleid richt zich op de opleiding van de jongste jeugd tot en met 
de seniorenelftallen. Hierin willen we een ontwikkelingsslag maken 
met een specifiek training- en coaching programma voor onze 
jeugdopleiding.  
 

 Trainers  
Een belangrijk onderdeel van de opleiding wordt gevormd en 
ingevuld door de trainers. Het is van belang om voor de gehele 
vereniging goede trainers te hebben die ook goed met elkaar 
kunnen samenwerken. Daar is de afgelopen jaren aan gebouwd en zal 
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verder verfijnd worden. 
  

 Faciliteiten en sfeer  
Het moet aantrekkelijk en leuk zijn om bij RoodWit62 te voetballen. 
De sfeer is goed, er is een goede technische begeleiding en er wordt 
veel gefaciliteerd.  

Sportieve ambitie  
Het streven naar het hoogst haalbare is moeilijk meetbaar, maar geeft wel 
ambitie aan. Als RoodWit62 een goedgeorganiseerde en aantrekkelijke  
voetbalvereniging van Helmond (en omstreken) wil  zijn en blijven, dan kan 
de ambitie niet anders worden vertaald in het spelen met het 1ste elftal  in 
minimaal de 3e klasse.(Als het hoger kan is dat uitstekend maar dat betekent 
niet dat dan afstand wordt genomen van het standpunt dat individuele spelers 
niet betaald worden). Om dat te kunnen bereiken is de ambitie voor de 1e 

elftallen van de junioren gesteld op minimaal de hoofdklasse en waar 
mogelijk divisie niveau. Het eerste damesteam ondersteund door meisjes A1 
streeft er naar op het hoogst mogelijk niveau te functioneren. Deze 
doelstellingen zijn gesteld voor 2017 als het laatste jaar binnen de termijn van dit 
beleidsplan.  

Twee sporen  
Er is altijd al een scheiding geweest tussen selectie-elftallen en de overige 
elftallen. In de komende periode zal het beleid ten aanzien van het prestatie 
voetbal aangescherpt worden. De voetbalsport kent zowel prestatie- als 
recreatieve elementen, maar door een nadrukkelijkere scheiding te maken 
tussen selectie-elftallen waar sportief presteren centraal staat en het sportieve 
maar vooral recreatieve voetbal in overige elftallen, kan beter gebruik 
gemaakt worden van de bij RoodWit62 aanwezige talenten. Prestaties zijn 
ook voor deze elftallen belangrijk: iedere speler wil een wedstrijd winnen. 
Daarom wordt ook ingezet op het verzorgen van goede trainingen en het 
regelen van begeleiding. Het selectiebeleid zal zich vooral richten op de het 
aanstellen en opleiden van (selectie)trainers, het opleiden en begeleiden van 
spelers, scouting en onderlinge betrokkenheid.  

Opleiden trainers, begeleiders, scheidsrechters en vrijwilligers 
RoodWit62 wil investeren in het opleiden van trainers, begeleiders, 
scheidsrechters en vrijwilligers. Daar is in de afgelopen jaren al mee gestart. 
Verschillende trainers, begeleiders en scheidsrechters hebben met succes hun 
opleidingen afgerond. De kosten voor deze opleidingen zijn betaald door de 
vereniging. De voorwaarde, die daar aan is verbonden, is dat deze kaderleden 
een aantal jaren voor RoodWit62 actief blijven. Dit beleid wil RoodWit62 
voortzetten. Het voordeel daarvan is dat deze kaderleden bekend zijn met de 
ambities van de vereniging en door hun betrokkenheid deze ambitie kunnen 
invullen. Ook wil RoodWit62 interne opleidingen verzorgen voor trainers en 
leiders van niet selectie elftallen. Ook voor hen staan de mogelijkheden van 
KNVB opleidingen open. “Interne” opleidingen aangevuld met externe 
expertise worden een vast onderdeel van de opleidingen van RoodWit62. 
 
Investeren daar waar nodig  
RoodWit62 wil een actieve vereniging zijn met een goede organisatie en goede trainers, waar 
een goede sfeer heerst. Als het nodig is daarvoor te investeren zal dat gebeuren binnen de 
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gestelde financiële kaders. Daaronder valt niet het betalen van vergoedingen aan spelers om 
hun hobby uit te oefenen.  

Goede faciliteiten en sfeer  
De basis voor voetbalsucces van de gehele vereniging is het niveau van de 
dames - heren- en jeugdselectie-elftallen, de kwaliteit van de opleiding en 
de aangestelde trainers. Naast deze voetbaltechnische aspecten spelen goede 
faciliteiten en een positieve sfeer een belangrijke rol bij het realiseren van 
onze ambitie.  
 

In de komende jaren wordt daarom veel aandacht besteed aan activiteiten en 
faciliteiten naast het voetballen. Door dit goed te organiseren kan bereikt 
worden dat spelers die voortkomen uit de jeugdopleiding graag bij RoodWit62 
willen blijven voetballen. Het zorgen voor goede faciliteiten en een positieve 
sfeer vergroot tevens de kans dat ervaren spelers die buiten de vereniging op 
een hoger niveau hebben gevoetbald, naar de vereniging terugkeren. 
Hetzelfde geldt voor jonge talentvolle voetballers die (een gedeelte van) de 
jeugdopleiding van een Betaald Voetbal Organisatie hebben doorlopen. Indien 
zij onvoldoende kwaliteiten voor het betaald voetbal blijken te hebben, wordt 
gehoopt dat zij vanwege de sfeer terugkeren om voor RoodWit62 uit te komen. 
Een belangrijk aspect daarbij is het blijven binden van ouders van dergelijke 
spelers aan de vereniging. Daarmee wordt de kans op terugkeer aanzienlijk 
groter.  

Samenwerking met Betaald Voetbal Organisaties (Helmond Sport, PSV) 

Een beloning voor de huidige prestaties en het ingezette voetbaltechnische 
beleid is de samenwerking met de BVO’s. RoodWit62 kan in deze 
samenwerking gebruik maken van de kennis en ervaringen van de BVO’s. Als 
tegenprestatie worden de BVO’s geïnformeerd over de talenten van 
RoodWit62. Deze aandacht van BVO’s is leuk voor onze jeugdspelers en heeft 
een aantrekkingskracht op talenten van andere verenigingen. De 
samenwerking biedt dus voor zowel de BVO als RoodWit62 voordelen. Het 
streven is om de samenwerking in de planperiode voort te zetten en te 
intensiveren. De voordelen voor RoodWit62 kunnen in de komende jaren 
verder uitgebuit worden.  

Voetbal met beperking  
RoodWit62 wil , een voetbalvereniging voor iedereen zijn. Daarom is voor 
mensen met een beperking een separate afdeling gestart, genaamd “Funplay”. 
Deze groep wordt gesteund door een enthousiaste groep vrijwilligers. 

 
Dames/meisjes voetbal  
Het meisjesvoetbal is met name de laatste jaren sterk in opkomst en de vereniging is van 
mening dat dit ook als volwaardig onderdeel een vaste plek binnen onze vereniging dient te 
krijgen. Damesvoetbal heeft immers al langere tijd (25 jaar) haar bestaansrecht binnen 
RoodWit62 bewezen. Met ingang van het seizoen 2011-2012 is een gescheiden afdeling 
dames-/meisjesvoetbal opgericht om er zorg voor te dragen dat de ontwikkeling van dames- 
en meisjesvoetbal op een hoger plan komt, waarbij tevens werd besloten om Dames 1 
voortaan als prestatief aan te merken. Daaraan is inmiddels toegevoegd Meisjes A1. Alle 
overige teams worden als recreatief beschouwd waarbij de meisjesteams als kweekvijver 
moeten fungeren en vooral moeten opleiden voor Dames 1.  
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Daarnaast ondersteunt de vereniging het beleid van de KNVB om meisjes zo lang als mogelijk 
gemengd met de jongens te laten voetballen, daar dit sterk bijdraagt aan de 
voetbalontwikkeling en weerstandsvermogen van meisjes.  

Pas vanaf de B-junioren zullen gescheiden meisjesteams worden geformeerd indien dit 
wenselijk en/of mogelijk is. 

4.3. Doelstellingen  
Doelstellingen korte termijn:  

 Het instellen en ontwikkelen van een goed lopende commissie Technische zaken 

 Extra aandacht voor prestatiegericht voetbal vanaf de 2e jaars F-pupillen 

 Aanbieden van kaderopleidingen aan leden RoodWit62 

 Intensivering contacten met de BVO’s (Helmond Sport, PSV) 

 Intensivering contacten met de KNVB 

Doelstellingen op lange termijn: 

 Specifiek training- en coaching programma voor jeugdopleidingen 

 Scoutingapparaat dat oud leden volgt in de regio Helmond  

 Sportieve doelstellingen: 
o  Heren 1 : minimaal 3e klasse 
o  Heren 2  : minimaal 2/ klasse 
o  Dames 1 : minimaal 2e klasse 
o  Meisjes A1 : minimaal 1e klasse 
o  A1 junioren : minimaal hoofdklasse 
o  B1 junioren : minimaal hoofdklasse 
o  C1 junioren : minimaal hoofdklasse 
o  D1 junioren : minimaal hoofdklasse 
o  E - F pupillen : streven naar hoofdklasse 

  
Deze sportieve doelstellingen zullen 2-jaarlijks worden geëvalueerd en 
eventueel (naar boven) worden bijgesteld.    
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5. Financieel beleid  

In dit hoofdstuk wordt de visie en missie vertaald in een strategie voor het financieel beleid 
van de vereniging. Het strategisch doel is voor de komende jaren vastgelegd in korte en langer 
termijn doelstellingen. In de planperiode worden deze doelstellingen behaald of 
beargumenteerd bijgesteld.  

 

5.1. Strategisch doel  

Het financieel beleid van RoodWit62 is er op gericht om de vereniging ook op termijn 
financieel gezond te houden waarbij het toch mogelijk is de gestelde ambities te 
verwezenlijken en vanaf 2017 jaarlijks een (beperkt) financieel overschot te realiseren.  

 

5.2. Toelichting  

Inkomsten van de vereniging worden verkregen uit contributie, kantineomzet, media 
(clubblad en website), sponsoring en inkomsten van derden (b.v.subsidies, fondsen) en in 
de toekomst mogelijk ook door verbreding van de exploitatiemogelijkheden van de 
accommodatie.  

De hoogte van de inkomsten is onder meer afhankelijk van het aantal leden, sponsoring, 
advertenties in het clubblad, bebording langs de velden en de gerealiseerde omzet in de 
kantine 

Uitgaven van de vereniging zijn de afdrachten aan de KNVB, accommodatiekosten, 
vergoedingen trainers, energiekosten, algemene kosten, materiaalkosten, inkoop kantine. 
Door de inzet van vrijwilligers kunnen uitgaven beperkt worden  

 

In het financieel beleid van de vereniging wordt uitgegaan van vier principes:  

 het feit dat de contributie-inkomsten toereikend moeten zijn voor de bekostiging van 
de reguliere verenigingsactiviteiten en het onderhoud van de accommodatie. 
 

 Sponsorbijdrage en donaties van fondsen kunnen niet dienen om de begroting 
structureel sluitend te maken. Deze middelen worden daarom voor eenmalige zaken 
ingezet, die zowel in de investerings- als exploitatiesfeer kunnen liggen.  
 

 De kantine-exploitatie moet minimaal kostendekkend zijn. Overschotten op de 
exploitatie kunnen worden ingezet voor de financiering van investeringen ten behoeve 
van de vereniging. 
 

 investeringen worden bekostigd uit de lopende begroting. 

 

Door naast een jaarbegroting ook te werken met een meerjarenbegroting en een meerjarig 
investeringsprogramma zijn de instrumenten aanwezig om een financieel verantwoord beleid 
te voeren. 

 Contributies  
Contributies zijn direct verbonden aan de kosten van de vereniging. Daarbij kan gedacht 
worden aan de kosten voor het complex, velden, trainerskosten en de afdracht aan de 
KNVB. Er is dan ook een logische relatie tussen lidmaatschap en de kosten die voor een lid 
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gemaakt worden.  
RoodWit62 wil zich niet uit de markt prijzen. De basiscontributie mag, gezien de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vereniging, niet veel hoger worden als 
vergelijkbare verenigingen. Hierdoor wordt voorkomen dat de kosten voor een lidmaatschap 
een belemmering wordt voor mensen met lagere inkomens. Als door een tekort aan 
vrijwilligers het functioneren van de vereniging in het gedrang komt, kan het verhogen van de 
basiscontributie met een toeslag onvermijdelijk worden. Besluitvorming gebeurt uiteraard 
door de ALV)  

Sponsoring/ fondsen 
Sponsoring en fondsenwerving zijn belangrijke bronnen van inkomsten voor 
RoodWit62. Hiervoor is in 2009 een sponsorplan opgesteld. De uitvoering van dit 
plan vraagt om inzet van bestuur en de sponsorcommissie. De economische crisis 
verzwaart de taakstelling hiervan.  
 
Het is zaak om hiervoor voldoende tijd vrij te maken en om bij sponsors de juiste snaar te 
raken en in te spelen op wat sponsors drijft om te sponsoren. Vaak zullen dat heel gewone 
dingen zijn en dat leidt tot traditionele manieren van sponsoring, zoals reclameborden en 
kleding van een (selectie) elftal. Maar daarnaast gaan we creativiteit niet uit de weg en 
zullen we nieuwe manieren moeten bedenken om sponsors aan onze vereniging te binden.  
 
De beperkingen die we bij het sponsorbeleid hanteren is, dat sponsors geen invloed mogen 
hebben op het beleid van de vereniging. Dat blijft voorbehouden aan het bestuur en de 
leden. Daarnaast zullen we geen sponsors toelaten die de goede naam van de vereniging 
aantasten. Afgezien van deze beperkingen is elke vorm van sponsoring bespreekbaar mits 
passend binnen het beleidsplan. 

 Kantineomzet  
De kantine is een belangrijk trefpunt voor de leden en een belangrijke inkomstenbron voor 
de vereniging. Het is dan ook van belang dat de kantine altijd open is als er getraind, 
gevoetbald of activiteiten binnen het verenigingscomplex plaatsvinden. Verder wordt 
gestreefd naar het organiseren van zoveel als mogelijk (maatschappelijke) activiteiten c.q. 
toernooien. Ook deze activiteiten kunnen en dienen kantine-inkomsten te genereren.  

 

Een goede kantineorganisatie en personeelsbezetting met een gesloten kassysteem zijn 
onvermijdelijk en noodzakelijk. De door de overheid gestelde regels rond paracommercie, 
verbod verstrekking alcohol aan jongeren en het rookverbod worden in acht genomen. Goed 
relatiebeheer met leveranciers c.q. marktpartijen, waarbij de RoodWit62 kantine zich kan 
presenteren als een “place to be” voor leveranciers, is in dit concept een voorwaarde. 
Vrijwilligerswerk en verstrekking van gratis consumpties dient helder en transparant 
georganiseerd te zijn. Hiervoor worden door het bestuur spelregels opgesteld.  

Medegebruik accommodatie 
RoodWit62 is een voetbalvereniging die zich bewust is van plaats binnen de 
maatschappelijke context. De organisatie is in de basis gericht op voetbal en activiteiten 
gerelateerd aan deze sport. Maatschappelijke activiteiten waarbij voetbaltoernooien voor 
bijvoorbeeld omliggende wijken en / of scholen in Helmond georganiseerd worden zullen in 
de toekomst onderdeel uitmaken van de activiteiten.  

 
In dit kader kunnen ook samenwerkingsverbanden met scholen, buitenschoolsopvang, 
sportverenigingen en derden waarbij, tegen vergoeding en of wederdiensten, het ter 
beschikking stellen van de accommodatie, de multifunctionele ruimte en/of velden passend 
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binnen wettelijk kaders tot de mogelijkheden gaan behoren. Eventuele opbrengsten komen ten 
goede aan de exploitatie van de vereniging. In overleg met de gemeente zal bezien worden wat 
de opties zijn om te komen tot verruiming van de bestemmingsplanomschrijving.  

5.3. Doelstellingen  

Doelstellingen korte termijn:  

 Ontwikkelen visie op het invoeren van een gedifferentieerd contributiesysteem 
waarbij een reductie voor de inzet van leden of hun ouders/verzorgers als 
vrijwilliger voor de vereniging. 

 Vergroten personele inzet voor de uitvoering van het sponsorplan  

 Introduceren werkwijze waarbij gewerkt wordt met een meerjarenbegroting en 
een meerjareninvesteringsprogramma. 

Doelstellingen op lange termijn:  

 Komen tot verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de accommodatie door 
een bestemmingsplanwijziging. 
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6. Facilitair beleid  

In dit hoofdstuk wordt de visie en missie vertaald in een strategie voor 
facilitaire zaken. Het strategische doel is voor de komende jaren vastgelegd in 
korte en langer termijn doelstellingen. In de planperiode worden deze 
doelstellingen behaald of beargumenteerd bijgesteld.  

 

6.1. Strategisch doel  

Het facilitair beleid is gericht op maximale ondersteuning van de sport, 
maatschappelijke en sociale activiteiten binnen de vereniging. Concreet gaat 
het om de zorg voor een goed onderhouden en toereikende accommodatie, een 
goed draaiende kantine, een goed materiaalbeheer en een veilige situatie voor 
spelers, bezoekers op de velden en in het clubgebouw. De in te stellen 
commissie facilitaire zaken heeft een belangrijke taak bij het invullen van deze 
randvoorwaarden die nodig zijn voor een goed functionerende vereniging. 

 

6.2. Toelichting  

Om tot voetbalprestaties te kunnen komen, maar tevens om op een prettige 
wijze de voetbalhobby te kunnen bedrijven, zijn goede faciliteiten nodig. Om 
dit te kunnen garanderen dienen de drie ondersteunende hoofdprocessen 
op facilitair gebied (kantine-, accommodatie - en materiaalbeheer) zo te zijn 
ingericht en afgestemd dat de vereniging in haar functioneren optimaal 
ondersteund wordt.  

 
Het optimaliseren van het gebruik van de accommodatie van RoodWit62 
heeft een tweeledige doelstelling waarbij naast het gerief van leden, 
partners en ontvangende voetbalverenigingen ook een duidelijk financiële 
doelstelling kan worden gerealiseerd. Hierbij valt te denken aan medegebruik 
van accommodatie of een gedeelte daarvan door o.a. scholen, 
jeugdinstellingen en / of buitenschoolse opvang van kinderen.  

 Kantine  
Het kantinebeleid is er op gericht om bij te dragen aan het verwerven van inkomsten voor de 

vereniging. In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een bijdrage uit de 

kantine-inkomsten aan de exploitatie van de vereniging. Uitgangspunt bij de prijsstelling 

is een minimaal kostendekkende verkoopprijs. Hierbij dient de kantine als een 

ontmoetingsplaats voor leden en partners waarbij gemoedelijkheid, klantvriendelijkheid, 

productaanbod en kwaliteit centraal staan.  

Er is een kantinecommissie samengesteld, die belast is met het organiseren 
van de bedrijfsvoering van de kantine en al wat daarmee samenhangt. 
Uitgangspunt is dat de kantine geopend is tijdens alle verenigingsactiviteiten. 
Het spreekt verder voor zich dat geldende hygiënecode bij de verstrekking 
van voedsel wordt gehanteerd en vrijwilligers de daarvoor benodigde 
diploma’s in bezit hebben. Alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt 
nageleefd. 
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 Accommodatie  

RoodWit62 heeft een relatief nieuwe accommodatie die in 2010 is uitgebreid 
met enkele kleedkamers en een ruime multifunctionele ruimte. Noodzakelijk 
blijft structureel onderhoud, (dagelijkse) schoonmaak en herstel om de 
kwaliteit op het gewenste niveau te houden. Hiervoor wordt een meerjarig 
onderhoudsplan ontwikkeld, waarbij ook de mogelijkheden voor inzet van 
vrijwilligers bij verschillende werkzaamheden benoemd worden.  

 

Het sportpark waarop de vereniging is gehuisvest kan niet worden 
uitgebreid. Gezien het grote ledenaantal, het intensieve gebruik van de 
velden wordt gestreefd naar vervanging van 1 of 2 natuurgrasvelden door 
kunstgrasvelden. Hiervoor is medewerking van de gemeente Helmond 
nodig, die de velden verhuurt aan de vereniging 

 Materiaal  

Materiaalbeheer binnen RoodWit62 vraagt continu aandacht omdat het 
functioneren van de vereniging rechtstreeks raakt. Financieel gaat het om 
aanzienlijke bedragen. Verbetering behoeft in elk geval het planmatig omgaan 
met de vervanging van materiaal. Momenteel is er geen gestructureerde 
inname, uitgifte en vervanging van deze materialen. Hiervoor moet beleid 
worden ontwikkeld door de commissie facilitaire zaken. 

 

Op langere termijn zal een onderzoek worden ingesteld naar de voor- en 
nadelen van het tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding verstrekken van 
clubtenues via de vereniging. Dat kan gefinancierd worden door de contributie 
te verhogen. Uit het onderzoek kan blijken dat door centrale inkoop 
mogelijkerwijs inkoopvoordelen behaald kunnen worden, die aan de leden 
doorgegeven kunnen worden. Bij dat onderzoek moet ook betrokken worden 
de effecten op het verwerven van sponsorinkomsten. 

 Veiligheid  
Als vereniging is RoodWit62 verantwoordelijk voor het gebeuren op de 
accommodatie. Dat geldt tijdens de wedstrijden, trainingen, 
kantinebijeenkomsten of verenigingsactiviteiten waarbij publiek aanwezig is. 
Dat betekent dat gehandeld dient te worden conform de geldende wet- en 
regelgeving en de KNVB-reglementen. De aanwijzingen van de brandweer over 
brandveiligheid en vluchtroutes worden in acht genomen 

 
Bevorderd wordt dat naast aanwezige verzorgers bij selectie-elftallen tijdens 
wedstrijden en trainingen ook leden aanwezig zijn, die in het bezit zijn van een 
EHBO-diploma en die een reanimatiecursus gevolgd hebben. De mogelijkheid 
tot plaatsing van een AED wordt onderzocht. 
 
De wedstrijdcoördinatoren zijn belast met de coördinatie van de zorg voor de 
veiligheidsproblemen tijdens wedstrijddagen; op andere momenten zijn dat de 
aanwezige kaderleden. Zij houden een calamiteitenlogboek bij. Incidenten 
worden doorgesproken met het bestuur. In positieve zin wordt aan de veiligheid 
bijgedragen door het waarden- en normenbeleid van de vereniging. De 
opstelling daarvan zal op korte termijn ter hand worden genomen.  
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6.3. Doelstellingen  

Doelstellingen korte termijn:  

 Ondersteuning kantinecommissie 

 Formuleren en uitvoeren beleid planmatig vervangen materiaal  

 Zichtbaar maken calamiteitenplannen, bijhouden calamiteitenlogboek 
inventariseren EHBO’ers onder leden en zorgdragen voor aanwezigheid EHBO´ers 
tijdens wedstrijden en trainingen 

 De opstelling van een meerjarig onderhoudsplan voor de accommodatie 

Doelstellingen op lange termijn: 

 Onderzoek alternatief gebruik veld 5 voor maatschappelijke betrokkenheid 

 Onderzoek naar mogelijkheden aanpassing accommodatie in verband met 
uitbreiding materiaalopslag en buitenschoolse opvang 

 Het instellen van een onderzoek naar de voor en nadelen van het centraal 
verstrekken van clubtenue ’s via de vereniging 

 Haalbaarheidsonderzoek c.q. invoering maatschappelijk gebruik accommodatie 

 Realiseren van 1 of 2 kunstgrasvelden, in samenspraak met gemeente Helmond.  
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7. Commercieel beleid  
Sponsoring is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Non-profitorganisaties zoals 
RoodWit62 zijn aangewezen op het verwerven van nieuwe geldstromen buiten contributies 
en subsidies om de exploitatie van de vereniging te ondersteunen, om investeringen en extra 
activiteiten mogelijk te maken en om het voetballen in teamverband te faciliteren.  
Sponsoring heeft bij RoodWit62 de aandacht1. De daarover geformuleerde visie vraagt om 
vertaling en borging in het verenigingsbeleid. 

7.1. Strategisch doel 

Sponsoring is een middel om de verenigingsdoelstellingen zoals die zijn neergelegd in de 

statuten te helpen realiseren. Door het verwerven van fondsen buiten de reguliere kaders 

wordt bijgedragen aan de financiële continuïteit van RoodWit62 en wordt de 

kredietwaardigheid van de vereniging verbeterd. 

7.2. Toelichting 

Randvoorwaarden voor sponsoring zijn dat de vereniging naar buiten toe een positief imago 
heeft en iets te bieden heeft aan mogelijke sponsoren. Dat is alleen mogelijk als de 
vereniging een goede communicatiestrategie heeft. Een positieve beeldvorming en een 
helder verhaal naar buiten zijn van levensbelang voor de vereniging. Het bewaken van het 
positieve imago van de vereniging is uiterst belangrijk. 

Sponsoring is relatiemanagement. De vereniging moet aandacht geven aan ondernemers en 
bedrijven die betrokken willen zijn bij RoodWit62. Dat gaat niet vanzelf, zeker niet in een tijd, 
dat het economisch minder gaat. De vereniging moet daar organisatorisch op inspelen. In die 
presentatie naar buiten past een voorspelbare opstelling, een helder beleid.  

Voor de vereniging moet de verkregen externe ondersteuning te allen tijde beheersbaar 
blijven. Te grote afhankelijkheid van een of enkele sponsoren kan de continuïteit van de 
vereniging in gevaar brengen. Hier is sprake van gescheiden verantwoordelijkheden. Het 
bestuur bepaalt in samenspraak met de leden het verenigingsbeleid. De inbreng van de 
sponsor mag er niet toe leiden dat die verantwoordelijkheid gaat schuiven. De vereniging is 
van en voor de leden, niet van de sponsor. 

Dat vraagt om helderheid. Het sponsorbeleid wordt bepaald door RoodWit62 en uitgewerkt 
in standaard sponsorpakketten waarin de tegenprestaties richting sponsor beschreven staan. 
Gestreefd wordt naar attractieve sponsorpakketten, waarbij sponsoren zich, zo mogelijke 
gedurende meer dan een jaar, aan de vereniging binden. Continuïteit qua sponsorinkomsten 
is voor de vereniging van groot belang als gewerkt wordt met meerjaren begrotingen. 
Noodzakelijk is daarom dat de vereniging de sponsoren weet te binden. Dat vraagt om 
tweerichtingsverkeer. Daarvoor zal relatiemanagement ontwikkeld moeten worden.  

De betrokkenheid van sponsors bij RoodWit62 kan tot uiting komen door vermelding op de 
internetsite van de vereniging, door gebruik van het clubblad, middels informatie op borden 
op de accommodatie, door de kleding van elftallen, sponsoring wedstrijdbal en bijzondere 
acties en door vermelding op de communicatie/uitingen van de vereniging. 

                                                           
1
 Beleidsvisie sponsoring uit 2009 
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RoodWit62 werkt op dit moment al met hoofdsponsors, topsponsors, stersponsors, 
kledingsponsors bordsponsors en balsponsors. Het in 2009 geformuleerd sponsoringsbeleid 
vraagt om nieuwe impulsen om te werken aan een planmatig beheer en het verkennen van 
nieuwe mogelijkheden om sponsors aan de vereniging te binden.  

 7.3. Doelstellingen 

Doelstellingen op korte termijn: 

 Het versterken van de sponsorcommissie 

 Het evalueren van het sponsorbeleid voor eind 2013 

 Het maken van een actieplan voor de komende vier jaar incluis het onderzoeken 
van nieuwe mogelijkheden om sponsoren aan de vereniging te binden 

 Verder vormgeven van het planmatig beheer van de sponsorrelaties van de 
vereniging 

Doelstellingen op langere termijn 

 Het structureel verhogen van de sponsorinkomsten 

 Onderzoek naar het toepassen van Sociale Media ten behoeve van sponsoring 
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8. Maatschappelijke betrokkenheid 
Naast het functioneren als een voetbalvereniging wil RoodWit62 zich 
ontwikkelen tot een maatschappelijke organisatie die midden in de 
samenleving staat en die zich richt op alle doelgroepen met een 
vernieuwend sport- en beweegaanbod dat verder gaat dan alleen 
voetbal.  

8.1. Strategisch doel 

RoodWit62 wil meer zijn dan een voetbalvereniging alleen. Zoveel 
mogelijk Helmondse inwoners en doelgroepen voelen zich thuis 
binnen RoodWit62 in de overtuiging dat RoodWit62 ontmoeting, 
sociale binding, gezelligheid, sporten en bewegen biedt.  

8.2. Toelichting 

Een thema dat nauw samenhangt met de moderne of ondernemende vereniging is 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Er wordt namelijk graag gezien, dat 

verenigingen meer doen, dan alleen wedstrijdsport organiseren. MVO past goed in dat 

plaatje. Maar wat is MVO eigenlijk en wat kunnen sportverenigingen doen in het kader van 

MVO? Nederland heeft in 2017 een sociaal klimaat waarin burgers met plezier samenleven, 

trots zijn Nederlander te zijn en graag iets bijdragen aan de samenleving. Dit moet worden 

bereikt door onder meer de sportparticipatie in achterstandswijken te vergroten en bruggen 

te slaan naar het sportverenigingsleven, en sportverenigingen te ontwikkelen tot 

maatschappelijke organisaties en zelfs tot openbare voorzieningen (Olympisch Plan 2028).  

Kortom, sportverenigingen worden uitgedaagd om steeds meer initiatieven te ontplooien om 
hun maatschappelijke rol en functie te vervullen of te vergroten. De verwachting is namelijk 
dat sportverenigingen in samenwerking met verschillende partners een maatschappelijke 
bijdrage kunnen leveren op diverse gebieden (o.a. gezondheid, leefbaarheid en sociale 
verbanden). Om die maatschappelijke functie te kunnen vervullen zijn volgens de overheid 
‘sterke’, ‘moderne’ of ‘ondernemende’ verenigingen nodig. 

RoodWit62 is hiermee al aan de slag. Zo werken wij samen met het 
onderwijs en de kinderopvang om de jeugd op zo jong mogelijke 
leeftijd kennis te laten maken met de voetbalsport, maar ook te laten 
profiteren van de faciliteiten die sportpark “De Rijpel” en omgeving te 
bieden heeft. Bewegingslessen vinden plaats bij RoodWit62, de 
kinderopvang biedt voetbal- en sportarrangementen en direct na 
schooltijd vinden de eerste trainingen plaats.  
 

Leerlingen van de middelbare school worden niet alleen gestimuleerd om meer te 
gaan voetballen en/of bewegen, maar ook gestimuleerd om maatschappelijke 
stages te vervullen, vrijwilligerswerk te verrichten en activiteiten te organiseren voor 
de eigen doelgroep.  

De toenemende vergrijzing in de wijk Rijpelberg pakt  RoodWit62 op als 
een kans. De behoefte bij deze doelgroep om te blijven bewegen en te 
ontmoeten zal toenemen. Ook zal de aandacht voor zorg en 
gezondheid toenemen. Fitheidstesten en vernieuwende 
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beweegvormen worden ontwikkeld en aangeboden speciaal voor 
deze doelgroep. RoodWit62 staat hier voor open en vervult daarmee  
niet alleen een belangrijke maatschappelijke rol, maar blijft de 
groeiende doelgroep langer verbonden aan de vereniging.  

De doelgroep mensen met een beperking is welkom binnen 
RoodWit62 en is er bijzondere aandacht voor voetbal met een 
beperking.  

De Helmondse ondernemers wordt niet alleen een 
ontmoetingsplaats geboden buiten en rondom de wedstrijden van 
het eerste elftal, er worden tevens activiteiten voor hun relaties 
ontwikkeld en de kennis en kunde van de ondernemers ingezet voor 
de verdere ontwikkeling van de vereniging. Zo snijdt het mes aan 
meerdere kanten. Met ondernemers worden gezamenlijke activiteiten 
ontwikkeld.  

De samenwerking wordt gezocht met andere verenigingen in het 
algemeen en tennisverenging ’t Löbke en toer- en wielerclub 
Buitenlust in het bijzonder. Bekeken zal worden in hoeverre 
gezamenlijke knelpunten aangepakt kunnen worden en gedeelde 
ambities versterkend kunnen werken.  
 

RoodWit62 richt zich tot slot op de ongeorganiseerde sporter, die zich weliswaar niet 
wil binden aan een vereniging, maar wel gebruik wil maken van de faciliteiten. 
Wandelaars, trimmers en fietsers zijn welkom. Voorwaarde is, dat niet in strijd 
gehandeld wordt met geldende regelgeving, onder andere op het terrein van 
paracommercie. 

Helmond en speciaal de wijk Rijpelberg zal de behoefte aan een 
hechte gemeenschap de komende jaren verder doen ondernemen.  
RoodWit62 maakt hier deel van uit. Daarom investeren wij ook in onze 
relatie met de wijkraad. RoodWit62 wil daarnaast een belangrijke 
ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud.  

8.3. Doelstellingen 

Doelstellingen op korter termijn: 

RoodWit62 is een ondernemende vereniging die midden in de samenleving staat. Om dat 
handen en voeten te geven worden de komende jaren de volgende initiatieven opgepakt: 
 

 Invulling geven aan het met de stichting JIBB afgesloten convenant “Jeugd in Beweging 
Brengen”. 
 

 Overleg met gemeente openen om reikwijdte paracommercie- en 
bestemmingsplanregels te toetsen aan het streven om ook ruimte te bieden voor wijk- 
en recreatieve activiteiten. 
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Doelstellingen op langere termijn: 
 

 RoodWit62 wil in de toekomst als voetbalvereniging alle leeftijdsgroepen van jong 
tot oud aan zich binden met het aanbieden van verschillende activiteiten. 
 

 Het instellen van een nader onderzoek om te komen tot de vorming van een omni-
vereniging waarin naast de beoefening van de voetbalsport ook andere (sport) 
activiteiten tot de mogelijkheden kunnen behoren. 
 

 Verbreden van de focus als maatschappelijk georiënteerde vereniging voor de wijk 
Rijpelberg naar de wijken Dierdonk en Helmond-Oost, die mede fungeren als 
belangrijk voedingsgebied voor de vereniging. 
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9. Organogram  
 

9.1. Algemeen 

 

 
  

Algemene Leden 
Vergadering 

Bestuur 

Normen en 
waarden 

Kascommissie 
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9.2. Bestuur 
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9.3. Financien 

 
 

 

9.4. Administratie 
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9.5. Sponsoring 

 

 

 

 

9.6. Facilitaire Zaken 
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9.7. Communicatie 

 

9.8. Voetbalzaken 
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Organisatorische 
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