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Inleiding 
 

In het beleidsplan 2010-2015 wordt aangegeven waar prioriteiten liggen voor VV Sambeek om een 

sterkere verenging te worden. 

Aanleiding voor het beleidsplan is dat behoefte is aan structuur en duidelijkheid binnen VV Sambeek. 

Op dit moment werkt VV Sambeek niet met een beleidsplan. Het beleidsplan moet zorgen dat de 

organisatie beter staat en dat planmatiger gewerkt wordt. Dit biedt uiteindelijk voor zowel vrijwilligers 

als leden voordelen. 

In mei 2009 is een eerste stap gemaakt in het ontwerpproces. Op een speciaal georganiseerde avond 

is gebrainstormd over de missie en visie van VV Sambeek. De missie en visie geven het uitgangspunt 

van het beleidsplan weer. 

Vervolgens is een student Sport, Gezondheid en Management van de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen samen met de Beleidsplan commissie aan de slag gegaan met zowel intern als extern 

onderzoek om te kijken waar kansen en aandachtspunten liggen voor VV Sambeek. De onderwerpen 

die behandeld worden in het beleidsplan komen voort uit de kansen en aandachtspunten. Na 

maanden van onderzoek is in januari 2010 een voorstel gepresenteerd aan de beleidsplancommissie. 

Met de verkregen feedback van de beleidsplan commissie is een beleidsplan gemaakt dat een basis 

biedt voor de toekomst van VV Sambeek. In maart 2010 wordt het beleidsplan ter goedkeuring aan de 

algemene ledenvergadering voorgelegd.  

In dit beleidsplan worden doelstellingen en beleidsvoorstellen gedaan. Het moet een fundament zijn 

waarop gebouwd wordt aan een solide, ambitieuze toekomst voor VV Sambeek. 
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2. Beschrijving vereniging 
 

VV Sambeek is opgericht in 1932 het eerste voetbalveld bevond zich aan de Radioweg. In 1935 wordt 

het eerste kampioenschap behaald. In 1939 vindt de oprichting van een tweede elftal plaats. In 1967 

is de oprichting van het veteranenelftal. In 1970 werd de jeugdafdeling opgericht. Sinds 1974 is 

gestart met het voetbal aanbieden voor dames. Na enkele verhuizingen is de vestiging van VV 

Sambeek gedurende 45 jaar aan Den Urling in Sambeek. 

Vandaag de dag telt de verenging ongeveer 400 leden. Het huidige aantal teams van de vereniging is 

21. Daarvan zijn 15 jeugdteams, 1 recreatieteam, 1 veteranenteam, 3 senioren teams en 1 

damesteam.  

Het is een echte dorpse voetbalvereniging waar het bestuur het belangrijk vindt om tussen haar leden 

in te staan.  

2.1 De Toekomst 
Om van VV Sambeek een betere vereniging te maken in de toekomst is vastgesteld dat een 

beleidsplan noodzakelijk is. Wanneer volgens het beleidsplan wordt gewerkt zal de organisatie beter 

op haar poten staan en werken we met z’n allen naar een bepaald einddoel met de middelen die 

daarvoor gekozen zijn.   

 

Om richting te geven aan de toekomst is in mei 2009 een missie en visieavond georganiseerd. Hierbij 

zijn in groepen verschillende oefeningen gehouden die input hebben gegeven op het formuleren van 

visie en missie van VV Sambeek. Uiteindelijk is de volgende missie en visie tot stand gekomen: 

 

VV Sambeek staat voor: 

Missie 

Gezelligheid Eenheid Dorpsclub Betrokkenheid Sfeervol 

Aandacht voor de 

jeugd 

Plezier Sportiviteit Gelijke kansen 

voor iedereen 

Voetballen op alle 

niveaus 

Positiviteit Toekomstgericht Realistisch Blauw-wit Passie 

 

In 2015 zijn we een club die ernaar streeft de standaardteams op een zo optimaal mogelijk niveau in 

competitieverband te laten uitkomen. De jeugd is belangrijk. Dat zie je ook terug in het kader 

(trainers/leiders) die vanuit een gezamenlijke visie werken  Beleidsmatig is er geen onderscheid  

tussen heren, vrouwen, jongens en meisjes. Clubgeest mag zich niet beperken tot een elftal, maar 

moet van toepassing zijn op de gehele vereniging. We willen als club meer zijn dan alleen een 

voetbalvereniging en onze maatschappelijke betrokkenheid tonen door ook samen te werken met  

bijvoorbeeld onderwijs, zorg- en welzijns instanties. Wij zorgen er voor dat het beoefenen van sport 

laagdrempelig blijft.   

Visie 
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Op basis van deze missie en visie is verder onderzoek gedaan waar kansen en aandachtspunten 

liggen om de missie en visie te realiseren.  
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3. Doelstellingen 2010 – 2015 
 

In de periode 2010- 2015 zijn vijf doelstellingen opgesteld die afgeleid zijn uit zowel intern als extern 

onderzoek. De doelstellingen zijn in volgorde van prioriteit opgesteld en dienen uiteindelijk in 2015 

gerealiseerd zijn. 

1. 

Voor alle leden en vrijwilligers is het opzetten van een duidelijke organisatiestructuur van 

belang. Hierdoor kan de organisatie van VV Sambeek een stuk beter functioneren. Het 

vastleggen van taken en verantwoordelijkheden zorgt voor een optimale afstemming. Het 

uiteindelijke doel is dat VV Sambeek efficiënter georganiseerd is en dat meer stabiliteit is in de 

organisatie.  

Opzetten organisatiestructuur 

 

2. 

De communicatieprocessen sluiten aan bij taken en verantwoordelijkheden. Het vastleggen 

van formele communicatieprocessen zorgt voor een betere communicatie. Het geeft richting 

met welke personen/commissies gecommuniceerd moet worden. Het is het specificeren van 

de taken en verantwoordelijkheden.  

Vastleggen communicatieprocessen 

 

3. 

Het opzetten van een vrijwilligersbeleid zal moeten leiden dat de aanpak van het werven en 

behouden van vrijwilligers op een gestructureerde en doordachte manier wordt aangepakt. De 

vrijwilligers laten uiteindelijk het ´balletje rollen´ bij VV Sambeek. Het is niet alleen wat de 

vrijwilliger voor VV Sambeek kan betekenen, maar ook andersom.   

Opzetten vrijwilligersbeleid  

  

4. 

Verschillende instellingen en doelgroepen hebben een sportbehoefte. Hierbij moet gedacht 

worden aan jongeren, scholen. Allochtonen, ouderen en minder validen. Op dit moment is de 

afstemming met de doelgroepen en sportverenigingen zeer moeizaam. Vaak komt het niet tot 

een samenwerking. De gemeente wil een boost geven aan sportstimulering door subsidies 

beschikbaar te stellen aan hen die hier aan mee willen doen. Voor VV Sambeek ligt hier een 

kans om haar maatschappelijke betrokkenheid te tonen door zich intensief te betrekken bij dit 

soort vraagstukken. Het opzetten van een aparte commissie hiervoor is noodzakelijk om de 

aandacht te waarborgen op maatschappelijke vraagstukken.  

Sportstimulering  
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5. 

De jeugd heeft de toekomst. Daarom is het belangrijk dat aandacht besteed wordt aan de 

jeugd in de vorm van een gerichte opleiding die beter afgestemd is op het niveau en 

kenmerken van de jeugdvoetballers. In trainers van voetbalteams wordt geïnvesteerd door ze 

een trainersopleiding aan te bieden.    

Opzetten technisch jeugdplan  
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4. Organisatiestructuur 
 

VV Sambeek kent op dit moment geen vastgelegde organisatiestructuur. Veelal wordt het mondeling 

geregeld, het gevolg hiervan is dat niet doordacht wordt gewerkt volgens een plan op papier. Dit zorgt 

voor een minder overzichtelijk en afgestemde organisatie. Taakverdelingen liggen niet goed vast 

waardoor discussie kan ontstaan. Daarbij komt kijken dat de kans op communicatiestoornissen groter 

is. Om kwaliteit te waarborgen en efficiënter te werk te gaan zal een organisatiestructuur opgesteld 

worden met de taken en verantwoordelijkheden. Iedere afdeling dient zijn functieomschrijving 

vastgelegd te hebben zodat de organisatie transparanter wordt voor leden en vrijwilligers. Duidelijke 

afbakening tussen commissies die mogelijk elkaar kunnen overlappen dient gerealiseerd te worden.   

 

- Organogram maken van de interne organisatie van VV Sambeek. 

Actiepunten 

- Commissies leggen taken en verantwoordelijkheden vast op papier. 

- Commissies komen bij elkaar om taken en verantwoordelijkheden goed met elkaar af te 

stemmen. 

- ‘Organisatie en Communicatie draaiboek’ wordt definitief samengesteld. 

-  ‘Organisatie en Communicatie draaiboek’  is zowel digitaal als fysiek beschikbaar voor alle 

leden en vrijwilligers. 
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4.1 Organogram VV Sambeek  
In het onderstaande figuur is het vernieuwde organogram van VV Sambeek weergeven.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Toelichting organogram 
Het organogram geeft inzicht hoe de organisatie van VV Sambeek is opgebouwd. Belangrijk is dat er 

decentraler gewerkt wordt dan voorheen. Daarbij geeft het inzicht welke commissies met elkaar 

communiceren. 

 

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan. Het hoofdbestuur legt hieraan verantwoording 

af  aan de leden bij de algemene ledenvergadering.  

Algemene ledenvergadering 

 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur heeft de leiding over 

de vereniging waarbij de voorzitter eindverantwoordelijk is. De voorzitter houdt zich bezig met het 

uitvoeren en verbeteren van het beleid. De voorzitter vertegenwoordigt VV Sambeek bij officiële 

aangelegenheden. Daarnaast verzorgt de voorzitter de algemene PR. 

Hoofdbestuur 

 

Het algemeen bestuur wordt gevormd door het hoofdbestuur en de commissies die  in lijn staan met 

het hoofdbestuur. De voorzitters van de betreffende commissies maken deel uit van het algemeen 

bestuur.  Zij houden het bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de betreffende 

commissie. Tevens hebben zij een adviserende taak naar het hoofdbestuur met betrekking tot het 

uitvoeren van het beleid. De uiteindelijke verantwoordelijk voor de beslissingen liggen bij het 

hoofdbestuur.  

Algemeen bestuur 
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De technische commissie is verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het technisch 

beleid, het aanbieden van scholing aan trainers en scheidsrechters, het verzorgen van materialen en 

het indelen van teams. In samenspraak met de jeugd commissie en senioren commissie wordt het 

technisch beleidsplan samengesteld. De technische commissie geeft advies aan het bestuur over het 

te voeren technisch beleid. 

Technische commissie 

 

De taak van de jeugd commissie is om het technisch beleid bij de jeugd uit te voeren. Aan ouders van 

jeugdleden wordt informatie verschaft. Het beleid wordt opgesteld in samenwerking met de technische 

commissie.  

Jeugd commissie 

 

De taak van de senioren commissie is om het technisch beleid bij de senioren uit te voeren. Zij zijn 

verantwoordelijk voor de informatie voorziening naar de senioren elftallen. Het beleid wordt opgesteld 

in samenwerking met de technische commissie. 

Senioren commissie 

 

De vrijwilligers commissie heeft als belangrijke taak om vrijwilligers te behouden en te werven. Kennis 

van de vereniging is aanwezig en contacten met andere commissies gebeurt regelmatig. Zij moeten 

het vrijwilligersbeleid een gezicht geven. De vrijwilligers commissie geeft advies aan het bestuur over 

het te voeren vrijwilligersbeleid. 

Vrijwilligers commissie 

 

De accommodatie commissie heeft als taak dat de accommodatie verzorgd erbij ligt. Onderhoud aan 

gebouwen en velden zijn de hoofdtaken.  

Accommodatie commissie 

 

Bestaande activiteiten en toekomstige activiteiten moeten geregeld worden via de activiteiten 

commissie. Hierbij moet gedacht worden aan speciale acties en toernooien.  Voetbalende leden 

kunnen worden ingezet bij de activiteiten. 

Activiteiten commissie 

 

De sportstimulerings commissie heeft de taak om meer activiteiten voor verschillende doelgroepen te 

stimuleren bij de vereniging. Contacten leggen met gemeente (sportservice) en doelgroepen zijn 

belangrijke activiteiten. Belangrijk is dat afstemming wordt gevonden met elkaar, vraag en aanbod 

moeten elkaar vinden.  

Sportstimulerings commissie 
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De penningmeester is verantwoordelijk voor sponsoring en kantine. De inkomsten hiervan worden 

nauwkeurig bijgehouden.  

Financiële commissie / penningmeester 

 

De sponsor commissie houdt zich bezig met het werven van sponsoren, onderhouden van contacten 

met bestaande sponsoren.  

Sponsor commissie 

 

De kantine commissie heeft als taak de bezetting te organiseren in de keuken en kantine, voorraden 

bijhouden en nieuwe voorraad bestellen.  

Kantine commissie 
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5. Communicatie 
 
Om een goed vervolg te geven aan de organisatiestructuur zullen communicatieprocessen vastgelegd 

moeten worden. Op dit moment is de verzorging van de communicatie mager. Om binnen de VV 

Sambeek professioneler te werk te gaan zullen communicatieprocessen transparant en vastgelegd 

zijn zodat hierover duidelijkheid bestaat. Uit het organogram is enigszins af te lezen hoe 

communicatielijnen lopen in de organisatie van VV Sambeek. Om het concreet te maken zullen 

commissies samen op basis van taken en verantwoordelijkheden en indeling de 

communicatieprocessen moeten beschrijven. Vastgelegd moet worden wie, wat, waar en wanneer 

communiceert. Uiteindelijk moet dit leiden tot een geheel draaiboek waar het communicatieproces in 

vastgelegd is dat binnen VV Sambeek plaatsvinden. Commissies onderling zullen de 

communicatieprocessen vastleggen. Wanneer dit is gebeurd zal een bijeenkomst plaatsvinden van 

alle commissies om te bespreken of de afstemming klopt. Het uiteindelijke streven is dat meer lijn in 

de communicatie zit zodat efficiënter gewerkt kan worden door de vrijwilligers van VV Sambeek. De 

communicatielijnen kunnen toegevoegd worden aan het draaiboek van de organisatiestructuur. Dit is 

een specificering van de communicatie die is te lezen aan de hand van de organisatiestructuur. De 

communicatie kan vastgelegd worden in het zelfde draaiboek als van de organisatiestructuur. 

 

- Commissies inventariseren welke communicatieprocessen formeel vastgelegd worden. 

Actiepunten  

- Commissies leggen vast welke communicatie formeel plaatsvindt. 

- Commissies komen bij elkaar om het communicatieproces goed af te stemmen. 

- Na afstemming wordt een overzicht gemaakt in een ‘Organisatie en Communicatie draaiboek’. 

- Het ‘Organisatie en Communicatie draaiboek’ moet digitaal beschikbaar als fysiek op te 

vragen zijn en voor ieder vrijwilliger of lid inzichtelijk zijn 
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6. Vrijwilligersbeleid 
 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor elke sportvereniging. Hedendaags wordt het steeds moeilijker om 

vrijwilligers te vinden. De voorspelling naar de toekomst laat een ongunstige trend zien voor het aantal 

mensen dat deelneemt aan vrijwilligerswerk. Reden die worden aangegeven is het tijdsgebrek en 

individualisering van de samenleving. De vrijwilliger vindt het belangrijk dat hij voor zijn werk iets terug 

krijgt zoals voldoening, sociale contacten en een aardig curriculum vitae (CV). Dit vraagt om een meer 

vraaggestuurde benadering van vrijwilligers. Dit houdt in dat meer met de wensen van de (potentiële) 

vrijwilliger rekening wordt gehouden. Het uiteindelijke doel van het vrijwilligersbeleid is dat                

VV Sambeek genoeg mensen tot de beschikking heeft die zich gemotiveerd inzetten voor de 

vereniging en zich voelen gewaardeerd en ondersteund. 

 

“Vrijwilligers laten bij VV Sambeek het balletje rollen” 
 

Dit vraagt om een actievere aanpak voor het werven van vrijwilligers. Het moet worden afgestemd op 

interesses, wensen en motieven van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk doen betekent niet dat je met een 

taak lang en structureel uitvoert. Ook voor kortlopende klussen, zoals het organiseren van activiteiten 

moeten vrijwilligers voor worden gezocht. Een meer persoonlijke benadering zal het succes moeten 

vormen. Schriftelijke oproepen om vrijwilligers te werven zijn aantoonbaar minder succesvol. 

 

Voetballende leden bij VV Sambeek zullen gevraagd worden om hun steentje bij te dragen. Hierbij 

moet gedacht worden aan de oudere jeugd en de senioren elftallen. Het verplicht stellen van 

activiteiten die niet veel tijd in beslag nemen en die door iedereen uit te voeren zijn zonder te veel 

uitleg. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het ondersteunen van de onderhoudsploeg en 

tijdelijke activiteiten. Een roulatiesysteem zal opgezet worden waarbij ieder elftal aan de beurt komt.   

 

Om doelen die gesteld zijn te bereiken zal een vrijwilligerscommissie ingesteld worden. De taak die de 

commissie heeft is het opzetten van het vrijwilligersbeleid. De vrijwilligerscommissie bepaalt onderling 

hoe taken worden verdeeld.  

 

- Commissie oprichten 

Actiepunten 

- Ondersteuning bij het opvullen van vacatures 

- Ondersteuning bij het invullen van verschillende (kortlopende) projecten 

- Taakomschrijving vastleggen in overleg met andere commissies en actueel houden 

- Een luisterend oor bij klachten vrijwilligers 

- Exit gesprekken voeren bij vertrekkende vrijwilligers 
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7. Maatschappelijke betrokkenheid  
 

De ontwikkeling van de maatschappij heeft er voor gezorgd dat sport en gezondheid een belangrijke 

positie innemen. De gemeente Boxmeer besteedt aandacht aan de sport en gezondheid van 

verschillende doelgroepen waar sportdeelname gestimuleerd moet worden. De doelgroepen waarover 

de gemeente Boxmeer het heeft zijn (Gemeente Boxmeer, 2009) : 

 

Goed en gekwalificeerd sport- en bewegingsonderwijs tijdens schooltijd is belangrijk, evenals 

Jongeren uit het basis en voortgezet onderwijs 

deskundige sportbegeleiding na schooltijd. De gemeente is sterk voorstander van samenwerking 

tussen sportverenigingen en het onderwijs. 

Jongeren nemen niet alleen deel aan het sportaanbod. Zij spelen ook een rol in het aanbieden van 

sport door de maatschappelijke stage die zij moeten volgen. Jongeren worden gestimuleerd hun 

maatschappelijke stage te verrichten in de sportsector waar vrijwilligers actief zijn. 

 

Sportstimulering moet vooral bij 65 jaar en ouder gestimuleerd worden. Deze groep wordt steeds 

groter. Het is belangrijk dat deze groep op een gezonde manier oud kan worden. Sport kan hier een 

bijdrage aanleveren. De 65 plussers stellen lokaal sportaanbod zeer op prijs. Belangrijke partner 

hierbij zijn de ouderenverenigingen. 

Senioren 

 

De sportvraag van mensen met een beperking is relatief gezien groot. Al zijn weinig sportverenigingen 

die de vraag niet kennen of geen mogelijkheden zien op hieraan tegemoet te komen. Mensen met een 

lichamelijke beperking kunnen uitstekend sporten. Maar er moet wel op een verantwoordelijke en 

aangepaste manier gebeuren met deskundige begeleiding. 

Mensen met een beperking 

 

Gemeente Boxmeer vindt dat iedereen moet kunnen sporten. Ook de mensen met een laag inkomen 

die zich het financieel niet kunnen veroorloven om te gaan sporten. De gemeente kent een 

stimuleringsregeling  ‘maatschappelijke activiteiten’. Via deze regeling is het mogelijk onder bepaalde 

voorwaarden een bijdrage te ontvangen voor sportieve, culturele of educatieve activiteiten.  

Minder draagkrachtigen 

 

Voor deze groep is de belangrijkste reden om te sporten en bewegen het op doen van sociale 

contacten. Vooral allochtone vrouwen zijn gemotiveerd om te bewegen. Combinatie activiteiten bieden 

de gelegenheid om de gezondheid en sociale contacten te verbeteren. Bijvoorbeeld voor taalles, 

huiswerkbegeleiding of inloopochtend voor sociale contacten. Door bewegingsactiviteiten aan te 

Volwassen allochtonen  
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sluiten bij de bestaande activiteiten en een bestaande groep, zal eerder motivatie ontstaan om mee te 

doen. 

 

De gemeente is actief bezig geweest om een sportnota op te stellen en wil investeren in 

sportstimulering in de eerder genoemde doelgroepen. Daarom is de gemeente bezig om afdeling 

sportservice op te zetten om continu aandacht aan sportzaken te besteden. Sportverenigingen die hier 

aan mee willen doen kunnen extra subsidies tegemoet zien. Uiteraard hangen hier wel bepaalde 

voorwaarden aan vast. Dit biedt een kans voor VV Sambeek om haar maatschappelijke betrokkenheid 

te tonen en te laten zien dat VV Sambeek meer is dan alleen een doorsnee voetbalvereniging.  

Om kansen te onderzoeken die de gemeente aanbiedt en vragen van maatschappelijke instellingen of 

andere doelgroepen te beantwoorden zal een commissie opgericht worden die zich met 

sportstimuleringsactiviteiten bezig gaat houden.  

De commissie zal kijken waar vragen zijn vanuit gemeente en doelgroepen waar een sportbehoefte is. 

Vervolgens gaat bekeken worden wat VV Sambeek voor hen kan betekenen. Dit kan in de vorm van 

velden beschikbaar stellen tot het geven van training.  

 

- Commissie oprichten 

Actiepunten 

- Contact opnemen met de afdeling sportservice (combinatiefunctionaris) inventariseren wat de 

gemeente kan betekenen in sportstimulering en welke rol VV Sambeek kan nemen. 

- Contact opnemen op nemen met doelgroepen/maatschappelijke instellingen om sportbehoefte 

te inventariseren 
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8. Technisch Jeugdplan 
 

VV Sambeek wil zich als club ontwikkelen waar op ‘alle niveaus’ gevoetbald kan worden. De jeugd 

heeft de toekomst en is belangrijk voor de club. Dit vraagt om een investering in de kwaliteit van het 

voetbal. Om VV Sambeek optimaal te laten presteren en waar voor ‘alle niveaus’ gevoetbald kan 

worden is het noodzakelijk dat de handen in elkaar geslagen worden en met een technisch jeugdplan 

gewerkt gaat worden. Om tegemoet te komen aan het optimale presteren van teams van VV Sambeek 

zal geïnvesteerd moeten worden in de trainers van de jeugdelftallen. De investering houdt in dat zij 

hun kennis op het voetbal technische aspect moeten verhogen. Daarom zal er naar gestreefd worden 

om trainers de gelegenheid te geven om een trainersdiploma te behalen. Daarnaast wordt een plan 

opgesteld waarin leeftijdsspecifieke kenmerken en trainingen van jeugd uiteen worden gezet. Dit biedt 

een structuur in trainingen en daardoor zal gerichter getraind kunnen worden.  

De technische commissie werkt nauw samen met de jeugdcommissie om het technisch jeugdplan op 

te zetten. De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch jeugdplan. De jeugd 

commissie moet het plan uitvoeren waarbij eventuele ondersteuning kan worden gevraagd bij de 

technische commissie. Dit betekent niet wanneer de jeugd doorstroomt naar de senioren dat geen 

sprake meer is van een technisch plan. Maar in eerste instantie heeft jeugd prioriteit en moet daar 

meer nadruk liggen op presteren.  

 

- Trainersopleiding aanbieden aan alle trainers 

Actiepunten 

- Opleidingsplan opzetten waarbij leeftijdskenmerken, type training en coaching uitwerkt worden  

- Verantwoordelijken aanstellen voor het technisch jeugdplan 

- Technische commissie stemt af met jeugd commissie 
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9. Evaluatie  
 

Wanneer de eerder genoemde plannen in dit beleidsplan of andere activiteiten worden uitgewerkt zal 

niet alles in een keer soepel te werk gaan. Overal en altijd zijn aandachtspunten in de vereniging. Dit 

geldt voor iedere commissie van VV Sambeek. Daarom is het van belang dat opgestelde plannen 

regelmatig aan een evaluatie worden onderworpen. Met het beleidsplan is een begin gemaakt om VV 

Sambeek een betere organisatie te maken. Hiermee wordt aan de kwaliteit gewerkt dat zowel intern 

als extern een positieve invloed heeft. Nu het beleidsplan eenmaal gepresenteerd is en in werking is 

gesteld heeft VV Sambeek een ontwikkeling doorgemaakt. Om deze lijn voort te zetten en dat plannen 

met de bijbehorende uitkomsten zich blijven ontwikkelen zal continu aandacht voor 

kwaliteitsontwikkeling moeten zijn om VV Sambeek blijvend te verbeteren. Een manier om continu 

aandacht te schenken aan het verbeteren van de uitvoering van plannen is het toepassen van de 

PDCA cyclus die hieronder weergeven is (Emmerik, 2007).  

 

9.1 PDCA cyclus 
In het onderstaande figuur is te zien hoe de PDCA cyclus in zijn werking gaat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan-fase

Het probleem wat zich heeft voorgedaan wordt omschreven en bestudeerd. Dit is de eerste fase en 

tevens de belangrijkste fase, want uit een goede analyse komen de beste oplossingen uit voort.  

  

 

Voorbeeld: organiseren van een toernooi liep stroef of bij vergaderingen is de besluitvorming traag. Er 

wordt nu gebrainstormd waar mogelijke oplossingen liggen om dit in de toekomst te voorkomen. 
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Do-fase

De bedachte oplossingen in de Plan-fase worden in de Do-fase geïmplementeerd. De activiteiten 

worden daadwerkelijk in praktijk gebracht.  

  

 

Voorbeeld: Bij het toernooi en de vergaderingen zijn oplossingen geselecteerd die uit de brainstorm 

naar voren zijn komen. Deze worden nu toegepast in de praktijk. 

 

In de Check-fase wordt gekeken of de verbeteringen die zijn aangebracht daadwerkelijk goed zijn 

uitgevoerd, of het probleem is opgelost. 

Check-fase 

 

Voorbeeld: Bij het toernooi en de vergaderingen is de nieuwe situatie daadwerkelijk toegepast. Nu 

wordt geëvalueerd of het probleem is opgelost of dat er nog enige aanpassingen nodig zijn. 

 

Als het zeker is dat de problemen zijn opgelost wordt in de act-fase de verandering definitief gemaakt. 

Iedereen zal de aangepaste werkmethode toepassen. Zo niet,dan begint de cyclus weer van voor af 

aan bij de Plan-fase. 

Act-fase 

 

Voorbeeld:  Wanneer bij het toernooi en vergaderingen de problemen zijn opgelost dan kan het 

definitief worden ingevoerd. Het experiment is geslaagd dat uit de brainstorm naar voren is gekomen. 

Wanneer er problemen blijven dan kan deze cyclus weer opnieuw beginnen. Er zal een nieuwe 

brainstorm plaatsvinden.   

 

9.2 Uitvoering PDCA cyclus 
In bijeenkomsten van afdelingen wordt onder andere geëvalueerd of alles via het uitgezette plan is 

verlopen. Wanneer bij het uitvoeren van de plannen tekortkomingen zijn geconstateerd of wijzigingen 

moeten plaatsvinden dan dienen ze worden aangepast. Dit is een proces dat zich iedere keer 

herhaald. Op deze wijze kan de kwaliteit steeds verbeterd worden. Het voorkomt dat VV Sambeek in 

oude fouten terugvalt. 

Het voordeel is wanneer op deze manier constant aandacht besteed wordt aan het werkproces dat de 

kwaliteit constant verbeterd en geborgd kan worden. Volgens Emmerik (2007) zijn fouten te 

voorkomen wanneer vanuit de leiding goede werkinstructies worden gegeven, het hanteren van 

haalbare doelstellingen en een effectief communicatiesysteem. 

 

9.3 IKSport audit 
Een tweede manier om van VV Sambeek een betere vereniging te maken is het uitvoeren van een 

IKSport audit. IKSport is een instrument om de kwaliteit van de vereniging door te lichten (NOC*NSF, 

2005). Door de IKSport audit uit te voeren is VV Sambeek meer bewust van haar kwaliteiten en 
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gebreken. Daarnaast krijgt de sportverenigingen direct adviezen hoe gebreken aangepakt kunnen 

worden.  

IKSport is een computergestuurd model waarmee een objectief beeld gegeven wordt van het 

functioneren van VV Sambeek (NOC*NSF, 2005). De vereniging wordt in zijn geheel geanalyseerd op 

basis van zeven vragen: 

 

1. Strategische planning en marketing management 

De vragen informeren naar de missie van de vereniging en de manier waarop de vereniging probeert 

om de gestelde doelen te verwezenlijken.  

  

2. Procedures en interne werking (communicatie) 

De vereniging wordt doorgelicht op de kwaliteit van informatiesystemen voor diverse doelgroepen. 

Welke operationele en ondersteunende procedures ondersteunen dit? Men gaat er hierbij vanuit dat 

communicatie in iedere vereniging centraal dient te staan.  

  

3. Externe communicatie 

Welke aandacht besteedt de vereniging aan het creëren van een bepaald (gewenst) imago en het 

onderhouden van externe relaties?  

  

4. Clubsfeer en -cultuur  

Hierbij wordt gevraagd naar enkele objectief vast te stellen uitingen van het 'wij-gevoel'.  

  

5. Bestuur (management en structuur) 

De vragenlijst probeert de verdeling van de administratieve en organisatorische functies, taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden in beeld te brengen. Leidt dit tot een effectief en doelmatig 

management?  

  

6. (Human) resource management 

Er wordt gekeken of de juiste mensen op de juiste plaats worden ingezet en of er een gunstig 

werkklimaat heerst. Deze dimensie, die voornamelijk gericht is op de personele voorzieningen, wordt 

als één van de belangrijkste onderdelen van deze 'clubaudit' beschouwd.  

  

7. Effectiviteit 

Hier gaat het om de resultaten van de sportvereniging. Aan de orde komen zaken als ledenverloop, 

ledenwerving, sportieve prestaties, financiële gezondheid, en het aandeel van gediplomeerde trainers 

in het geheel. 
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9.4 Waarom IKSport audit 
Volgens NOC*NSF (2005) is IKSport ontwikkeld omdat er steeds hogere eisen aan de verenigingen 

worden gesteld. Leden worden steeds mondiger en kieskeuriger, kinderen krijgen steeds meer 

vrijetijdsaanbod, de concurrentie van de commerciële aanbieders is merkbaar. Daarnaast zijn er de 

toenemende eisen van de overheid, bijvoorbeeld wat betreft kantinebeheer, arbo-voorschriften of een 

calamiteitenplan. 

Wanneer VV Sambeek kritisch naar zichzelf wil kijken kan gebruik worden gemaakt van de IKSport 

audit. VV Sambeek kan een aanvraag indienen bij de KNVB om de IK Sport audit te laten uitvoeren. 
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