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“Voetbal is een teamsport, 
 het runnen van een club ook” 
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Voorwoord 

In 1951 zette een grote groep Molukkers voet op Vughtse bodem. Deze groep van ongeveer 3000 
personen werd ondergebracht in “Woonoord Lunetten” het voormalige “Kamp Vught”. In deze moeilijke tijd, 
waarin de belofte zo vlug mogelijk terug te kunnen keren naar het thuisland plaats moest maken voor 
wanhoop, verdriet, pijn maar vooral teleurstelling ten opzichte van Nederland, moest deze groep bewoners 
zich klaar zien te maken voor permanente vestiging in Vught. Heel veel obstakels moesten worden 
overwonnen, denk aan cultuur, klimaat, leef - en woonomstandigheden, maar ook het integreren met de 
Nederlandse bevolking hoorde daarbij. Dit heeft veel energie gekost, maar het is goed gelukt. Er is nu 
sprake van een totale inburgering en een geslaagde integratie binnen de Vughtse samenleving. 
  
In deze onrustige periode van integreren 1956-1975 ontstond het idee om een voetbalvereniging op te 
richten, waarbij Molukkers kunnen sporten, communiceren, muziek maken, een ontmoetingsplek hebben 
om het gevoel van saamhorigheid te versterken en een stap naar integratie te zetten. Dit werd een 
grandioos succes, de voetballers zijn enorm gedreven en Real-Lunet is dan ook al snel een bekende club 
binnen Vught en voor de andere groepen Molukkers verspreidt over Nederland. Overal worden competities 
georganiseerd voor senioren en jongeren. Bekende getalenteerde voetballers, waaronder Simon Tahamata 
en Giovanni van Bronckhorst vervullen een voorbeeldfunctie binnen de groep. In tegenstelling tot de 
beginperiode van Real-Lunet, waarbij alleen de Molukkers de club bezochten, heeft de vereniging 
momenteel een multicultureel karakter. Echt allerlei mensen van verschillende culturen vinden hun weg 
naar de club, waar nieuwe leden zich vinden in de bijzondere aanpak van deze vereniging. Hieraan ligt ten 
grondslag dat men kan integreren met behoud van de eigen identiteit. 
 
Met name het S-team, waarmee ouders en betrokken instanties zeer begaan zijn, neemt een bijzonder 
plekje in binnen onze vereniging en verdient veel aandacht. Onze club staat tot in de omstreken bekend om 
haar sportiviteit en gezelligheid! Tijdens evenementen en toernooien wordt muziek gemaakt en gerechten 
gebruikt volgens ieders cultuur. De club is trots in 2019 haar vijftig jarig bestaan te mogen vieren. 
  
Naar het zich laat aanzien zal in de komende jaren het leden aantal binnen de vereniging verder toenemen. 
De club verleent haar medewerking aan de door de rijksoverheid geïnitieerde campagnes, om jongeren te 
motiveren meer te bewegen door middel van sporten. Dat het voor jongeren nodig is gestimuleerd te 
worden, nuttig en sociaal bezig te zijn, respect te hebben voor anderen, sluit naadloos aan bij de 
doelstellingen van de vereniging. Ook omdat het 1

ste
 elftal naar de 3

e
 klasse is gepromoveerd in de KNVB-

competitie zullen meer clubleden en supporters de club bezoeken. In de huidige situatie dient het complex 
te worden verbeterd, indien tevens de blik op de toekomst wordt gericht zal het noodzakelijk zijn naast de 
verbetering het complex uit te breiden. We worden geacht mensen naar behoren te ontvangen en een 
goede accommodatie aan te kunnen bieden die in de behoefte kan voorzien. Uitbreiding en renovatie zijn 
ook nodig gezien het toenemende aantal inwoners binnen de gemeente Vught. Dit betekent voor de club 
zeker nog meer belangstelling. Een vooraanstaand Real-Lunet toegankelijk zonder drempels, met het 
streven naar een Vughtse multiculturele opzet. Hieraan wil het bestuur prioriteit toekennen. 
 
 
N. Parinussa, 
Voorzitter Real-Lunet  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



Beleidsplan 2017-2020  
4 

 1.  Waar staat Real-Lunet aan het begin van het seizoen 2017-2020? 
In het verleden heeft onze club ook mindere tijden gekend, waarvan de oorzaak gezocht moet worden in 
het bestuurlijke aspect. Door het kordate optreden van het nieuwe en tot op dit moment nog steeds actieve 
bestuur is de club enorm gegroeid en sterk geworden. Alle inspanningen van de afgelopen tien jaar hebben 
ertoe geleid dat we nu een solide multiculturele club zijn die bekendheid geniet met name in Vught, maar 
ook daarbuiten, en verder wil groeien. 
  
6 Jeugdteams die in KNVB verband uitkomen op de zaterdag. 
  
7 Seniorenteams die in KNVB verband uitkomen op de zondag en de zaterdag. 
 
1 Senioren damesteam 
 
1 S-Team speelt  niet in competitie verband. 
 
  
Het eerste team van Real-Lunet speelt  in seizoen 2017-2018 in de 3

de
  klasse. Komend seizoen zullen wij 

weer actief zijn in de 3
de

 klasse met als doel in de top mee te blijven draaien. 
  
Het leden aantal schommelt op dit moment rond de 550. Dit is een explosieve groei. We zijn erg gelukkig 
met het feit dat veel jongeren hun weg naar onze club vinden, omdat we veel aandacht geven aan het 
multiculturele aspect in de samenleving en laten zien dat samen sporten heel goed mogelijk is zonder 
daarbij de eigen identiteit te verliezen. De afgelopen jaren is dit aspect een belangrijke reden geweest dat 
de groei sneller is gegaan dan verwacht. Dit jaar is dit weer zichtbaar: we hebben een aantal Erythreers 
mogen verwelkomen in samenwerking met COA. We willen hen helpen integreren in onze samenleving.   
Hierbij is het ook goed te bedenken dat Real-Lunet drijft op de tijd die vrijwilligers aan de club willen en 
kunnen besteden. Tijd is in de huidige maatschappij steeds schaarser geworden. Hoe het komt, komt het, 
maar het is zo. Dat betekent dat je met vrijwilligerswerk efficiënt en gericht moet omgaan en waar mogelijk 
het potentieel aan vrijwilligers moet vergroten. Met de komst van het kunstgrasveld zijn de problemen van 
speelmogelijkheden opgelost.  
 
Concreet voor komend seizoen: 
Onze verwachtingen voor het komend jaar zijn groot. Onze club hoeft niet uit zijn voegen te groeien. 
Overzichtelijk en sportief samen sporten is ons doel. Als we met onze leden en in het bijzonder ons selectie 
team een stapje hoger komen is dat voor ons de garantie voor een blijvende groei van de club. Met de hulp 
van de leden en alle vrijwilligers willen we binnen de vereniging een ieder optimaal sportplezier kunnen 
geven in de vorm van een goede accommodatie, faciliteiten en velden. 
   
 

  2.  Waar willen we heen met de club? 
‘Waar moet het heen met de club? ’ is een vraag die het bestuur behoort te stellen en te  beantwoorden. 
Het gaat er om een antwoord te vinden dat voldoende draagvlak biedt onder de leden om zich samen aan 
de vereniging te blijven binden. Een gemeenschappelijke toekomstvisie maakt het handelen van het 
bestuur bovendien navolgbaar voor de leden. 
 
Professioneel gerund, waarmee iets gezegd wordt over het niveau, de kwaliteit van de organisatie. De 
primaire processen lopen geolied. Het werk achter de schermen, de ’BackOffice functies’ zoals bijvoorbeeld 
de administratie, zal efficiënter moeten worden. We streven echter, ook om financiële redenen, geen 
organisatie na, die vrijwel geheel op betaald personeel drijft. Nee, de club doet wat voor de leden en de 
leden doen vrijwilligerswerk voor de club. Het ‘Front-Office’ werk, zoals het teammanagement, trainers, 
bardiensten, toernooiorganisatie, bestuursfuncties, kortom vrijwel al het werk in direct contact met de leden, 
drijft ook in de toekomst op vrijwilligerswerk. Uit efficiencyoverwegingen wordt ook samenwerking met 
anderen nagestreefd. Hierbij is de doelstelling voor dit seizoen om te gaan voor het kampioenschap met als 
doel zo snel mogelijk in de 2

de
 klasse uit te komen. Uitgangspunt is hoe hoger geklasseerd in competitie 

verband hoe meer leden zich tot de club aangetrokken voelen en zich zullen aanmelden. Los van de 
beoogde promotie is dan de beoogde doelstelling - aanpassing van accommodatie - te bereiken om zo de 
stroom leden op te blijven vangen. 
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 3.  Wat willen we daarvan over 4 jaar bereikt hebben? 
Voor de komende 4 jaar is onze verwachting dat er een fikse groei zal optreden van het huidige aantal 
leden. Dit houdt in dat er dan ruim 700 leden zullen zijn. Om aan de verwachtingen van het toekomstige 
aantal leden te kunnen voldoen gaan we ervan uit, de huidige accommodatie en faciliteiten te kunnen gaan 
optimaliseren, zodat we een gelijke trend kunnen houden met onze leden aanwas. 
 
Kortom: we willen binnen 4 jaar bereikt hebben dat in elk geval onze vereniging klaar is voor opvang van 
het verwachtte aantal leden van ruim 700 en klaar is voor onze toekomstplannen wat betreft het sociale - 
maatschappelijke plan. Plannen hiervoor zullen dan ook verder uitgerold kunnen worden. 
 
Concreet komt dat neer op:  

 Mogelijkheden zoeken om met de club voor Vught en omstreken meer sociaal - 
maatschappelijk actief te zijn; 

 Buitenschoolse opvang bij de club, waarbij aansluitend aan de schooltijden, 
clinics, lessenreeks etc. opgezet kunnen worden. Dit natuurlijk in 
samenwerking met een erkend instituut om de kwaliteit te waarborgen; 

 Velden beschikbaar blijven stellen voor activiteiten, waarbij kinderen al op heel 
jonge leeftijd spelenderwijs in aanraking komen met sporten en spelen in 
groepsverband, het geen kan bijdragen aan een belangrijk stukje extra 
opvoeding bij kinderen, namelijk: sociale omgang en bewust maken van 
een gezonde levensstijl; 

 Het blijven betrekken van ouders/ begeleiders/ vrijwilligers bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging; 

 Voor een optimaal gebruik van de velden zou mogelijk ook overdag een en 
ander opgezet kunnen worden in samenwerking met andere 
sportverenigingen of gemeentelijke instanties die hun technisch kader hiervoor 
beschikbaar zouden willen stellen. 

 
 

 4.  Wat is daarvoor nodig? 
 
    4.1 Bestuur & Verenigingsstructuur 

Het hoogste orgaan binnen de vereniging is per definitie de Algemene Leden 
Vergadering (ALV). De leden kiezen uit hun midden een bestuur dat de te volgen 
koers voorstelt en deze, na accordering van de ALV, zo goed mogelijk tot uitvoering 
brengt en daarbij met name de aansturing en coördinatie van alle te verrichten 
taken op zich neemt. 
  

Het bestuur streeft naar een zodanige indeling en invulling van de bestuurstaken, 
zodat duidelijk is waarvoor de bestuursleden verantwoordelijk zijn. Daarmee is voor 
de leden in principe duidelijk wie voor welk onderwerp het primaire aanspreekpunt 
is. Binnen het bestuur zorgt dit voor voldoende focus op alle gebieden en wordt 
zoveel mogelijk voorkomen dat de minder in het oog springende - maar niet minder 
belangrijke! - zaken blijven liggen. De volgende taakverdeling is aangebracht: 

 
voorzitter: 
coördinatie, strategisch beleid, 
representatie, sponsoring, 
vrijwilligersbeleid, ALV. 

secretaris: 
bestuurssecretariaat, in/externe 
communicatie, archief, leden-
administratie, juridische zaken, 
contractbeheer. 
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penningmeester: 
financieel (meerjaren)beleid, financiële 
administratie, fondsenwerving, lid van 
sponsorcommissie. 
 

bestuurslid beheerszaken: 
barexploitatie, keukenexploitatie, 
onderhoud & beheer van totale 
accommodatie. 
 
 

technisch bestuurslid: 
training en coaching, opleiding, 
teambegeleiding, opvang nieuwe 
spelers, medische verzorging, 
wedstrijdsecretariaat, beheer 
trainingsmiddelen. 
 

bestuurslid jeugdzaken: 
idem aan technisch bestuurslid en 
bestuurslid evenementen, maar dan voor 
de jeugd; tevens voorzitter jeugdbestuur. 

bestuurslid evenementen: 
sociale activiteiten, (senioren) trips, 
toernooien, oud-leden programma, 
jubileum. 
 

 

 
Het is niet de bedoeling dat de bestuursleden alle genoemde taken zelf uitvoeren: 
in toenemende mate zullen de werkzaamheden door enthousiaste leden moeten 
worden gerealiseerd. De portefeuillehouder zorgt dat die plekken worden ingevuld, 
motiveert, coördineert en faciliteert en zorgt binnen het bestuur voor de afstemming 
met de andere portefeuillehouders. Voorbeelden zijn: 

  
ledenadministratie sponsorcommissie webmaster 

PR functionaris nieuwe ledenopvang etc. 

wedstrijdsecretaris scheidsrechters  

trainers Jeugd trainers senioren  

team barexploitatie toernooicommissie  

redacteur website uitbreiding jeugdbestuur  

    
 

Deze lijst is niet volledig. Er is altijd genoeg te doen en bovendien zal er ook bij een 
aantal (eenmalige) projecten behoefte zijn aan de nodige hens aan dek. Verwezen 
wordt naar de paragrafen over accommodatie en jeugdbeleid. Dus: vrijwilligers zijn 
welkom en kunnen altijd een bijdrage leveren die hen goed past. 

 
    4.2 Accommodatie 

Om aan de behoefte van het toekomstig ledenaantal te voldoen is het nodig het 
totale complex aan te passen cq  te renoveren. Allereerst dienen de aanbouw van 
een bestuurskamer en rokersgelegenheid gerealiseerd te worden. Bij de 
aanpassing en renovatie van de kantine zal de aanpassing van de bar en keuken 
een belangrijke factor zijn om de capaciteit van het toekomstig aantal leden op te 
kunnen vangen. Een koelcel en frituur zullen geplaatst dienen te worden. Een 
verkooppunt zal ook gecreëerd moeten worden om de druk bij de bar te ontlasten. 
Op dit moment heeft de club 4 kleedkamers en 2 units met een boiler die op  deze 
capaciteit is afgestemd 

    
   Op dit moment ligt de prioriteit bij het verbeteren van de accommodatie: 

 De kantine voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen alsmede de 
verwachtingen van de leden. Uitbreiding en renovatie zijn noodzakelijk om te 
voldoen aan de verdere groei van de club;  

 Kleedkamers dienen te worden gerenoveerd en uitgebreid; 

 Douches moeten worden gerenoveerd cq worden aangepast; 

 De keuken dient te worden gerenoveerd en uitgebreid met een magazijn voor 
de voorraden, eventueel een koelcel; 
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 De bar dient te worden gerenoveerd en uitgebreid. 
 
Er wordt gestreefd deze verbetering en uitbreiding van de accommodatie in overleg 

met de gemeente te realiseren vóór het seizoen 2018-2019. 
 
    4.3 Jeugd & Sporttechnisch beleid 

Het bestuur in het bijzonder de portefeuillehouder jeugdzaken draagt de 
verantwoording voor de verdere ontwikkeling van deze afdeling. Door met elkaar in 
gesprek te blijven over hoe er bij de club gevoetbald dient te worden, met name de 
jeugd, hopen we vanuit een gezamenlijke visie een doorgaande lijn in de coaching 
en begeleiding binnen Real-Lunet mogelijk te blijven maken. Voorop staat het 
plezier houden in het voetbal en de individuele technische ontwikkeling van de 
kinderen, zodat ze vertrouwen krijgen in de bal en in het veld. Een 
vriendschappelijke en sportieve manier van samen spelen staat bij onze club hoog 
in het vaandel en dat dragen we uit naar onze jeugdigen, zodat ze gemotiveerd 
blijven binnen Real-Lunet hun sport te beoefenen als individu. Potentiële leiders 
kunnen een trainerscursus volgen onder voorwaarden die onze club hiervoor 
hanteert. Om een eigen speelsysteem van de club te promoten worden door de 
hoofdtrainer tussentijdse  interne cursusavonden georganiseerd voor de leiders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                         

    Actiepunten: 

 Ontwikkeling van sportief gedrag; 

 Vreugde en beleving in het bezig zijn met de voetbalsport als teamsport; 

 Goede verstandhouding tussen alle betrokkenen binnen de club; 

 Vrijwilligers cq ouders moeten worden gestimuleerd voor meer betrokkenheid 
bij de sport van hun kind; 

 Aanpassingen en toevoegingen doorvoeren op het inschrijvingsformulier voor 
nieuwe leden. Gegevens van ouders/verzorger, onder andere: beroep 
/bereidheid als vrijwilliger; 

 Kostenbesparend indien ouder/verzorger als vrijwilliger eventueel 
werkzaamheden zou willen verrichten voor de club etc.; 

 Ook wordt nagedacht om gemotiveerde ouder/vrijwilliger een TC1 te laten 
volgen met een overeenkomst dat na het behalen van TC1 betreffende 
persoon gedurende een bepaald aantal jaren zich nog zal moeten binden aan 
de club als trainer; 

 Via de website van de club worden leden op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen van alle ins en outs binnen de club; 

 Het jeugdbestuur zorgt jaarlijks voor een jaaragenda, waarop de vergaderingen 
en activiteiten worden gepland. Opstellen van deze agenda vindt plaats in 
overleg met het hoofdbestuur; 

 Eens per 3 maanden is er een overleg met de leiders en trainers van de 
jeugdteams om organisatorische zaken te bespreken. 

 
    4.4 Financieel beleid 

Het financieel beleid is van groot belang voor het voortbestaan van de vereniging. 
Real-Lunet is een gezonde en sterke vereniging met een solide financiële basis en 
wil deze status ook in de toekomst behouden. De basis is dan ook voor het 
financiële beleid dat uitgaven een gelijke trend moeten blijven houden met de 
inkomsten. 

 
 
 
 
Inkomsten: 

 Contributies: 
o Spelende leden; 
o Niet spelende leden; 
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o Donateurs; 
 

 Sponsoring: 
o Meer reclameborden langs de velden; 
o Tegelreclame in de kantine (Vorm van club van 100); 
o Shirt reclame + kleding; 

 Barinkomsten; 

 Neveninkomsten: 
o Kaartavonden; 
o Bingo 
o Dartcompetitie; 
o Loterijen 
o Activiteiten bij 50-jarig bestaan in 2019 
o Grote landelijke clubactie. 
o Eigen Clinics 
o Bij familieavonden met eigen catering en muziek volgens traditie; 
o Bij alle te houden toernooien van de jeugd en senioren teams; 
o Bij speciaal voor het S-Team te houden toernooi en BBQ; 
o Bij trainingsavonden van alle teams en terugkerende vergaderingen; 
o Door de KNVB te houden voetbal clinics; 
o Vrijwilligersavond(en). 

 
Uitgave: 

 Tenues; 

 Trainings- en benodigde materialen; 

 Huur velden; 

 Vaste lasten club 

 Kosten trainersstaf;  

 Onderhoud clubhuis en overige benodigdheden. 
 
    4.5 Clubleven 

Het clubleven van Real-Lunet is een belangrijk onderdeel van de cultuur van de 
club en geniet veel bekendheid in Vught e.o. Door deze opzet en benadering wordt 
Real-Lunet nu gewaardeerd en dat vertaald zich in druk bezochte wedstrijden, 
toernooien en evenementen. De club stelt alles in het werk bekendheid te geven 
aan dit clubleven en mensen te mobiliseren zich hierbij aan te sluiten.  

    

 Jeugdtoernooien (Jeugdtoernooi krijgt ondersteuning van de Vughtse 
middenstand); 

 Seniorentoernooien zijn nu een jaarlijks terugkerend Vughts evenement, 
waaraan alle Vughtse cafés (=sponsors) deelnemen; 

 Belangrijk onderdeel binnen onze club is de binding met de Vughtse 
middenstand, waaraan we ook voor een belangrijk deel ons bestaansrecht 
danken; 

 Door onze multiculturele samenstelling onderscheiden we ons en dat willen we 
kenbaar maken. We zullen er alles aan doen deze voorbeeldfunctie te 
continueren en over te dragen aan onze jongeren; 

 De feestavond zal een Molukse culturele avond worden, waarbij ons 
programma in het teken zal staan van onze eigen cultuur waar we zo enorm 
trots op zijn. De avond wordt opgeluisterd met muziek en dans, maar ook met 
integratie. 
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Bij Real-Lunet zullen de volgende cultuurkenmerken vanzelf moeten spreken: 

 Wij delen onze sport, onze successen en ons plezier graag met iedereen; 

 Fair Play gaat bij ons voor alles; wij kunnen incasseren als het moet; 

 Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook; 

 Ouderen zijn bij Real-Lunet voor de jongeren een voorbeeld, óók langs de lijn; 

 Samen zijn we verantwoordelijk voor onze gasten, onze sfeer en onze accommodatie. 
 

 5.  Wat betekent dat concreet voor komend jaar? 
Doelstelling van de onderstaande activiteiten is deze fikse toename te realiseren door middel van 
stimulering van de onderlinge teambuilding, enthousiasmering van de ouders en door ouderen 
actief te laten zijn binnen de club. “Affiniteit met de club” loopt als rode draad door de vereniging en 
precies daarvoor is ons activiteitsprogramma ook bedoeld. 
 

    5.1 Activiteitenprogramma 2017-2020: 
Activiteiten programma 50- jarig bestaan: 
De afgelopen 50 jaar van ups maar zeker ook van downs willen we afsluiten met 
een groots opgezet activiteiten programma. Er staat veel te gebeuren en we 
hebben grootse plannen. We zijn er ons ook van bewust dat daarvoor veel van 
onze inzet verwacht wordt. Allereerst zullen we van het 50- jarig bestaan van de 
club een feest maken, waarbij we de gemeente zullen benaderen om beoogde 
plannen extra gestalte te kunnen geven. Via regionale kranten zullen we proberen 
zoveel mogelijk mensen te bereiken; clinics, voetbaltoernooien voor de jeugd, een 
receptie met daaraan aansluitend een feestavond met onze leden en oud-leden, 
afgevaardigden van de gemeente Vught en als klapper zal het Moluks prominenten 
voetbalteam tegen ons selectie team spelen. Dit feest beschouwen we ook als een 
belangrijke activiteit om een breed publiek van onze club op de hoogte te stellen; 
nieuwe leden te bereiken en kennis te laten maken met onze club; jongeren te 
interesseren voor de voetbalsport.  

    

 Overleg met de gemeente voor toestemming; 

 Om veel mensen te bereiken zullen we vooraankondigingen moeten regelen 
via de regionale kranten; 

 Voetbalclinics en toernooien voor de jeugd; 

 Receptie; 

 Feestavond met genodigden, waaronder oud-leden, gemeente en andere 
genodigden; 

 Moluks prominent voetbalteam tegen selectie team. 
 

Activiteiten programma 2017-2020: 
Niet alleen dient het interieur van de kantine een facelift te verkrijgen, ook in 
functioneel opzicht zijn aanpassingen en uitbreidingen nodig. Niet alleen om alle 
sporttechnische activiteiten op kwalitatief gewenst niveau te kunnen huisvesten, 
maar ook om het clubleven anno 2017-2020 een passende jas te geven en de 
bijbehorende wervende uitstraling te hebben. 
 

 Keuken aanpassen/uitbouwen; 

 Creëren van een nieuwe vaste opslag ruimte (gemaakte overkapping voor 
drank is inbraakgevoelig); 

 Bestuurskamer, hebben we nu nog niet, zodat we kunnen vergaderen in 
een hiervoor geschikte ruimte en we ook sponsors enz. op een behoorlijke 
manier kunnen ontvangen; 

 Uitbreiding/renovatie kantine; 

 Douches aanpassen. 
  

Jaarlijks terugkerende clubactiviteiten: 
 
    De activiteiten bestaan uit 2 onderdelen: 
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1: Algemene activiteiten, zoals: 

 Algemene Leden Vergadering (ALV):  
Eens per jaar zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden; 

 Sinterklaasviering: 
Dit feest wordt georganiseerd voor de allerkleinsten van de club. 

 Familiedag ter afsluiting van het jeugdseizoen: 
Om affiniteit te kweken met de club worden ouders/begeleiders uitgenodigd 
actief deel te nemen en tegen de kinderen te voetballen. De kinderen worden 
hierdoor enthousiast gemaakt en zijn trots hun ouders kennis te laten maken 
met hun club en samen actief te zijn. Ouders en begeleiders hebben de 
gelegenheid de club te leren kennen waar hun kind deel van uit maakt en 
worden in de gelegenheid gesteld lid van de club te worden als vrijwilliger. Ook 
bij ambitie in bestuurlijke functies zijn mogelijkheden. Vrijwilligers voor achter 
de bar worden indien belangstelling hiervoor, in de gelegenheid gesteld zich op 
te geven een cursus hygiëne en/of horeca cursus te volgen. We sluiten de dag 
af met een gezellige BBQ; 

 Zaalvoetbal tijdens de winterstop: 
Tijdens de winterstop gaat de jeugd in een door de club gehuurde zaal onder 
begeleiding voetballen, trainen of balspellen beoefenen. Doel hiervan is om het 
onderlinge contact van de leden en de verstandhouding tussen leider en team 
optimaal te houden. Continuïteit is hierbij een belangrijke factor; 

 KNVB: 
Onder activiteiten van de KNVB verstaan we onder andere het bezoeken van 
een wedstrijd van het Nederlands elftal tegen gereduceerde entree kosten; 

 Driekamp ter afsluiting van het seniorenseizoen: 
Driekamp wordt georganiseerd ter afsluiting van het seizoen. Hierin komen alle 
activiteiten van de club aan bod, alle leden, leiders en ouders nemen hieraan 
deel. Andere activiteiten zijn: kaarten – darten - 7 tegen 7 voetbal. 
Natuurlijk wordt deze dag afgesloten zoals onze club gewend is met een 
gezellige BBQ; 

 Feestavond voor de vrijwilligers: 
Als dank voor hun enorme onuitwisbare inzet hopen we deze groep het gevoel 
te kunnen geven dat we erg gelukkig met ze zijn en dat zonder hun hulp de 
club geen bestaansrecht heeft. We hopen op deze manier op hun inzet te 
mogen blijven rekenen; 

 Sponsormiddag: 
Na de eerste helft van het seizoen worden sponsoren uitgenodigd. Tijdens 
deze middag worden de sponsoren op de hoogte gesteld van de huidige stand 
van zaken en de toekomstplannen van de club. Doel is de sponsoren meer te 
betrekken bij de club. Aansluitend aan deze gezellige middag vindt het sociaal 
uurtje plaats onder het genot van een hapje en een drankje volgens de 
clubcultuur. 

 
2: Toernooien: 

      Verschillende toernooien worden gedurende het jaar georganiseerd zowel uit  
      als thuis in samenwerking met de betrokken teamleiding en het hoofdbestuur. 

 Jeugdtoernooien: 
Deze zijn een zeer gewaardeerd onderdeel van onze jaarlijks terugkerende 
activiteiten. Voor elk jeugdteam proberen we een thuis toernooi te organiseren 
en ons streven is dat elk team minstens een keer een uittoernooi bezoekt; 

 Bavaria toernooi (Senioren toernooi) 

 S-Team 

 Dames toernooi. 
 
                            5.2  Slot. 
                                       Het bestuur zal het beleidsplan aan de orde stellen in de eerst komende ALV.   
                              


