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Elst, juli 2015 

 

Voorwoord 

De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met 
een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. 

Zoals bij veel verenigingen is ook vv Musketiers erg afhankelijk van vrijwilligers. 
Om aan deze groep en andere belangstellenden meer duidelijkheid te geven over de toekomst 
hebben wij als bestuur besloten om een beleidsplan te schrijven. 

Wij hebben echt niet de illusie dat dit plan op alle vlakken dekkend is. Uiteraard lopen zaken anders 
dan gepland, maar de bedoeling van dit plan is om richting te geven. 

Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur en geeft richting aan de toekomst.  
Als lid van de vereniging conformeert u zich aan dit plan.  
U hebt tenslotte het bestuur gekozen.  
Opmerkingen, aanvullingen zien wij graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet,   
 
Theo van Rees          
Voorzitter vv Musketiers 
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1.0  MISSIE en VISIE 

Primaire functie, reden van bestaan 

 

 

1.1 MISSIE 

 

vv Musketiers is een gedegen vereniging die recreatief- en prestatief voetbal biedt voor 
meisjes/jongens en dames/heren in Elst (Ut.) en omgeving.  
vv Musketiers staat bekend als een vereniging met een gedreven bestuur met ondersteunende 
commissies, financieel gezond, positief ingesteld, sociaal betrokken en gezellig, met serieuze 
aandacht voor de jeugd zonder de senioren uit het oog te verliezen. 

 

1.2 VISIE 

Leden en iedereen die met vv Musketiers verbonden is,  voelen het voetbalplezier, zoeken en vinden 
gezelligheid maar zien ook de prestaties waarbij het behoud van opgroeiende jeugd voor de 
vereniging een belangrijke drijfveer is.  
Als vereniging willen wij verder groeien in leden. Verder staan wij ervoor om de accommodatie up to 
date te houden en te brengen, waarbij een nieuw aan te leggen kunstgrasveld een belangrijk 
speerpunt is.  
Waar nodig zoeken wij samenwerking met andere verenigingen. 

Wij zijn betrouwbaar, hebben respect voor elkaar en voor andere personen en verenigingen. Wij 
gaan daarom respectvol met elkaar om.  
Dit geldt voor de gehele vereniging maar specifiek voor de jeugd. Daarbij horen dan ook geen 
discriminerende uitspraken, vloeken, schelden en seksuele intimidatie.  

Wij vinden het belangrijk om binnen vv Musketiers open en transparant te communiceren. Dit geldt 
voor alle geledingen van de vereniging. Als vereniging dragen wij het beleidsplan uit. 
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2.0 vv Musketiers 

 

Bestuur 

Het Bestuur van vv Musketiers bestaat uit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester en 
secretaris) aangevuld met Jeugdvoorzitter en Facilitair coördinator. Ondersteuning vindt verder 
plaats middels wedstrijd-secretariaat, media/website, scheidsrechtercoördinator, leden-
administratie, jeugdcoördinatoren. 

Verder zijn er binnen de vereniging diverse commissies actief: sponsorcommissie, 
ontspanningscommissie, jeugdactiviteiten commissie en toernooicommissie 

 

Vereniging 

Seizoen 2014/15 heeft de vv Musketiers meer dan 365 leden. Hiervan zijn 323 actieve bondsleden. 
vv Musketiers kent op dit moment 4 senioren teams, 1 vrouwen team, 3 junioren, 7 pupillen 
(inclusief Meiden D) en mini’s. 

Het eerste elftal komt op dit moment uit in de 4e klasse Zaterdag amateurs. 

De ledenaanwas zit momenteel voornamelijk bij de pupillen, tevens is de opzet van 
meisjes/damesvoetbal goed aangeslagen.  

Het clubhuis is in 2010 verbouwd en kan gebruikt worden voor diverse activiteiten.  

Via de activiteitencommissie worden deze activiteiten voor de leden in het clubhuis georganiseerd. 

De stap van de junioren naar de senioren is voor veel spelers behoorlijk groot.  
Een goede doorstroming is een belangrijk aandachtspunt,  om daarmee deze leden te behouden 
voor vv Musketiers. 

De faciliteiten op het sportpark zijn op een aantal fronten prima voor elkaar maar naar de toekomst, 
waaronder het groeiscenario, zijn aanpassingen en uitbreidingen gewenst. Een kunstgrasveld is 
daarvan een duidelijk voorbeeld. 

Gezamenlijke afstemming met betrekking tot faciliteiten op het gehele sportpark en gezamenlijk 
optrekking richting gemeente is noodzakelijk. Zelfstandig beheer van de accommodatie is hier een 
goed voorbeeld van. Samenwerking met andere sportverenigingen achten wij noodzakelijk. 

Financieel is de vereniging stabiel en gezond maar dit biedt niet de mogelijkheid om grotere 
financiële uitgaven te dragen. Meer inkomsten vanuit de huidige of andere bronnen zijn hiervoor 
noodzakelijk. 
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3.0 DOELSTELLINGEN 

Beleid, ambities richting de toekomst, waarden en normen 

 

Wat willen we bereiken ? 

Toetsbare maar realistische doelstellingen zijn:  

1.1. Wij streven naar 450 leden in het jaar 2020 

Wij streven naar een actieve werving van leden, in het bijzonder jeugdleden.  

Daarbinnen heeft het dames/meiden voetbal belangrijke positie.  

De vereniging heeft een prestatie-gedeelte voor eerste elftal bij de senioren en selectie-elftallen bij 

de jeugd. Daarnaast zorgt een groot gedeelte van de vereniging voor invulling van de breedtesport, 

waarbij vooral het plezier in voetbal voorop staat. 

 

1.2. Wij streven er naar dat het eerste elftal constant op 3e klasse niveau  speelt 

Er wordt in principe geen vergoeding betaald aan eerste elftal spelers. Ook deze spelers betalen net 

als elk ander lid hun contributie. Het moet voor eerste elftalspelers een uitdaging en eer zijn om in 

het eerste te spelen. 

 

1.3. Wij streven naar een belangrijk gedeelte ‘eigen kweek’ in het 1e elftal 

Leden vanaf jeugd opleiden tot eerste elftalspelers. Een binding met je vereniging realiseren 

 

1.4. Wij streven naar een goede achtervang van het eerste elftal door een goed tweede elftal 

Goede afspraken tussen eerste en tweede elftal. Goed gestructureerde communicatie onderling. 

Beslissingen door trainers/leiders mbt personele invulling en/of uitsluiting worden eerst 

gecommuniceerd met coördinatoren en/of het bestuur.  

 

1.5. Wij staan bekend als een positief ingestelde en sociaal betrokken vereniging 

Binnen de vereniging maar ook voor derden moet vv Musketiers bekend staan als een positieve 

vereniging. Vooral voor de jeugd is deze positieve houding van belang zodat dit van jongs af aan als 

normaal gedrag gezien wordt. In een wedstrijd is het dan ook  normaal dat een leider ingrijpt als het 

gedrag van een speler niet correct is. Het gedrag staat in dat geval boven het sportieve belang. 
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1.6. Binnen vv Musketiers is geen ruimte is voor discriminatie uitspraken en seksuele intimidatie  

Discriminatie en seksuele intimidatie horen niet bij de sport. Respect is het bovenliggende woord. 

Zowel tijdens wedstrijden als buiten het veld, dus ook voor supporters. 

Ten aanzien van de jeugd heeft vv Musketiers het beleid dat alle vrijwilligers die met de jeugd in 

aanraking komen het verplicht een VOG verklaring moeten verkrijgen via de gemeente.  

vv Musketiers beschikt ook over een vertrouwenspersoon. 

 

1.7. Wij staan bekend als een gezellige vereniging  

Zowel voor de jeugd als voor de senioren worden naast het voetbal diverse activiteiten 

georganiseerd. Het JAC houdt zich specifiek bezig met de jeugd en de Ontspanningscommissie met 

de senioren. Activiteiten kunnen zowel voor leden als ook niet-leden georganiseerd worden. 

 

1.8. Wij streven naar structurele sponsoring 

Het doel is om een hoofdsponsor voor de vereniging te hebben en een hoofdsponsor specifiek voor 

de jeugd. Daarnaast zijn er een tal van sponsors die daarmee vv Musketiers ondersteunen.  

De sponsors worden door de sponsorcommissie benaderd en actief gehouden. Jaarlijks wordt ook 

een sponsoravond georganiseerd. Op deze wijze wordt een goede band tussen de sponsors 

onderling gekweekt en onderhouden. 

Graag zien wij dat sponsors langere tijd hun bijdrage leveren aan vv Musketiers. 

 

1.9. Wij streven naar een goede relatie met de lokale media 

Media wordt op de hoogte gebracht van de activiteiten die rond vv Musketiers plaats vinden als ook 

de resultaten van de teams, vooral het eerste. Uiteraard wordt bi j het behalen van 

kampioenschappen ook aan de media gemeld. Met de media wordt bedoeld de lokale kranten, als 

ook de eigen website en het dorpskrant De Hank. 

 

1.10. Wij streven naar het opleiden van scheidsrechters 

Het hebben van voldoende scheidsrechters die de wedstrijden fluiten is een probleem. Binnen de 

vereniging willen wij graag actief scheidsrechters opleiden middels het geven/bijwonen van 

cursussen. Bij voorkeur beginnend bij de jeugd maar ook uiteraard ook bij de senioren.  
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1.11. Wij streven naar het zelf organiseren van een jeugdtoernooi 

vv Musketiers organiseert zelf jaarlijks een toernooi voor de jeugd, de toernooicommissie 

organiseert dit. Ook wordt aan uittoernooien deelgenomen. Aanmeldingen hiervoor worden in 

overleg tussen de toernooicommissie en de trainers/leiders gemaakt. 

 

1.12. Wij streven naar een goede samenwerking tussen eerste elftal en junioren/pupillen teams 

Voor de doorloop van de jeugd naar de senioren is het van belang om een onderlinge samenwerking 

te hebben tussen deze twee geledingen. Herkenning van spelers en doorgroei van A jeugd naar het 

eerste elftal zal dit ten goede komen. Door leden vanaf de pupillen juist te betrekken bij de 

vereniging zal deze doorstroming makkelijker worden. 

 

1.13. Wij streven naar minimaal dubbele bezetting van junioren elftallen om daarmee met selectie 

teams te kunnen ontwikkelen 

Als kleine vereniging zal het niet meevallen om op alle vlakken dubbele bezetting te realiseren maar 

het streven is er wel. Per selectieteam streven wij er naar om uit te komen in de 3e klasse met een 

uitschieter naar 2e klasse. 

 

1.14. Wij streven naar nog meer ruimte voor meisjes/damesvoetbal 

Een belangrijk deel van de leden bestaat uit meisjes/dames, vanaf pupillen tot senioren. 

 

1.15. Wij streven er naar om talenten binnen junioren/pupillen te behouden voor de vereniging en 

uitdaging te blijven geven tijdens trainingen 

Tijdens trainingsavonden geeft de jeugdcoördinator extra aandacht aan de talenten binnen de 

verschillende teams.  

 

1.16. Wij streven er naar om ouders, specifiek van pupillen, te betrekken bij de vereniging 

Om een beter beeld te krijgen van mogelijkheden waar ouders ingezet kunnen worden willen wij in 

kaart brengen wat het opleidingsniveau en werkactiviteiten van de ouders zijn van de jeugdspelers. 

Dit om ouders actief te kunnen benaderen voor taken binnen de vereniging. 
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1.17. Wij streven naar goede faciliteiten, zoals:  clubhuis, velden en kleedruimte 

De accommodatie bij vv Musketiers is in principe goed voor elkaar. Uiteraard zijn er altijd 

verbeteringen door te voeren. Zo is het clubhuis een paar jaar geleden flink gerenoveerd en wordt 

dit jaar de entree van het clubhuis aangepast.  

De vereniging ontbeert op dit moment een kunstgrasveld. Alleen grasveld is onvoldoende voor een 

voetbalvereniging. Tijdens najaar en winterperiode wordt het gras kapot gelopen en is het niet meer 

trainingswaardig. Tijdens de wintermaanden kan er bij een beetje vorst al niet meer op een 

fatsoenlijke manier worden getraind. Overleg met de gemeente over deze faciliteit is noodzakelijk. 

 

1.18. Bestuur en leden 

Het bestuur is een groot voorstander van korte communicatielijnen met de leden. Daarom zijn de 

bestuursleden ook altijd voor op- en aanmerkingen te benaderen via mail, of telefoon. En uiteraard 

door direct aan te spreken. Daarnaast is er natuurlijk de jaarlijkse ledenvergadering. 

 

1.19. Vrijwilligersavond 

Voor al die vrijwilligers die zich met veel energie inzetten wordt eens per jaar een vrijwilligersavond 
georganiseerd. Hiermee worden deze belangrijke pionnen binnen de vereniging voor hun inzet 
gewaardeerd. 


