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Inleiding 
 
DVG heeft geen algemeen beleidplan. Afdelingen binnen DVG, zoals de jeugdcommissie, 
sponsorcommissie, kantinecommissie, activiteitencommissie werken met deelplannen of 
activiteitenplanningen waardoor er een gestructureerd geheel is. Waar DVG als belangrijke 
sportvereniging in Liempde voor staat is minder helder beschreven. Recent zijn de statuten 
geactualiseerd en daarbij is ook het oordeel gevormd dat het wenselijk is dat er een overkoepelend 
beleidsplan is.      
 
 

Gehanteerde werkwijze 
 
Als hulpmiddel bij het opstellen van het beleidsplan met daarin opgenomen de definiëring van de juiste, 
in het beleidsplan passende acties en verantwoordelijkheden, is gebruik gemaakt van de SWOT 
methode. 
Met SWOT

1
 wordt bedoeld een sterke / zwakte en kansen / bedreigingen analyse. Met andere woorden 

per beleidsterrein is bepaald waarin DVG  goed is, waarin minder goed, welke bedreigingen liggen op de 
loer waar DVG voor op moet passen en tot slot, waar liggen nog kansen om te benutten. 
 
Wij streven ernaar om een handzaam beleidsplan op te stellen en geen beleidsplan dat uitblinkt door 
mooie volzinnen en abstracte voornemens. Het is belangrijk dat leden en vrijwilligers zich hierin kunnen 
identificeren en er mee  kunnen instemmen dat de door het bestuur benoemde speerpunten ook de 
speerpunten van de gehele vereniging zijn.. 
 
 
De Algemene Ledenvergadering wordt voorgesteld om in te stemmen met het beleidsplan 2013-2020. 
 
Het bestuur van voetbalvereniging DVG Liempde. 

                                                      
1
 Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats 
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1. Huidige situatie 
 
 
 

1.1 Accommodatie 

 
DVG is gehuisvest op sportpark de Roode Bleek te Liempde aan de Oude Dijk. DVG huurt het sportpark 
van de gemeente. Bij aanvang van het seizoen 2012-2013 bestond dat uit 3 wedstrijdvelden en 2 
trainingsvelden, alle velden zijn natuurgras, en  een accommodatie, bestaande uit 8 kleedlokalen, 
bergruimten en kantine, spreekkamers-  en bestuursgedeelte. Dat laatste is in 2011 volledig 
gerenoveerd en wordt door de vereniging gehuurd als zijnde eigenaar (alle lasten).  
  
 

1.2 Ledenbestand 
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1.3 Organogram (2013) 
 
Bestuur en commissies 
 

 
 
 

1.4  Doel. 
DVG is een voetbalvereniging opgericht om de voetbalsport in Liempde te beoefenen en te bevorderen. 
Het werkgebied van DVG is derhalve als uitgangspunt het dorp Liempde. Op de eerste plaats heeft DVG 
ten doel om alle Liempdenaren in de gelegenheid te stellen om met de voetbalsport  in aanraking te 
komen. Dit kan zowel als actieve beoefenaar/sporter, als begeleider en trainer en/of supporter. Op de 
tweede plaats wil DVG de actieve sporter de gelegenheid bieden om naar vermogen te presteren. Dat 
betekent dat DVG plaats biedt aan getalenteerde voetballers en aan  recreatieve voetballers. Op de 
derde plaats wil DVG een sociale omgeving bieden aan haar leden, waar mensen zich prettig thuis 
voelen, niet alleen willen voetballen, maar ook willen deelnemen aan activiteiten, die de club 
ondersteunen dan wel het sociale element binnen de club versterken.      
Op de vierde plaats heeft DVG als voetbalclub  een belangrijke functie binnen de Liempdse 
gemeenschap. De grootste club in Liempde op het gebied van teamsport en DVG wil bijdrage aan de 
sociale cohesie binnen het dorp.    
 
1.5  Activiteitenaanbod 
 

 
Hieronder een overzicht van de (neven)activiteiten die DVG jaarlijks organiseert: 

o DVG is op de eerste plaats een voetbalclub. Dat houdt in dat het bieden van de 
mogelijkheid om actief de voetbalsport te beoefenen voor jong en oud centraal staat. 
Dit bestaat uit trainingen en wedstrijden.   

o DVG biedt de actieve en rustende  leden de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te 
verrichten ter ondersteuning van de vereniging en voor de eigen sociale ontmoeting; 

o DVG biedt alle geïnteresseerde Liempdenaren de mogelijkheid om het sportpark te 
bezoeken en wedstrijden en trainingen als toeschouwer bij te wonen 
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o Daarnaast organiseert DVG vanuit haar meer sociale betekenis sport gerelateerde 
activiteiten 

o DVG biedt activiteiten aan op het sportpark in en bij de directe omgeving van de 
kantine voor vrije tijdsbesteding en informeel samen zijn.   

o Aan DVG gelieerde supportersvereniging organiseert periodiek neven activiteiten, 
waaronder wekelijks kienen  
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2. Analyse sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen 
 

Dorp- en  en verenigingsgebonden. 
Bij de  SWOT analyse wordt het zinvol geacht ook een aantal maatschappelijke ontwikkelingen te 
omschrijven die invloed hebben op het (sport)verenigingsgebeuren in het algemeen of Liempde in het 
bijzonder.  
 

1. DVG is de enige aan de KNVB verbonden voetbalvereniging  in Liempde. Daarnaast is er 
recreatief, zogeheten wild, voetbal. Dit laatste heeft zijn hoogtijdagen gehad en met name 
oudere voetballers beoefenen nog deze “wilde” tak.  

2.  Liempde is een dorp met relatief weinig nieuwbouw. Het dorp vergrijst langzaam maar zeker.  
Voorzieningen aan het begin van de  levensfase  zien het aantal kinderen teruglopen.  
Peuterspeelzaal levert dagdelen in en ook de basisschool zal langzaam maar zeker het aantal 
groepen zien teruglopen.  

3. Liempde kent veel vrijstaande woningen. Deze zijn ook in eigendom bij veel ouderen. Zeker nu 
de economische crisis  woningverkoop moeilijker maakt is dit een stagnerende factor in het   
natuurlijk verloop en de komst van jonge gezinnen naar het dorp wordt daardoor belemmerd. 

4. Er is een redelijk stabiel verenigingsleven in Liempde. Kinderen beoefenen  vaak meerdere 
sporten. 

5. DVG is vooral in trek bij jongens. Meisjes maken nog geen  10%  uit van het jeugdbestand. 
Meisjes trekken vooral naar de hockeyclub, tennis, JAS en andere verenigingen. Er zijn 
meerdere verenigingen die actief werven onder de jeugdige doelgroep. 

6. Liempde heeft grofweg 4800 inwoners. Hiervan zijn ongeveer 600 mensen lid van DVG, dit is 
ongeveer 12-13% van de Liempdse bevolking.  Ruim 40% ( bijna 2000 inwoners) is 35 jaar of 
jonger. Grofweg zijn ruim 400 mensen hiervan actief sporter bij DVG. Dit is ongeveer 20% van 
de Liempdse bevolking.  

7. Kantine en bestuurdersgedeelte zijn in eigen beheer gerenoveerd in 2011. De kleedlokalen zijn 
verouderd, maar voldoen onderhoudtechnisch volgens het plan nog wel. De gemeente heeft 
een onderhoudsplan dat  er vanuit gaat dat in 2015 (douches) en daarna pas in de aanloop naar 
2030 grotere investeringen laat zien. De gemeente wil het onderhoud privatiseren. Mogelijk 
liggen hier kansen om met een bijdrage van de gemeente in eigen beheer tot een 
modernisering te komen; 

8. Onderhoud velden geschiedt door de gemeente. Met ingang van het nieuwe huurcontract, 
2014, wil de gemeente het onderhoud van de velden overdragen. Een budget wordt hiermee 
ook mede overgedragen. Vraag is of dat budget toereikend zal zijn?  Afhankelijk van wat 
uitbesteed kan worden en wat in eigen beheer kan worden gedaan zal dat op basis van 
ervaringscijfers bepaald moeten worden.  

9. DVG beschikt over veel vrijwilligers. Een  harde kern van wat oudere vrijwilligers voelt zich 
verantwoordelijk voor de accommodatie en werkt wekelijks aan het onderhoud ervan.  We zien 
bij deze groep niet zoveel aanwas vanuit de jongere doelgroep (55 jaar). Met het ophogen van 
de AOW leeftijd en ook leden die na het beëindigen van  de actieve sport minder aan DVG 
verbonden blijven kan er een gat vallen. 

10. DVG beschikt over vrij veel  kader dat via commissies of actieve leiding en/of training zich inzet. 
Bij de senioren en ook deels bij de junioren is de basis wankeler dan bij de pupillen. Het blijkt 
dat ouders (waaronder veel oud-voetballers van 35-40 jaar) bereid zijn om Kind-gebonden 
vrijwilligerswerk te doen. Bij senioren en junioren is die band minder.  

11. De kantine beschikt over voldoende vrijwilligers. Er is wel een disbalans in leeftijd, jongere en 
oudere, ervaren en onervaren vrijwilligers.  

12. DVG heeft een website die gebruikt wordt voor het dagelijkse berichtenverkeer.  Programma, 
teamsamenstelling, afgelastingen, activiteiten e.d. Er wordt nog veel als algemeen nieuws 
gepubliceerd. Langzaam is er een tendens naar meer teamberichtgeving. 

13. Grofweg bestaan de inkomsten uit 1/3 contributies, 1/3 barinkomsten en 1/3 sponsoring.  
Volgens normen van de SWS, KNVB zou de contributie een groter aandeel moeten beslaan.  
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Inmiddels worden de contributies voor de jeugd verhoogd, omdat is gebleken dat de kosten 
met name bij deze categorie onvoldoende worden gedekt. 

14. Sponsoring vindt plaats t.b.v. de algemene activiteiten van de vereniging. Daarnaast worden 
vele teams gesponsord in de aanschaf van het tenue.          

15. De DVG-er is een zeer gewaardeerd clubblad. Het verschijnt inmiddels 4 keer per jaar. Het zorgt 
voor het DVG-gevoel en tevens dat niet actieve leden zich betrokken kunnen voelen bij DVG en 
op de hoogte blijven van het belangrijkste nieuws binnen de vereniging. 

16. DVG (vaandelteam) speelt variërend tussen de 3 en 5
e
 klasse. Het kent flinke schommelingen en 

heeft geen constante prestatiecurve.  Ten opzichte van veel verenigingen uit dorpen van ± 5000 
inwoners zijn de prestaties zeker niet aan de sterke kant.  DVG investeert in trainers voor de 
selectie.  De verwachtingen die hierop gebaseerd mogen worden zijn te vaak te hoog 
gespannen.  

17. Voor de overige seniorenteams is er een gezonde mixed van presteren en vermaak. De 
vereniging houdt bij de teamsamenstelling deels rekening met vriendschapsverbanden. 

18. De standaardteams bij de jeugd worden op basis van prestaties geselecteerd. Tweemaal per 
week trainen hoort daar standaard bij. Als de club in de basis op alle onderdelen beter wil 
presteren zal de trainingsfrequentie voor meerdere jeugdteams van 1 naar 2 per week moeten 
gaan.                                        

 
Aan de hand van de “SWOT-analyse” (Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats) formuleren we 
diverse speerpunten die tezamen het beleidsplan vormen. 
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4. Speerpunten van DVG voor de periode 2013 tot 2020. 

 
De speerpunten van DVG voor de korte en middenlange termijn tot 2020 vinden hun basis in de 
vier doelstellingen van DVG  en de belangrijkste kenmerken van de SWOT analyse. 
 

A. Draagkracht vereniging. 
Zolang DVG erin slaagt om de Liempdse jeugd aan haar te binden is de toekomst 
veilig gesteld. Het lijkt een dooddoener  “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” 
maar in dit gezegde schuilt de kern van een bloeiende vereniging. Natuurlijk zal 
DVG in de komende jaren mee gaan op de bevolkingsgroei of afname van 
Liempde. Voetbalsport an sich heeft zoveel lokale, regionale, nationale en mondiale 
aantrekkingskracht – al vanaf de jaren vijftig -  dat in de kern niet gevreesd hoeft te 
worden voor afnemende belangstelling voor onze sport. De dreiging en kansen 
hebben meer te maken met de groei ( o.a. door woningbouw) of krimp van ons 
dorp. Dit is een politieke activiteit, waarmee DVG geen relatie heeft. Wel kan DVG 
binnen de Liempdse context hiervoor blijvende aandacht vragen.   
Wij zien dit als een actiepunt. 
 
DVG richt zich op Liempde en dat zal zo blijven.  
Een mogelijkheid is wel om samenwerking met de voetbalverenigingen in de 
kleinere kerkdorpen in de directe omgeving (Olland, Lennisheuvel) af te tasten.  
Aan een dergelijk samenwerkingsverband kunnen voordelen (continuïteit, behoud 
elftallen in alle leeftijdscategorieën) zitten voor zowel onze vereniging als de 
samenwerkingspartner. 
Wij zien dit als een actiepunt.  
 
Belangrijk voor DVG is dat er geen financiële drempels zijn om lid te worden van 
DVG of lid te blijven. Dit betekent dat de contributies op een algemeen 
aanvaardbaar niveau moeten liggen. Het uitgangspunt mag daarbij zijn dat de 
contributie een afspiegeling mag zijn van de kosten die gemaakt worden. 
Tegelijkertijd moeten de (stijgende) kosten wel opgevangen worden door de baten.  
We moeten ons dus blijvend inzetten voor de werving van neveninkomsten, 
bijvoorbeeld uit sponsoring, subsidies. De werkzaamheden van de 
sponsorcommissie moeten dus onverminderd gecontinueerd worden. Als dat niet of 
minder slaagt, moeten we of contributies verhogen en/of onze uitgaven verlagen. 
Dit betekent ook dat de continuïteit van de bar een belangrijke rol speelt. DVG is 
geen kroeg en wil dat, los van de wettelijke beperkingen, ook niet zijn. Niettemin 
beslaan deze barinkomsten een belangrijk deel van de baten. Een goede bezetting 
is daarin essentieel. Een evenwichtige verdeling tussen ervaren, oudere 
kantinepersoneel en jongere medewerkers is een belangrijke voorwaarde. Een 
betrokkenheid van het personeel bij DVG is belangrijk. De activiteitencommissie is 
essentieel voor de binding tussen de leden.  Voetballers komen om te voetballen, 
maar een deel van met name de senioren  vinden de sportgerelateerde activiteiten, 
net zo belangrijk.       
Wij zien dit als een actiepunt. 
 
Rustende, inactieve leden zijn essentieel. 
Bijna 1/3 van ons ledenbestand bestaat uit niet actief sportende leden. Rustende of 
inactieve leden is een term die een verkeerd beeld geeft van deze leden. Vaak zijn 
het vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid bij de club na hun actieve voetbal 
loopbaan zich aan de verenging zijn blijven verbinden. Ook zijn er rustende leden, 
die na hun voetbalcarrière minder actief zijn bij de club, maar zich wel verbonden 
voelen. Het sociale element speelt bij deze mensen een grote rol. Het is van 
essentieel belang voor de club dat deze mensen gekoesterd worden. Een 
aantrekkelijke contributie, activiteiten waaraan zij kunnen deelnemen, gratis 
seizoenskaart voor DVG 1, de ontvangst van het clubblad zijn essentiële 
onderdelen van deze benadering.     
Wij zien dit als een actiepunt. 
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De (financiële) draagkracht van de vereniging is essentieel voor het toekomstbeeld.  
Nu wordt jaarlijks bij aanvang van het seizoen een begroting opgesteld. In 
incidentele gevallen gaat dit vergezeld van een investeringsbegroting (recent voor 
de verbouwing). Indien DVG een stabiele club wil blijven zal er ook 
begrotingstechnisch een stabiel beeld moeten zijn. Een meerjarenbegroting kan 
hierin ondersteunend zijn waardoor planmatig meer inzicht wordt verkregen wat 
wanneer en tegen welke kosten en met dekking uitgevoerd moet/kan worden. 
Actiepunt: we stellen een meerjarenbegroting op.     
 
Supportersvereniging en Stichting Promotie DVG. 
Beide organisaties zijn sterk verbonden aan DVG. Ze streven niet dezelfde 
doelstellingen na en hebben ook verschillende activiteiten  maar het effect ervan – 
draagkracht van de club-   komt bij beide terug. Vanuit het bestuur mag een grote 
betrokkenheid bij deze organisaties verwacht worden. Hun continuïteit is van 
wezenlijk belang voor DVG en dit mag extra inspanningen van het bestuur 
verwachten. Zowel de supportersvereniging als Stichting Promotie DVG leunen op 
DVG leden die zich met hart en ziel inzetten voor de club.  Dit moeten we blijven 
faciliteren. 
Actiepunt: de goede relatie met de supportersvereniging en Stichting Promotie DVG 
onderhouden.    
 
Vrijwilligers: het cement van het DVG gebouw. 
Op meerdere vlakken zijn de vrijwilligers al genoemd. Resumerend kunnen we 
stellen; zonder vrijwilligers geen DVG. Diverse actieve leden zijn vrijwilliger, veel 
ouders zijn bij de jeugdafdeling vrijwilliger en we hebben veel “rustende leden die 
vrijwilliger zijn.  
Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Indien een vrijwilliger te gemakkelijk in zijn taak 
en zijn plichten staat leidt dat tot disfunctioneren van de DVG machine. Het cement 
in het gebouw brokkelt dan af.  
Vrijwilligerswerk is bij DVG in principe onbetaald. Dit is een groot goed. Als we gaan 
betalen betekent dat een enorme aanslag op de financiële positie van DVG. 
Vrijwilligerswerk is letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar. Daar staat tegenover dat een 
vrijwilliger mag verwachten van de club dat deze de  vrijwilliger wel faciliteert. In 
verzekering, in opleiding en anderszins ondersteuning, in werkelijke onkosten e.d. 
Ook een vrijwilligers-bedankactiviteit is op zijn plaats en wordt dan ook 
gewaardeerd. In bepaalde gevallen ontkomen we er niet aan om ook andere 
onkosten door de inzet te vergoeden, Hierbij kan gedacht worden aan de kantine, 
hoofdtrainer en andere arbeid waarvoor een diploma van kracht is. Het moet dan 
gaan om structurele en gediplomeerde inzet. Deze eerdere lijn dienen we vast te 
houden, Werkelijke onkosten moeten sowieso door de club vergoed worden en 
maken onderdeel uit van de begroting. Deze onkostenvergoedingen worden indirect 
dan weer betaald door de leden, die profiteren van de inzet van vrijwilligers. 
Actiepunt: huidige beleid omtrent inzet vrijwilligers handhaven       
 
Communicatie is bindend element. 
We constateerden al dat de uitgave van het clubblad de DVG-er belangrijk is voor 
het sociale element binnen de verenigingen. Vele leden die geen of minder gebruik 
maken van het internet (DVG-website) blijven toch op de hoogte van het 
belangrijkste nieuws binnen de vereniging en daarmee wordt de band behouden. 
Het dagelijks berichtenverkeer loopt echter via de DVG website. Met de toename 
van het berichtenverkeer is verdere stroomlijning van de website noodzakelijk. Door 
een veelheid aan informatie en de ongestructureerdheid daarvan gaat er ook 
informatie verloren.  
Dit is nog een actiepunt. 
 
De actualiteit van de website is belangrijk omdat de informatie snel onze leden 
bereikt. We zien ook steeds meer dat social media een rol speelt. Facebook, twitter 
zijn digitale middelen die met name door de actieve leden steeds vaker en regulier 
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gebruikt worden. Willen we snel onze leden bereiken dan zullen we hierin ook 
moeten investeren. 
Actiepunt: opzetten van facebook en twitter (of andere media in de toekomst) en 
onderhouden en met name het snelle en actuele nieuws hierop plaatsen;    
 
Traditionele media. 
DVG heeft niet te klagen over aandacht van de (sub)regionale media. Brabants 
Dagblad, Brabants centrum, Mooi Boxtel, Dommelland tonen zich ontvankelijk voor 
het verenigingsnieuws van DVG. Vanwege de betekenis van voetbal in het 
algemeen en DVG voor Liempde (hun spreidingsgebied) in het bijzonder is dat 
verklaarbaar en belangrijk om daarin te investeren. We krijgen er namelijk ook veel 
voor terug. DVG leeft daardoor extra in Liempde en dat betaalt zich ook uit bij acties 
(zoals Op liemt gemunt, voetbalplaatjes, en sponsoring). 
actiepunt: de functie van communicatie en PR moet een aparte functie blijven 
binnen het bestuur van DVG en samen met de voorzitter eerste verantwoordelijk 
voor communicatie en PR.  
 
 
  

B. Voetbaltechnisch kader. 
Voor dit onderwerp gelden meerdere invalshoeken. 
 
Ambitie. 
Binnen alle afdelingen (pupillen, junioren, selectie, overige senioren, w.o., dames) 
willen we de mogelijkheid aanbieden om prestatief de voetbalsport te beoefenen. 
Vele leden van DVG weten echter hun kwaliteiten realistisch in te schatten  en 
willen vooral plezier beleven aan het voetballen. Men wil dit doen in teamverband 
met leeftijdsgenoten, vaak vrienden of kennissen,  waarmee men ook buiten de 
voetbalsport om sociale contacten onderhoudt. Met name bij de overige senioren 
zullen we oog moeten houden voor deze “sociale wens”.  
Dit betekent ook dat we het faciliteren van de meer talentvolle en op prestatie 
gerichte leden vooral terug vinden in de selectie, de standaardteams van de 
junioren en bij de pupillen, waar de reikwijdte breder is om dat daar in de eerste 
jaren nog zichtbaar moet worden of een jeugdig lid met name recreatief of ook of 
vooral prestatief wil en kan voetballen.  
Uit de SWOT analyse blijkt dat DVG als voetbalclub uit een dorp van ruim 4800 
inwoners zich niet altijd kan meten aan clubs uit dorpen met dezelfde omvang of 
zelfs minder. Een vreemde situatie die wij graag willen veranderen. Een  dorp 
straalt af op het voetbal en omgekeerd.  DVG 1 zou een stabiele derdeklasser 
moeten worden. De standaardteams van de jeugd zouden tenminste in de eerste 
klasse, maar bij voorkeur nog een klasse hoger, hoofdklasse, moeten spelen.     
actiepunt: “Liempde” mag dus op voetbalgebied best wat meer aan de weg 
timmeren.                   
 
Faciliteiten.  
We merken bij de jeugd dat een doordachte aanpak vruchten afwerpt. Het concept 
van “train de trainer” en met name het aantrekken van een geschoolde en ervaren 
jeugdtechnisch coördinator leveren resultaten op. We willen deze functie 
continueren en langzaam maar zeker een slag maken naar de junioren. Niet alleen 
om daarmee een basis te leggen voor de aankomende goed presterende pupillen, 
maar ook om twee andere redenen. De junioren hebben een smalle basis en alles 
moet in het werk gesteld worden omdat aantal op peil te houden. Een vrees van 
veel kleine dorpen is dat er te weinig voetballers zijn om teams in stand te houden.  
Dat komt door de vergrijzing, maar ook door andere “autonome”bedreigingen: zoals 
een zaterdagbaan, uitgaan, studie e.d. Voetbalplezier kan ertoe bijdragen dat men 
bij al die keuzes, kiest voor DVG. Als tweede reden geldt dat een sterke 
juniorenafdeling de hofleverancier is voor een selectie die op een hoog niveau (3

e
 

klasse) wil voetballen.  Jaarlijks moeten A junioren doorstromen als nieuw bloed 
voor de selectie van DVG 1 en 2.     
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Wat we los van de autonome ontwikkelingen zelf als club  in de hand hebben is om 
een aantrekkelijke juniorenafdeling op te zetten, die de spelers de kans geeft om zo 
hoog mogelijk te voetballen. 
Actiepunt: behoud van JTC en inzet verbreden naar junioren.  
 
DVG als voetbalfamilie. 
Al veel is geschreven en gezegd over de sociale band binnen de club. Op allerlei 
manieren proberen we die te behouden en te versterken. Dit blijven we doen. 
Binnen een gemeenschap is het niet altijd “koek en ei”.  Er zijn en die zullen altijd 
blijven bestaan spanningen tussen personen in het beoefenen van hun sport of het 
leveren van het vrijwilligerswerk. Dat is van alle tijden. We zijn als club daarop alert 
door korte lijnen en veelvuldige aanwezigheid. Zien en gezien worden is belangrijke 
om (onderhuidse) irritaties en agressie snel te doorgronden en op te lossen. 
Zonodig zullen wij niet schromen voor ingrijpende maatregelen bij agressie, maar 
liever werken wij preventief door aanwezigheid en alertheid: gezonde sociale 
controle.  Sinds kort hebben we ook extra oog hiervoor door het instellen van een 
vertrouwenspersoon vooral bij de jeugd. Deze functie willen wij graag blijvend 
faciliteren, omdat de maatschappij steeds ingewikkelder wordt en dus ook de DVG 
familie. Dat een functionaris het vertrouwen heeft van leden en ouders is belangrijk 
om snel en adequaat te kunnen optreden. 
actiepunt: DVG faciliteert de functie van vertrouwenspersoon en andersoortige 
activiteiten die bedoeld zijn om de relaties binnen de club goed te onderhouden en 
een bijdrage te leveren aan het persoonlijk welbevinden van onze leden.  
 
DVG leden hebben rechten, maar ook plichten. 
Het lidmaatschap, waarvoor contributie wordt betaald,  geeft veel rechten binnen de 
club. Op de eerste plaats is dat natuurlijk het kunnen beoefenen van de sport op 
meerdere momenten in de week gedurende een groot deel van het jaar. Er zijn 
rechten op faciliteiten, waarvan er meerdere zijn beschreven in dit beleidsplan. 
Er zijn echter ook verplichtingen. Ook hier willen wij er enkele noemen. Op de 
eerste plaats is dat de normen en waarden worden nageleefd, zoals de club die 
graag wil hanteren, maar die in het algemeen overeen komen met de gangbare 
uitgangspunten in onze maatschappij. Respect voor de medemens, de 
medevoetballer, ploeggenoot of tegenstander, scheidsrechter of ander official, 
trainer. leider, vrijwilliger. Op de tweede plaats verwachten wij een gemotiveerd lid, 
die onderdeel uitmaakt van de vereniging, het team, en weet dat daardoor bepaalde 
verplichtingen bestaan. Als eenvoudig voorbeeld noemen we maar de opkomst, 
tijdig afmelden e.d. 
     
Structuur.    
Om DVG op het hoge niveau van derde klasse te brengen en te behouden is de 
permanente doorstroming van junioren naar de selectie één, maar er zijn meer 
punten die de aandacht behoeven. Het technisch kader is twee. Hierbij is er sprake 
van de technische staf en daarbinnen de trainers. De technische staf en de trainers 
van DVG zien wij als vrijwilligers die voortkomen uit de boezem van de club. Zij 
voelen zich nauw betrokken bij de club, hebben vaak specifieke kennis op bepaalde 
gebieden en bieden de vereniging continuïteit. Deze vrijwilligers moeten het door de 
club mogelijk gemaakt worden om hun “arbeid” goed te kunnen leveren. 
Actiepunt: een bestuurlid moet voor de technische staf een vast aanspreekpunt zijn. 
Dit is nu ook al, maar komt nog niet altijd tot zijn recht. Hierover vaste afspraken te 
maken.      
 
Investeren in hoofdtrainer. 
We merken dat een hoofdtrainer toch vooral gericht is op het korte termijn resultaat. 
Niet vreemd als we ons bedenken dat we steeds met eenjarige contracten werken. 
Een meerjarig contract vinden we (financieel) te risicovol  als in de tussentijd blijkt 
dat de relatie onbevredigend is. Toch zouden een tweetal maatregelen meer 
continuïteit kunnen brengen, die – naast eerdere genoemde punten, zoals 
doorstroming vanuit de jeugd - een bijdrage zouden kunnen leveren aan de ambitie 
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om DVG een stabiele 3
e
 klasser te maken. 

 
 - DVG kan meer werk maken van het profiel om als hoofdtrainer een 
verenigingsman aan trekken. Een hoofdtrainer met dit profiel heeft naast de selectie 
oog voor andere afdelingen binnen de vereniging; hierbij denken we aan de 
jeugdafdeling en meer in het bijzonder de junioren (samen met de JTC), een hechte 
relatie tussen DVG 1 en DVG 2 met eigen clubtrainers,  en de aansluiting tussen de 
selectie en DVG 3. Met DVG 3 is afgelopen jaren al een sterke slag gemaakt en is 
dit elftal nu beter bezet met talentvolle spelers die ook op dit niveau kunnen 
presteren. Hierdoor kan de wisselwerking tussen 2 en 3 beter worden, hetgeen de 
club op voetbaltechnisch niveau in de breedte ten goede kan komen. 
Een hoofdtrainer kan als boegbeeld van de club hierin een belangrijke stimulerende 
functie vervullen.  Er zijn in de regio goede voorbeeld waarbij het meest lichtende 
natuurlijk het voorbeeld is van Nemelaer (Haaren).   
Actiepunt: uitwerken van het profiel van hoofdtrainer als verenigingsman; 
 
- niettemin het voorgaande punt is in het algemeen een hoofdtrainer toch een 
“passant”. Wij vinden het dus noodzakelijk om deze continuïteit van onze visie op 
de club en ambitieniveau ook binnen de club te borgen. Hiervoor kan binnen het 
bestuur een lid worden aangewezen die dit in overleg met technische staf 
selectie(hoofdtrainer), JTC en seniorencommissie coördineert en in het belang van 
een consistente voetballijn binnen de club knopen kan doorhakken.  
Actiepunt: uitwerken van de functie en aanwijzen van technisch bestuurslid met 
bevoegdheden.   
 

C. Accommodatie. 
DVG heeft een mooie accommodatie die extra is verrijkt door de nieuwbouw van de 
kantine en bestuursgedeelte. 
De speerpunten op het gebied van accommodatie liggen op drie gebieden. 
 
- onderhoud kleedlokalen. 
De gemeente heeft een onderhoudsrapport opgesteld voor onderhoud over de 
komende 20 jaren. Dit willen wij basis laten zijn voor ons voornemen om de 
kleedlokalen qua onderhoud rigoureus aan te pakken. Deze lokalen zijn nu ruim 40 
jaar oud en verdienen groot onderhoud. Of dit moet leiden tot complete 
vernieuwing, zoals bij de kantine, is een beleidvraag voor de komende jaren. Dit zal 
ook afhangen van de financiële middelen. Kunnen we hiervoor binnen onze 
begroting gelden vrijmaken en kunnen we een beroep doen op een gemeentelijk 
budget. Ons eerste prioriteit ligt bij het gemeentelijk budget omdat de 
accommodatie eigendom is van de gemeente en deze dus op grond van het 
privaatrecht ook als een goed huisvader het gebouw moet onderhouden. Deze 
aanpak gaat tijd vragen. Besprekingen met de gemeente en voorbereiding van de 
plannen. Niet alleen moeten we daarbij dan denken aan de financiën, maar ook 
inzet van leden en hopelijk sponsors, waarbij betere economische tijden 
voorwaardelijk lijken te zijn om überhaupt te kunnen starten.  Het zou een ambitie 
kunnen zijn als DVG bij haar negentig jaar bestaan kan beschikken over een 
volledige moderne accommodatie.  
actiepunt: we zetten een actieplan op voor verbouwing van de kleedlokalen. We 
richten ons daarbij op 2016.  
 
- privatisering. 
Met ingang van het nieuwe huurcontract – 2014 – wil de gemeente volgens het 
algemene sportbeleid dat uitgaat van privatisering dat ook laten gelden voor DVG. 
Hieraan zullen we ons niet kunnen onttrekken. Onze kantine en bestuursgedeelte 
zijn al geprivatiseerd. Het zal nu gaan om het resterend gebouwencomplex (de 
kleedlokalen) en onderhoud van de velden. We zullen twee zaken op orde moeten 
hebben: enerzijds door middel van een goede budgetoverdracht van gemeente aan 
de club dat we financieel ook daadwerkelijk de werkzaamheden kunnen uitvoeren. 
En op de tweede plaats zullen we moeten zorgen dat de bouwtechnische 
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commissie meer structureel vorm gaat krijgen. Bestuurlijk/uitvoerend zal het meer 
body moeten krijgen. Enerzijds omdat de verantwoordelijkheid fors groter wordt 
(inhoudelijk, uitbesteden, maar ook financieel verantwoord  meer dan 25.000), 
maar anderzijds ook door de structurele inzet van vrijwilligers: continuïteit van inzet, 
maar ook kostenbesparend. 
actiepunt: medewerking verlenen aan de privatisering en tegelijkertijd de eigen 
structuur (bestuurlijk/uitvoerend) opzetten. 
 
-Kunstgrasveld. 
Steeds vaker bezoeken wij voetbalverenigingen die kunnen beschikken over 
tenminste 1 kunstgrasveld. Alhoewel de omvang van het sportpark de Roode Bleek 
geen noodzaak geeft tot een kunstgrasveld, is gezien de ontwikkeling van de sport 
de aanwezigheid van tenminste een kunstgrasveld essentieel. Als gebruiker van 
natuurgrasvelden gaan we op den duur achterblijven bij de clubs die wel over 
kunstgras beschikken. Aangezien hiermee een investering van meer dan 400.000 is 
gemoeid zal de club dat niet alleen kunnen. De gemeente is hierin een belangrijke 
partner. 0ok de andere voetbalverenigingen in Boxtel - en met name Boxtel en LSV, 
omdat ODC er al over gaat beschikken – zijn belangrijke partners om mede deze 
wens te bewerkstelligen en druk uit te oefenen op de gemeente. 
Actiepunt: “strijdplan” opzetten om toe te werken naar een kunstgrasveld op 
sportpark de Roode Bleek.                 

    
Op de volgende pagina hebben we in tabelvorm de diverse acties opgenomen, in tijd en in 
actor. 
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Actie planning actor 

 
Algemeen 

  

1. Draagkracht vereniging: relatie met 
sterk vitaal dorp 

2013 continu Dagelijks bestuur 

2. DVG richt zich op Liempde en 
zoekt samenwerking met kleine 
buren  

2013 continu Bestuur 
jeugdcommissie 

3. De sociale betekenis van DVG 
naast voetballen borgen 

2013 continu Bestuur en commissies 

4. Binding niet actieve leden, 
aantrekkelijke contributie 

2013 continu Bestuur 

 
Relaties 

  

5. Onderhouden van geregelde 
contacten met Stichting Promotie 
DVG en Supportersvereniging 

2013 continu Dagelijks bestuur, 
sponsorcommissie, 
jeugdcommissie  

6. Behoud van laagdrempelig 
sponsorbeleid 

2013 continu Sponsorcommissie en 
dagelijks bestuur 

7. Faciliteren van functie van 
vertrouwenspersoon en 
gelijksoortige zaken 

2013 continu Bestuur en commissies 

8. Vrijwilligers: het cement van het 
DVG gebouw 

2013 continu Bestuur en alle 
commissies 

9. Communicatie: DVG-er behouden, 
verbetering website, opzetten 
Facebook en Twitter 

2013 Continu 
 
2013 

Bestuur en commissie 
pers en publiciteit 

10. Contacten met erkende 
(traditionele)  media 

2013 continu Dagelijks bestuur, 
commissie pers en pu-
bliciteit en activiteiten 

 
Financiën 

  

11. Opstellen meerjarenbegroting 2013 Dagelijks bestuur 

12. Financieel beleid gericht op 
sluitende begrotingen 

2013 continu Bestuur en commissies 

 
Technisch beleid 

  

13. behoud van jeugd technisch 
coördinator 

2014 Bestuur en 
jeugdcommissie 

14. technische commissie voor 
aansluiting junioren/selectie DVG 
3 

2013 Dagelijks bestuur, 
technische staf 

15. aanwijzing bestuurslid technische 
zaken 

2013 Bestuur en technische 
commissie 

16. hoofdtrainer als verenigingsman 2013 Dagelijks bestuur, 
technische commissie 

 
Accommodatie 

  

17. privatisering en taken (bestuurlijk 
en uitvoerend) borgen. 

2013-2014 Bestuur 

18. onderhoud kleedlokalen actieplan 2014-2016 Bestuur en 
accommodatiecommissie 

19. strijdplan kunstgrasveld (zo 
mogelijk in samenspraak met 
andere voetbalverenigingen in 
Boxtel 

2014 Bestuur en 
accommodatiecommissie 

 


