
 
 
 
 

 

 

BELEIDSPLAN 2021-2024 

 

TERUG NAAR DE VERENIGING  

 

NUENEN ALS BASIS 
 



INLEIDING 
 
Een beleidsplan is cruciaal voor de continuïteit van de vereniging: 
 

- Diagnose en inzicht  
- Richtingsbepaling  
- Houvast en toetsing  

 
Dit beleidsdocument is een vervolg op het beleidsplan 2015-2020 en is 
gebaseerd op meerdere interne consultaties. 
 
TERUGBLIK 2015-2020 
 
Plus: 
 

• Omvang (consolidatie, maar tevens vergrijzing en neerwaartse druk) 
• Sportieve niveaus (consolidatie, maar tevens neerwaartse druk) 
• Breed voetbalaanbod (walking football, special talents, G-voetbal) 
• Bestuurlijke herinrichting (bestuurslid voetbalzaken en algemene zaken) 
• Accommodatie (instandhouding/onderhoud accommodatie en kunstgras) 
• Sponsoring (instandhouding sponsorbijdrage) 
• Wedstrijdbureau (algehele coördinatie wedstrijd- en sportparkzaken) 
• Kantine als huiskamer (kantine in eigen beheer) 
• Kleding (herziening kledingbeleid/bruikleenkleding) 
• Duurzaamheid (Softs Points en zonnepanelen) 

 
Min: 
 

• Strategisch bestuur (bestuursdiscontinuïteit, operationeel bestuur) 
• Meten is weten en externe gerichtheid (onvoldoende inzicht en 

bijsturing) 
• Financiën (structureel negatieve exploitatie en taakstellende 

begrotingen) 
• Vrijwilligerskracht en binding/draagvlak (weinig kadering en aandacht) 
• Communicatie (zowel intern als extern) 
• Veiligheid en gezondheid (weinig kadering en aandacht) 
• Meidenvoetbal/opleiding (weinig kadering en aandacht) 

 
DIAGNOSE 2020 
 
RKSV Nuenen is in veel opzichten een prachtige vereniging, waar veel zaken op 
bovengemiddelde wijze geregeld zijn. In de afgelopen jaren hebben zich echter 
diverse (structurele) tekorten ontwikkeld: 
 

• Exploitatietekort: stijgende kosten maar weinig tot geen rek in de 
inkomsten (inclusief taakstellend begroten) 
 

• Vrijwilligerstekort zowel in kwantiteit als in kwaliteit  



 
• Ledentekort zowel in kwantiteit (onderbouw) als in kwaliteit 

(opgevangen door instroom van selectiejeugd en selectiesenioren van 
buiten Nuenen). Vergrijzing van het ledenbestand. 

 
Vrijwilligerskracht, ledenbinding en draagvlak zijn (verder) afgenomen, en het 
wordt steeds lastiger om de sportieve niveaus te handhaven binnen de financiële 
kaders.  
 
Bovengenoemde tekorten zijn op langere termijn niet houdbaar en schaden de 
continuïteit. Op korte termijn is sprake van druk en spanning op meerdere 
terreinen, m.a.w. de vereniging opereert op basis van steeds minder financiële en 
niet-financiële middelen en capaciteit.  
 
De vereniging zal dus binnen de bestaande randwaarden en capaciteit keuzes 
moeten maken dan wel gericht actie moeten ondernemen om de (beperkende) 
randvoorwaarden te adresseren. 
 
BELEIDSRICHTING 2021-2024 
 
Beleidsuitgangspunten 
 
Het beleid, het bestuur en de besluitvorming van RKSV Nuenen zijn gebaseerd op 
de volgende uitgangspunten (visie): 
  

• De vereniging is zowel een sportplek als een sociale ontmoetingsplek: 
voorop staat plezier en prestatie voor iedereen, op ieders eigen niveau en 
wijze.   

• Het primaire verzorgingsgebied van de vereniging is de gemeente Nuenen 
• De jeugdafdeling en -opleiding vormen de levensader van de vereniging, 

zowel in kwantiteit als in kwaliteit  
• De sportieve niveaus van de seniorenselectieteams zijn een functie van de 

kwaliteit van de jeugdopleiding en een maximale doorstroom van zelf 
opgeleide jeugd 

• Er is maximale aandacht voor vrijwilligerskracht, binding van leden en 
ouders en draagvlak binnen de lokale gemeenschap 

• De financiële exploitatie moet sluitend zijn en gedreven worden door een 
realistische begroting 

• Er worden geen concessies gedaan aan de kosten van onderhoud van de 
accommodatie 

 
Met andere woorden: de brede vereniging is de basis, met de voetbalsport als 
kernactiviteit en een scherpe focus op het primaire verzorgingsgebied.  
 
Kernthema’s 2021-2024  
 
Het adresseren van de huidige tekorten laat zich vertalen in 2 kernthema’s, nl 
omvang/schaal en binding/draagvlak. 
 



 
Omvang/schaal: 
 

- Ledenwerving was in het verleden vooral passief 
- De vereniging heeft een minimum omvang nodig om te kunnen bestaan. 
- Er is voldoende jeugdinstroom nodig om een hoogwaardige 

jeugdopleiding te waarborgen (die vervolgens het niveau van de 
seniorenselectieteams bepaalt): kwantiteit is een voorwaarde voor 
kwaliteit.  

  
RKSV Nuenen gaat actief inzetten op ledenwerving met een focus op de 
gemeente Nuenen (vooral de jongste jeugd, inclusief meiden).  
 
Binding/draagvlak: 
 

- Ieder lid moet voldoende ‘plezier’ en ‘prestatie’ aan de vereniging kunnen 
ontlenen: verenigingsgevoel 

- Binding zorgt uiteindelijk voor vrijwilligerskracht en afdoende draagvlak 
bij belangrijke omliggende partijen (ouders, sponsors, gemeente, lokale 
gemeenschap)  

- Binding is een functie van verenigingsgevoel en vereenzelviging met de 
fundamentele richting/uitstraling van de vereniging. Communicatie 
(storyline, positieve boodschap) is hierbij een cruciale en vooralsnog 
ontbrekende factor 

 
Het bestuur van de vereniging is er zoveel mogelijk op gericht om het 
verenigingsgevoel en het (maatschappelijke) draagvlak te bestendigen en om de 
beschikbare middelen in een brede verenigingscontext te alloceren.  
 
Enkele recente ontwikkelingen in dit verband zijn: 
 

- Kantine en samenhangende activiteiten in eigen beheer  
- Technische Commissie wordt centraal en ‘open’ gepositioneerd 
- Spelers van Nuenen 1 ontvangen niet langer een vergoeding 
- Multifunctioneel gebruik en inzet van de accommodatie 

 
De thema’s Ledenwerving en Vrijwilligerskracht zullen projectmatig worden 
opgepakt. Verdere inrichting en professionalisering van communicatie zowel 
intern als extern is hierbij een ondersteunend thema. 
 
Inrichting van capaciteit t.b.v. ‘meten is weten’ is nodig om het beleid te 
monitoren en ontwikkelingen tijdig te signaleren en bij sturen. 
   
In de komende jaren geldt vooral dat financiële discipline in acht wordt genomen 
(sluitende exploitatie). Dit impliceert dat eventueel nieuwe initiatieven 
bekostigd worden door bestaande kosten of uitgaven te schrappen. Additionele 
inkomsten worden alleen begroot wanneer deze voldoende concreet zijn.  
 
 



 
Prioriteiten per thema/afdeling: 
 
Omvang/schaal: 
 

- Continueren van breed voetbalaanbod (met aandacht voor de zwakkeren in de 
lokale samenleving) 

- Maximale doorstroom van JO19 teams naar seniorenafdeling  
- Project Ledenwerving  
- Positieve grondhouding t.o.v. samenwerking en overleg met andere voetbalclubs 

en sportverenigingen binnen de gemeente 
 
Prestatieniveau: 
 

- Een hoogwaardige jeugdafdeling en -opleiding is prioriteit 
- Het sportieve niveau van de jeugdopleiding is bepalend voor het sportieve 

niveau van de seniorenselectieteams (m.a.w. zoveel mogelijk zelf opgeleide 
spelers op basis van maximale doorstroom) 

- De doelstelling is om met JO23, JO19, JO17 en JO15 minimaal landelijke divisie te 
spelen 

- Gelet op het huidige niveau van de jeugdopleiding is een hoofdklasse KNVB dan 
wel 1e klasse KNVB niveau voor Nuenen 1 op dit moment een passende ambitie 

- Actieve werving buiten het primaire verzorgingsgebied is selectief en wordt 
uitsluitend bezien als aanvulling op zelf opgeleide en/of doorgestroomde spelers 
(zowel jeugd als senioren) 

- ‘Selectief’ wordt geïnterpreteerd als ‘eerder uitzondering dan regel’  
- Vrouwen- en meidenvoetbal kent in algemene zin een lagere kwantiteit, daarom 

geldt vooralsnog een wijder verzorgingsgebied dan de gemeente Nuenen 
- Om het huidige model voor vrouwen- en meidenvoetbal in de huidige vorm en 

staat te handhaven, is een inspanning om werving en opleiding binnen het 
primaire verzorgingsgebied te optimaliseren en een betere aansluiting met de 
seniorenselectieteams te creëren, prioriteit en voorwaarde  

- De Technische Commissie (TC) wordt centraal en ‘open’ binnen de afdeling 
voetbal gepositioneerd. Expliciet onderdeel van de werkzaamheden van de 
TC betreft de ondersteuning van niet-selectiejeugdteams en beperking van 
eventuele afbreukrisico’s (selectieteams versus niet-selectieteams)    

- Werving en opleiding van verenigingsscheidsrechters 
- Voor verdere details wordt verwezen naar het opleidingsplan en het technische 

beleidsplan van de vereniging 
 

Accommodatie: 
 

- Initiatieven m.b.t. het multifunctionele gebruik van de accommodatie worden 
zeer aangemoedigd (Sport BSO, toevoegen van voetbal gerelateerde sporten 
etc.) 

- Verjonging van de groen- en onderhoudsploeg 
- Verjonging van de beheerploeg 

 
Bestuurlijke organisatie & strategisch bestuur 
 

- Inrichten van meten is weten, jaarlijkse toetsing/evaluatie van beleid 
- Aandacht voor diversiteit en inclusiviteit t.a.v. de samenstelling van het bestuur, 

het vrijwilligersbestand en het ledenbestand (o.a. multiculturele samenleving) 



- Bestendiging van de relatie (en samenwerking) met de gemeente mede met het 
oog op (aansluiting bij) het Sportakkoord en eventuele beschikbare subsidies 

- Verkennen van de mogelijkheid tot het aanstellen van een verenigingsmanager 
 
 
Financiën: 
 

- Waarborgen van de financiële functie (inclusief de ledenadministratie) is 
cruciaal   

- De financiële exploitatie moet prudent en sluitend zijn, gedreven door 
realistische begrotingen en een holistische blik (inclusief doorkijk naar 
gelieerde stichtingen)  

- Er worden geen concessies gedaan aan de kosten van onderhoud van de 
accommodatie (inclusief beheer en schoonmaak) 

 
Communicatie: 
 

- Herinrichting van afdeling communicatie en opzetten van een communi-
catie structuur (intern & extern, middelen & boodschap, zichtbaarheid)  

- Ondersteunen van Project Ledenwerving en Project Vrijwilligerskracht: 
storyline, positieve boodschap, media) 

   
Binding/draagvlak en vrijwilligerskracht 
 

- Project Vrijwilligerskracht 
- Kantine als huiskamer in samenhang met ledenactiviteiten 
- Verkennen van stagemogelijkheden en -opdrachten (bijv SPECO studenten) 
 

Sponsoring 
 

- Creëren van nieuwe sponsormodellen en het aanboren van additionele 
inkomstenbronnen (business development i.p.v. sponsoring) 

- Verjonging van de sponsorcommissie 
 
Gezondheid, veiligheid en duurzaamheid 
 

- Herijken van aanbod ‘food’ en ‘drink’ 
- Accommodatie rookvrij/-arm 
- Implementeren van veiligheidsbeleid (hard & zacht, inclusief normen & 

waarden) 

 
 
 
 


