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INLE ID ING
Beleid is de verantwoording voor het maken van keuzes. 
Met het opstellen van een beleidsplan wil de vereniging 
noodgedwongen, ad-hoc beslissingen, voorkomen. Veel 
keuzes die gemaakt moeten worden in de toekomst 
zullen voortvloeien uit dit plan en zijn zodoende beter 
onderbouwd. Het beleidsplan heeft als bijkomend 
voordeel dat het zowel intern (leden, trainers, bestuur en 
vrijwilligers) als extern (gemeente, andere gebruikers van 
sportcomplex ‘t Grootveld, bezoekende verenigingen en 
de KNVB) duidelijkheid verschaft omtrent hetgeen de 
voetbalvereniging wil bereiken. In dit plan wordt verwezen 
naar achterliggende beleidsplannen, waar er specifiek in 
wordt gegaan op het betreffende onderdeel.

GESCH IEDEN IS
De datum 23 juli 1930 gaat de boeken in als de officiële 
datum van oprichting van de voetbalvereniging Dalen. 
In 2005 heeft de vereniging haar 75-jarige bestaan op 
een fantastische wijze gevierd. Mede door het feit dat 
Dalen maar één basisschool heeft en ook maar één 
voetbalvereniging, is de v.v. Dalen inmiddels uitgegroeid 
naar een vereniging met tegen de 500 leden. Het 1e elftal 
speelt op het moment van schrijven in de tweede klasse van 
het KNVB district Noord. De clubkleuren zijn rood en wit. 
Met ingang van seizoen 2014 - 2015 speelt de jeugd van v.v. 
Dalen officieel samen met die van DSC’65 onder de noemer: 
SJO Dalen-DSC.

V IS I E
Lekker samen voetballen; dat is waar we voor staan! VV 
Dalen is geen een-tweetje, maar een team waar de twaalfde 
man meer is dan een toeschouwer. Waar niemand buitenspel 
staat. Een gezellige dorpsclub waar we scoren door goed 
samenspel met iedereen die ons een warm hart toedraagt.

We zijn een levendige dorpsclub (Dalen, Wachtum en voor 
de jeugd ook Dalerveen/Stieltjeskanaal) waar iedereen op 
zijn of haar niveau met plezier kan voetballen of op een 
andere manier betrokken is. Iedereen is welkom, voelt 
zich veilig, en we tonen respect naar elkaar; op het veld 
en daarbuiten. Vrijwilligers en sponsoren zijn actief en 
enthousiast betrokken bij onze vereniging en voelen zich 
gewaardeerd. We zijn zichtbaar in het dorp en dragen bij aan 
gezondheid en vitaliteit van inwoners.

MISS I E
       We faciliteren het voetbal in al haar facetten en 
 ondersteunen dit waar mogelijk.
       We hebben een verbindende rol in ons dorp en 
 werken samen met inwoners, ondernemers, 
 verenigingen en scholen.
       We hebben een breed aanbod aan (voetbal)
 activiteiten.
       We hebben oog voor alle spelers. Trainers en 
 leiders hebben hierin een belangrijke rol. 
 Daarom worden zij betrokken bij en ondersteund 
 vanuit de vereniging.
       Vrijwilligers en sponsoren weten wat er speelt 
 binnen de vereniging zodat ze in staat zijn om 

 een actieve rol te pakken.
       We zetten onze vrijwilligers en sponsoren 
 regelmatig in het zonnetje.
       We organiseren activiteiten voor het dorp gericht 
 op gezondheid en vitaliteit.

ORGANIS AT I E  EN  BES TUUR
De Algemene Ledenvergadering kiest het bestuur, 
op voordracht. Het bestuur wordt jaarlijks financieel 
gecontroleerd door de kascommissie. De bestuursleden zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de in dit plan genoemde 
onderdelen, waarbij elk bestuurslid een eigen pakket aan 
taken en verantwoordelijkheden heeft. Elke commissie 
legt uiteindelijk verantwoording af aan het bestuur. Voor 
een overzicht van de structuur van de organisatie, zie het 
organogram als bijlage bij dit plan. Hiernaast houdt de 
vereniging er een huishoudelijk reglement en statuten op na, 
welke op de website zijn te vinden.

MAAT SCHAPPEL I JK  BEL ANG
V.v. Dalen staat midden in de samenleving. Dat is niet alleen 
te zien op het voetbalveld, maar zeker ook in alle zaken 
daaromheen. Hierbij kan onder andere gedacht worden 
aan het Omniveld, schoolvoetbal, onderlinge toernooien en 
georganiseerde activiteiten. Belangrijk is dat de vereniging 
meer kan en wil betekenen voor de lokale samenleving dan 
alleen het mogelijk maken van sportbeoefening. Het moet 
bij de maatschappelijke activiteiten wel gaan om zaken die 
passen bij de cultuur van de vereniging. Het uitbouwen van 
de maatschappelijke rol van de vereniging is een belangrijk 
aandachtspunt.
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J EUGDBELE ID F IN ANC IEEL  BELE ID

TECHN ISCH  BELE ID

COMMERC IEEL  BELE ID

Een van de belangrijkste pijlers van de verenging is de jeugd, want de jeugd is niet alleen de 
spreekwoordelijke toekomt. De v.v. Dalen hanteert een Algemeen Jeugdbeleidsplan om hier 
uitvoering aan te geven. Dit is een plan dat op basis van voortschrijdend inzicht continue aan 
verbetering onderhevig is. Met ingang van seizoen 2014 - 2015 speelt de jeugd van v.v. Dalen 
officieel samen met die van DSC’65 onder de noemer: SJO Dalen-DSC.

De v.v. Dalen streeft een solide financieel beleid na dat erop gericht is om de financiële 
stabiliteit en continuïteit op lange termijn te waarborgen. Dit houdt in het zorgen voor een 
gezond financieel perspectief voor de vereniging voor de korte en de middellange termijn 
middels het opstellen van meerjarenbegrotingen. Hierbij speelt de vereniging in op de actuele 
economische ontwikkelingen. Ruwweg bestaan de inkomsten van de voetbalvereniging uit 
contributies, kantine-inkomsten, sponsorinkomsten en een gemeentelijke subsidie/bijdrage. 
Het streven is erop gericht om de contributie voor eenieder betaalbaar en toegankelijk te 
houden. Met betrekking tot de uitgaven wordt het vier-ogen-principe toegepast, om fraude en 
misstanden te voorkomen. De v.v. Dalen wil een Financieel Beleidsplan hanteren, welke nog 
ontwikkeld dient te worden.

De v.v. Dalen wil een Technisch Beleidsplan hanteren, welke op dit moment in ontwikkeling is. 
Daarin wordt beschreven hoe we als vereniging onze Spelers willen laten groeien op sportief 
en sociaal vlak.

De v.v. Dalen wil een verenigingsbreed technisch beleid ontwikkelen. Het technisch beleid 
dient ertoe om de sportieve prestaties op niveau te krijgen en te houden. De vereniging 
wil een herkenbaar beleid voeren, waarin de ‘overall’ visie breed gedragen wordt en iedere 
individuele sporter vanuit een gedegen jeugdopleiding zich kan ontwikkelen, in een voor 
hem/haar inspirerende omgeving. Iedere individuele speler moet op zijn/haar eigen niveau 
de ‘top’ kunnen bereiken. Het uitgangspunt is dat het eerste elftal het hoogst mogelijke 
nastreeft, zonder dat daar expliciet spelers van buiten voor worden aangetrokken, en dat alle 
jeugdselecties op het niveau voetballen waarop ze het meest leren.

De v.v. Dalen wil een Commercieel Beleidsplan hanteren, welke nog ontwikkeld dient te 
worden. Hierin wordt dan ook melding gemaakt van het beleid op kleding en materiaal. 
De leden van de vereniging moeten kunnen beschikken over goed ouderhouden en veilig 
materiaal voor de beoefening van voetbal. Hierbij kan gedacht worden aan materialen zoals 
ballen en goaltjes, maar natuurlijk ook aan velden, kleedkamers, kantine e.d. Om financiële 
middelen uit sponsoring te kunnen genereren is er een commerciële commissie in het leven 
geroepen. Van de leden van de commissie wordt een proactieve houding en een creatieve geest 
verwacht. Goede PR en Communicatie verhogen het draagvlak voor sponsoring. Daar waar 
er geïnvesteerd moet worden zal de vereniging, in beginsel, proberen dit zoveel mogelijk door 
eigen sponsoren te laten uitvoeren, of anders regionaal. Bij investeringen boven de 4000 euro, 
waarbij er geen andere contracten lopen, worden offertes opgevraagd bij minstens 2 partijen, 
voor een goed prijsvergelijk. De keuze zal gemaakt worden op basis van prijs en relatie.
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COMMUNIC AT I EBELE ID

VR I JW I L L IGERSBELE ID

FAC I L I TA IR  BELE ID  /  ALGEMENE  ZAKEN
In een goede communicatie ligt de sleutel tot succes en tot het goed functioneren van een 
vereniging, waarbij interne communicatie voor externe gaat. Via communicatie is iedereen 
op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging. Je wordt in staat gesteld om mee te 
doen binnen de vereniging. Het zorgt voor binding tussen leden, ouders, vrijwilligers, 
sponsoren, supporters etc. En door afspraken te maken over hoe we communiceren, draagt 
communicatie ook bij aan de uitstraling die we als vereniging naar buiten toe hebben. In 
2021 heeft het bestuur het communicatiebeleidsplan voor VV Dalen en SJO Dalen-DSC 
vastgesteld. Het communicatiebeleidsplan beschrijft de visie en missie van de vereniging en 
de daaruit voortkomende communicatiedoelstellingen. Ook bevat het een overzicht van de 
doelgroepen, communicatiemiddelen en de taken en verantwoordelijkheden van de commissie 
communicatie.

De voetbalvereniging kan haar doelen alleen realiseren wanneer steeds weer voldoende 
vrijwilligers geworven en behouden worden. Het vrijwilligerswerk is daarmee een belangrijk 
speerpunt binnen de vereniging. Vrijwilligerswerk is echter niet vrijblijvend. De vereniging 
verwacht dat iedere ouder vrijwilligerswerk doet, zoals het draaien van kantinedienst. Diegene, 
die daartoe niet bereid is dient een bijdrage te leveren om een betaalde kracht het werk te laten 
doen. Leden van de organisatie worden vrijgesteld van overige vrijwilligerstaken, aangezien 
zij al vrijwillig mede de vereniging draaiende houden. De vereniging wil graag oudere jeugd 
betrekken bij commissies op basis van hun opleiding en interesses. De v.v. Dalen wil een 
Vrijwilligersbeleidsplan hanteren, welke nog ontwikkeld dient te worden.

Dit onderdeel betreft de gehele accommodatie, waaronder de kantine, groenploeg en 
schoonmaak. De schoonmaak zorgt voor een schone kantine, gangen en kleedkamers. De 
groenploeg en het klusteam verrichten het onderhoud van de accommodatie. Bij grotere en 
complexere onderhoudsklussen kan in overleg met en na toestemming van het bestuur een 
bedrijf ingehuurd worden. Alle leden hebben zelf ook een belangrijke verantwoordelijkheid 
voor het onderhoud van materiaal en accommodatie. Zij zijn immers de gebruikers. V.v. Dalen 
wil graag dat de accommodatie een sfeer uitdraagt die past bij de vereniging. De kleuren rood 
en wit staan hierbij centraal. Het kantinebeheer is ondergebracht in een stichting waarin de 
voetbalvereniging en de volleybalvereniging gezamenlijk zorgdragen voor de kantinezaken op 
het sportcomplex, zoals beschreven in de stichtingsstatuten.
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GEDRAG  EN  HOUDING
Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen. Sport geeft mensen zelfkennis 
en zelfvertrouwen. Als vereniging willen we onze leden deze mogelijkheden geven binnen een 
gezonde en

veilige omgeving. Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander 
gezamenlijk beoefent, onder een geaccepteerde leiding. Zonder samenspel geen voetbal en 
zonder tegenstander en scheidsrechter geen voetbal:

       Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.

       Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

       We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.

       We hebben sportiviteit hoog in het vaandel, ook als anderen minder sportief zijn.

       We accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen diens rol, ook als deze 
 een fout maakt.

       De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.

       We gebruiken de faciliteiten en materialen waar ze voor bedoeld zijn.

       Uitgangspunt is dat we na de wedstrijd of training douchen.

       We tonen onze eigen verantwoordelijkheid door onze eigen rommel op te ruimen en 
 de boel netjes achter te laten.

       Er is geen enkele ruimte voor pestgedrag, geweld, intimidatie of discriminatie.

DOEL S TELL INGEN

B I J L AGE

       Ontwikkelen Technisch Beleidsplan

       Ontwikkelen Financieel Beleidsplan

       Ontwikkelen Commercieel Beleidsplan

       Ontwikkelen Vrijwilligersbeleidsplan

       Organogram
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Kascommissie

A.L.V

Jeugdvoorzitter

Jeugdbestuur

A.J.C. Bovenbouw T.J.C.

A.J.C. Middenbouw

A.J.C. Onderbouw

A.J.C.

Wedstrijdsecretariaat Scheidsrechterscommissie

Communicatie Hoofd T.C. Commercieel Voorzitter

Hoofd JeugdopleidingT.C. Jeugd

Scouting

0-23

Prestatie Heren (zo)

Kleding

Materiaal

Projecten

Prestatie Heren (za)

Prestatie Dames

Recreatief

35+ / 45+ / Slow

Zaal

T.C. Senioren

A.J.C.

A.J.C.

A.J.C.

Activiteiten-
commissie

Toernooicommissie

Voetbalkamp

Lief en Leed

Vertrouwenspersoon

Secretaris Penningmeester

Ledenadministratie Financiële commissie

Vrijwilligers

Accomodatie-
onderhoud

Kantine

Thuiswedstrijden

Ordedienst

Supporters-
vereniging

Algemene Zaken

T.J.C.

T.J.C.

T.J.C.Pupillen




