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VOORWOORD 
 

Middels dit clubplan wil s.v. A.W.C. een strategisch beleidsplan neerleggen waarin de vereniging blijk 

geeft van haar ambities en doelstellingen voor de komende jaren tot in het seizoen 2021-2022. 

De Algemene Ledenvergadering heeft in oktober 2017 het bestuur de opdracht gegeven om een 

strategisch beleidsplan op te stellen om voor de toekomst de lijnen uit te zetten op de diverse 

beleidsterreinen. 

Tijdens de Algemene ledenvergadering in het najaar van 2018 presenteert het Bestuur een 

beleidsplan voor één gecentraliseerde organisatie met één budget voor het primaire (voetbal)proces 

(met inbegrip van de direct benodigde stafafdelingen) en het secundaire proces van overige 

organisatorische werkzaamheden die nodig zijn voor ondersteuning van het primaire proces. 

Het plan moet richting aangeven hoe het primaire - en secundaire proces georganiseerd dient te 

worden. Vanuit het strategisch beleidsplan worden missie en visie omgezet in strategische doelen en 

bijbehorende doelstellingen, met inbegrip van een meerjarenraming.  

Dit zal moeten worden bereikt door een stevig georganiseerde bestuursstructuur met algemene en 

beleid specifieke verantwoordelijkheden. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester hebben 

Voetbalzaken, Algemene Zaken, Commerciële Zaken en Vrijwilligerszaken/Communicatie een plaats 

in het algemeen bestuur. 

Ter vervolmaking van dit clubplan zal in het voorjaar 2019 een communicatieplan worden opgesteld.  

Dit clubplan heeft een werkingsduur over de periode 2018 tot 2022. Ook beschikt onze verenging 

over een voetbalplan met een werkingsduur van 2016 tot 2020.  

Als titel heeft dit document “BLIJVEN VERBETEREN” gekregen omdat dit precies de ambitie 

weergeeft waar we als club voor staan. Er gaat eigenlijk heel veel goed maar het kan altijd nog wat 

beter. 

 

Erick Loermans 

Voorzitter s.v. A.W.C.  
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1. INLEIDING 
 
Dit strategisch clubplan geeft een breed inzicht waar s.v. A.W.C. eind 2018 staat en welke doelen de 

club de komende jaar stelt.  Met dit plan maken we de balans op en zetten we de koers uit naar 

2022. Om tot dit plan te komen is het volgende proces doorlopen: 

Procesplanning 

 Inventarisatie aanwezige beleidsplannen september – december 2017 

- Statuten en huishoudelijk reglement (februari 1991) 

- Rapport IK Sport audit (Transferpunt Sport, juni 2013) 

- Rapport Nieuwe bestuursstructuur (Transferpunt Sport, juni 2014) 

- Vrijwilligersbeleid “ Iedereen draagt een steentje bij” (januari 2016) 

- Fairplay beleid (januari 2016) 

- Voetbalplan 3.0 (april 2016) 

 Voorjaar 2018, schetsen contouren meerjaren visie. 

 Najaar 2018 diverse werksessies met bestuursleden en toekomstige bestuursleden.  

 

Onze dank gaat uit naar allen die een actieve inbreng en betrokkenheid hebben getoond. 

Het bestuur van s.v. A.W.C 

Erick Loermans       Fred Thannhauser 

(voorzitter)       (secretaris) 

Mickey Hummeling      Guus van Schijndel 

(penningmeester)     (bestuurslid Voetbalzaken) 

Harrie Jansen       Jan Dijkmans 

(bestuurslid Vrijwilligerszaken/communicatie)  (beoogd voorzitter) 

Martijn Verharen      Jos van Beek 

(beoogd bestuurslid Algemene Zaken)   (beoogd bestuurslid Commerciële Zaken) 

Jos Giesbers 

(beoogd penningmeester) 
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2. MISSIE EN VISIE 
 
In 2018 is s.v. A.W.C. 86 jaar jong en niet alleen een begrip in Wijchen, maar ook ver buiten de 

gemeentegrenzen. De ruim 1.000 leden spelen verdeeld over 12 senioren veldvoetbalteams mannen      

1 vrouwenteam, 31 junioren-/pupillenteams, 1 zaalvoetbalteam en 2 recreantenteams.  

Een voortdurende alertheid van bestuur en kader moet garant staan voor het bieden van de 

mogelijkheid tot sportbeoefening aan zowel jeugd als senioren. Dit is echter onmogelijk zonder de 

inzet van vele vrijwilligers. s.v. A.W.C. heeft veel waardering voor deze vrijwilligers die zich 

verbonden voelen met de club en probeert hen zo goed mogelijk te faciliteren bij het uitoefenen van 

de vrijwilligerstaken. 

s.v. A.W.C. wil zich profileren als familieclub door een vereniging te zijn voor het hele gezin in al haar 

facetten. Allereerst door de voetbalsport in al haar verschijningsvormen aan te bieden. Daarbij 

denkend aan voetbal voor man/vrouw,  jong/oud met en zonder beperking, recreatie-, 40+/50+- en 

selectievoetbal. Een passend aanbod voor iedereen! De Technisol Voetbalacademie draagt zorg voor 

een gedegen voetbalopleiding, naast de reguliere beker- en competitiewedstrijden. 

Daarnaast wil s.v. A.W.C. een vereniging zijn waar je terecht kunt zonder actief de voetbalsport te 

bedrijven. Voor de allerkleinsten een veilig en goed geoutilleerd speeltuintje, alsmede voor de wat 

oudere jeugd voldoende spelmogelijkheden. Een prettige sfeer bereiken en binding met de club 

verkrijgen staan hoog in het vaandel.  

Het clubhuis is een plek waar eenieder zich thuis kan voelen; de accommodatie een veilige omgeving 

en een ‘professioneel’ opererend kader. Een goed functionerend vrijwilligersbeleid en een  financieel 

gezonde vereniging zijn, liggen hieraan ten grondslag. Met de verbouwing van het Jeugdhonk in 

2016, de aanstelling van een Manager Voetbalzaken, de Technisol Voetbalacademie, een grote groep 

vrijwilligers en de warme relatie met de Businessclub met ruim 100 leden is s.v. A.W.C. een 

voetbalclub voor iedereen waar de slogan “Samen één, samen beter” volledig tot zijn recht komt. 
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2.1  Voetbal visie 

 

s.v. A.W.C. is een vereniging die een ieder in de gelegenheid stelt om zoveel mogelijk op zijn/haar 

eigen niveau de voetbalsport te bedrijven. Hierbij wordt met de meer getalenteerde jeugdspelers  en 

speelsters op een zo hoog mogelijk (jeugd)niveau gespeeld én voor de (wat) minder getalenteerde 

jeugdspelers/speelsters een veilige, uitdagende en respectvolle omgeving geboden. De visie is dat de 

club zorg draagt voor een stabiele doorgroei van jeugdspeler tot senior. 

Ontwikkeling van individu naar teamspeler op alle niveaus, waarbij de selectieteams jeugd en 

senioren op hoog niveau met vooral zelf opgeleide spelers spelen. Dit realiseren door het opleiden 

van meerdere trainers en coaches, die spelers en speelsters beter maken. Hierdoor worden teams 

beter en uiteindelijk wordt s.v. AWC een betere club met een 1e mannenelftal stabiel in de 1e klasse 

K.N.V.B.. Uitgangspunt hierbij is met zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding/Technisol 

Voetbalacademie in onze selecties. 

In lijn met deze visie is de “Groen-Witte-Weg” opgesteld, welke als leidraad dient voor de Manager 

Voetbal en alle trainers, die inmiddels binnen de jeugdopleiding geïntegreerde s.v. A.W.C.-Voetbal- 

academie actief zijn. Door de toepassing van de “Groen-Witte-Weg” (speelintenties binnen de 

jeugdopleiding) wordt iedere speler of speelster alle facetten van het voetbal (op een passend 

niveau) aangereikt. Hierbij worden jeugdspelers gestimuleerd en geënthousiasmeerd om hun talent, 

aanleg en vaardigheden door te ontwikkelen binnen de grenzen van hun persoonlijke mogelijkheden. 

Daarbij is oog voor talent, maar zeker ook ruimte voor plezier en groepsgevoel. 

Voor een uitgebreidere beschrijving hoe deze visie te bereiken verwijzen wij naar het “ s.v. A.W.C. 

Voetbalplan 2016-2020” (zie website AWC). 

3. ORGANISATIESTRUCTUUR 

De vereniging heeft een degelijke organisatiestructuur, bestaande uit een bestuurlijke - en een 

uitvoerende structuur. De bestuurlijke structuur richt haar focus op het uitzetten van de huidige 

koers en zal zich daarnaast ook richten op het vormen van beleid voor de toekomst. Tevens is zij 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het 

hoogste bestuursorgaan van een vereniging en benoemt de voorzitter. Het bestuur bestaat verder uit 

een secretaris, penningmeester, bestuurslid Voetbalzaken, bestuurslid Algemene Zaken, bestuurslid 

Commerciële Zaken en een bestuurslid Vrijwilligerszaken/Communicatie. De uitvoerende structuur 

bestaat uit de diverse commissies, die invulling geven aan het gevormde beleid en hierover  

verantwoording afleggen aan het bestuur.  

De continuïteit van de vereniging wordt gewaarborgd door de juiste opbouw en invulling van de 

organisatie. Spreiding van de diverse taken over voldoende mensen wordt hierdoor verkregen en 

wordt voorkomen dat de vereniging al te zeer afhankelijk wordt van enkele personen. Bewust wordt 

door het bestuur gestreefd naar vakkundigheid op spilfuncties binnen de vereniging. Als spilfuncties 

worden aangemerkt de bestuursfuncties, Manager Voetbalzaken en de voorzittersfuncties binnen de 

diverse commissies.  

Zie bijlage 1 voor een uitgebreid organogram. 
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4. DOELSTELLINGEN EN UITWERKINGEN 

Om te komen tot doelstellingen en de daarbij behorende uitwerkingen, zijn we begonnen met een 

analyse van de huidige situatie. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de SWOT methode.            

Met dank aan Kyle Tittse, student Sport en Bewegen (HAN).  

4.1. SWOT analyse  

Confrontatiematrix van s.v. A.W.C. op basis van de geconstateerde SWOT-punten.  
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4.2 De hoofdthema’s en doelstellingen  

Op basis van de voorgaande SWOT analyse komen we tot de volgende hoofdthema’s voor de 

komende jaren:  

1. Familieclub. 

s.v. A.W.C. is er voor iedereen: man/vrouw, jong/oud, met/zonder beperking, walking 

voetbal, 50+ voetbal en recreantenvoetbal.  

2. Financieel beleid.  

Sluitende exploitatie en gezonde liquiditeitspositie. Verbeterde financiële administratie en 

administratieve organisatie. 

3. Processen formaliseren. 

Duidelijkheid in verantwoordelijkheden en waarborgen van continuïteit van de 

werkzaamheden.  

4. Vrijwilligersbeleid 

Met name gericht op invulling kaderfuncties en goede balans in leeftijdsopbouw 

5. Commerciële zaken 

Beter benutten van “merk” s.v. A.W.C. en formaliseren van de  administratieve organisatie 

op dit terrein. 

6. Accommodatie 

De accommodatie is toekomstbestendig op het gebied van duurzaamheid, bezetting door 

leden en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 

De punten 2 t/m 6 zijn hierna verder uitgewerkt. AWC als Familieclub, waar voor iedereen 

een plek is, is het alles overstijgende thema. Dat kan (nog beter) bereikt worden als alle 

andere thema’s voldoende uitgewerkt en uitgevoerd worden.  

Dit laat onverlet dat een verdere versterking op bestaande voetbalonderdelen, zoals ons 

damesvoetbal en het uitbreiden van ons aanbod bijvoorbeeld door 50+ voetbal en 7 tegen 7 

de komende jaren op de clubagenda staan.  
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4.3. Uitwerking 

Financieel beleid(2) 
Het doel van het financieel beleid van s.v. A.W.C. is gezondmaking van de financiële positie op basis 

van een verantwoord uitgavenpatroon. Daarbij zijn een structureel sluitende begroting en 

meerjarenraming noodzakelijk om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Gestreefd wordt 

naar verbetering van de inzichtelijkheid, naar het volledig in beeld brengen en houden van alle 

structurele lasten en naar verbetering van het financieel meerjarenperspectief. Het evenwicht wordt 

behouden door de beheersplannen,  zoals het voetbalplan, (meerjarig)onderhoudsplan en 

investeringsplan jaarlijks te actualiseren en financieel verantwoord te onderbouwen.  

 

Er zullen geen verplichtingen worden aangegaan of nieuwe beleidsplannen worden uitgevoerd 

wanneer niet duidelijk is hoe de financiering geregeld kan worden. Van belang hierbij is het 

onderscheid te maken tussen structurele - en incidentele middelen. 

Bij vervangings- en nieuwe investeringen worden telkens goede afwegingen gemaakt tussen nut en 

noodzaak en zal kritisch worden gekeken naar de liquiditeitspositie.  

 

De in dit strategisch beleidsplan genoemde beleidsterreinen hebben een budgetverantwoordelijke 

vanuit het bestuur, waarbij de budgetverantwoordelijkheid gedelegeerd kan worden aan de 

voorzitters van de desbetreffende commissies. Iedere budgethouder krijgt een duidelijke rol in de 

hierna beschreven planning- & controlcyclus. De planning wordt hierdoor meer vraaggericht  naar de 

werkelijke behoefte en ambitie van de commissie en minder naar de budgetten uit het verleden. 

Planning- en controlcyclus  
Binnen Financial control kent de planning- & controlcyclus de volgende indeling: 

 

Plan Do Check Act 

 Begroting 

opstellen 

(meerjaren) 

Financiële 

administratie voeren 

Normvergelijking geplande 

en gerealiseerde resultaten 

Prognose bijstellen, 

sturen op realiseren 

doelstelling 

Plan 

Het opstellen van de begroting bevindt zich in een ontwikkelfase van top- downmodel naar     

bottom-upmodel. De commissies dienen per voetbalseizoen hun deelbegroting in bij de betreffende 

bestuursleden, waarbij deze inhoudelijk worden besproken. Na een inventarisatie van te verwachten 

knelpunten kan toewijzing van eventuele extra middelen plaatsvinden, evenwel binnen de kaders 

van de begroting en rekening houdend met de liquiditeitspositie.  

Iedere commissievoorzitter stelt uiteindelijk een eigen commissiebegroting op met daarin baten en 

lasten, alsmede investeringen. De deelbegrotingen leiden tot de seizoenbegroting welke wordt 

vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar. 

Do 

Voor de financiële administratie dient gebruik te worden gemaakt van administratieve organisatie en 

de boekhouding. De financiële administratie wordt, gezien de omvang en het operationele karakter 

van de werkzaamheden, uitbesteed aan een administratiekantoor. 
 

Administratieve organisatie 
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De administratieve organisatie is voornamelijk gericht op het waarborgen van de betrouwbaarheid, 

volledigheid en tijdigheid. Hiertoe dient een vijftal beheersingsmaatregelen te worden genomen: 

1. Taakverdeling op basis van bekwaamheden en vaardigheden, waarbij functiescheiding in 

acht moet worden genomen. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt op 

werkzaamheden die binnen de organisatie van s.v. A.W.C worden uitgevoerd en door het 

administratiekantoor.  

2. Prestatie-indicatoren vaststellen, zoals de budgetten van de beleidsterreinen en de 

commissiebegrotingen. 

3. Computerautorisaties, die het mogelijk maken voor de penningmeester om gedurende de 

cyclus over de meest recente gegevens te beschikken. 

4. Procedures dienen beschreven te worden, die de taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de functionarissen binnen s.v. A.W.C en het administratiekantoor 

weergeven.  

5. Coördinatie op het bewaken, dat de individuele plannen van commissie, werkgroepen e.d. 

binnen het beleidsplan van de vereniging passen. Het bestuur speelt hierin een voorname 

rol.  

 

Boekhouding 

In de financiële administratie worden alle financiële transacties geregistreerd, waarbij het van belang 

is, dat de gegevens tijdig en volledig worden geregistreerd, zodat er op ieder moment een 

betrouwbaar inzicht is in de realisatie ten opzichte van de budgetten. Afspraken hierover worden in 

de planning- & controlecyclus opgenomen, zowel voor de baten als de lasten. 

Een aansluiting van het grootboek op de begroting en de managementrapportages is essentieel. De 

feitelijke registratie wordt door het administratiekantoor uitgevoerd.  

 

Contributie-inning 

Voor een adequate contributie-inning dient de ledenadministratie actueel en volledig te zijn. De 

contributie-inning en het bijbehorende debiteurenbeheer is geautomatiseerd om fouten te 

vermijden en de arbeidsintensiviteit te verlagen. Hiermee wordt ook de betaalprocedure voor de 

leden vereenvoudigd.  

Check 

Voor de financiële planning wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de exploitatierapportages, die 

per kwartaal door het administratiekantoor onder verantwoordelijkheid van de penningmeester 

worden opgesteld. Vanaf 2019 wordt daar ook een liquiditeitsoverzicht, inclusief prognose aan 

toegevoegd. Daarnaast wordt de jaarrekening door het administratiekantoor cijfermatig opgesteld 

onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.  

De exploitatierapportages dienen per kwartaal aan de budgethouders te worden verstrekt ter 

controle van de realisatie ten opzichte van de planning. Afwijkingen dienen te worden geanalyseerd 

en verklaard door de budgethouders, waarbij tevens wordt aangegeven in een vooruitzicht hoe de 

planning alsnog kan worden gehaald of dient te worden bijgesteld. Dit wordt door de betreffende 

bestuursleden met de commissievoorzitters uitgevoerd. 

Een ander hulpmiddel is een interne controle, die door de penningmeester wordt gehouden, gericht 

op (het volgen van) procedures en het correct boeken in het grootboek van financiële transacties.  

Act 

De verbeteracties, zoals in de fase hiervoor beschreven, worden geïmplementeerd, waarbij de 

budgethouders verantwoordelijk zijn voor uitvoering. Hierdoor kan er tijdig gestuurd worden op 

afwijkingen of overwogen beslissingen nemen op ad-hoc situaties. 
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Prestatie-indicatoren  

 

1. Structureel sluitende (deel) begroting(en) over periode van 4 jaar vanaf 2019-2020. 

2. Het opbouwen van een liquiditeitsbuffer van  € 45.000,-,  medio 2020 mede door het 

herstructureren van de schuldpositie. 

3. Budgethouders toewijzen aan specifieke beleidsterreinen, 2019-2020. 

4. Administratieve organisatie ontwikkeld, ultimo 2019. 

5. (Financieel) Management Informatie Systeem met rapportages ontwikkeld; 2019. 

6. Verder automatiseren van de contributie-inning en het debiteurenbeheer, 2019-2020. 

7. Een financiële positie van de vereniging, waarbij onderstaande kengetallen structureel over 

een periode van 4 jaar binnen de grenswaarde vallen. 

 

 

 
  

S.V. A.W.C. Wijchen

Kengetallen

Grens waarde 30-06-14 30-06-15 30-06-16 30-06-17

Liquiditeit (current ratio)

Vlottende activa 20.387 22.456 31.417 28.935
Kortlopende schulden 75.147 90.754 77.745 86.204
Current ratio 0,5-1,5 0,27 0,25 0,40 0,34

Grens waarde 30-06-14 30-06-15 30-06-16 30-06-17

Solvabiliteit

Eigen vermogen inclusief voorzieningen 5.102 -8.278 -2.224 -2.830

Totaal vermogen 88.374 82.476 118.165 129.903

Solvabiliteit 20% 5,8% -10,0% -1,9% -2,2%

Grens waarde 30-06-14 30-06-15 30-06-16 30-06-17

Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering

Resultaat gewone bedrijfsvoering 835 -13.380 3.654 -3.006

Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten 296.480 326.241 351.518 344.570

Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering 0%-5% 0,3% -4,1% 1,0% -0,9%

Grens waarde 30-06-14 30-06-15 30-06-16 30-06-17

Weerstandsvermogen

Reserve 5.102 -13.380 -4.624 -7.630

Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten 296.480 326.241 351.518 344.570

Weerstandsvermogen ten opzichte van totale baten 10%-40% 1,7% -4,1% -1,3% -2,2%
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Processen formaliseren(3) 

Taken en verantwoordelijkheden 
Voor de vereniging is het belangrijk dat er duidelijkheid is in taken en verantwoordelijkheden.           
De HAN heeft in haar rapport (2015) al een goede basis gelegd om dit samen met de commissies 
verder op te pakken. Het is belangrijk, dat de commissies goed betrokken worden bij deze 
vervolgstappen, zodat we de juiste informatie krijgen en we de aanwezige kennis van de 
commissieleden goed gebruiken. Daarnaast verkrijgen we op deze manier draagvlak en kunnen        
we discussies achteraf beperken. 
 De taken en verantwoordelijkheden worden opgenomen in de te maken procesbeschrijvingen.    
Voor het vastleggen van deze procesbeschrijvingen zullen we een standaard format gebruiken om 
uniforme beschrijvingen te krijgen en te zorgen voor korte en duidelijke vastlegging.               
Belangrijk is dat we afspraken maken voor een goed beheer van de procesbeschrijvingen en dat we 
ervoor zorgen dat ze up tot date blijven. Daarnaast moeten de procesbeschrijvingen eenvoudig 
toegankelijk zijn door een koppeling met de website. 
 
Waarom doen we dit?  
Door de procesbeschrijvingen is het voor iedereen duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.         
Het geeft duidelijkheid in de afspraken, procedures en regels die er zijn. 
Wanneer processen inzichtelijk zijn, is het ook eenvoudiger om deze te controleren, te 
toetsen en indien mogelijk te verbeteren. We krijgen daardoor een hogere kwaliteit en 
mogelijk zijn er ook nog kostenbesparingen te realiseren. Ook geven de procesbeschrijvingen meer 
duidelijkheid waar de risico’s liggen. 
Het overdragen van taken en het inwerken van nieuwe commissie- en bestuursleden wordt 
door deze beschrijvingen ook eenvoudiger en kwalitatief beter. 
 
Wanneer gereed?  
Zoals al aangegeven is er al voorwerk gedaan door de HAN. We moeten 
kijken welke processen cruciaal zijn en waarvan we nu al weten dat we daar risico lopen. 
Te denken valt dan aan financiële risico’s zoals contributie innen en ledenadministratie maar 
ook aan processen met maatschappelijke risico’s, zoals werving/selectie en instructies aan 
vrijwilligers. Ook mogelijke veiligheidsrisico’s, zoals goedgekeurde gereedschappen en 
verplichte opleidingen van vrijwilligers, zijn voorbeelden van cruciale processen. 
De belangrijkste procesbeschrijvingen moeten bij de start van het nieuwe seizoen 
2019/2020 gereed zijn en eind 2019 moet het mogelijk zijn om alle procesbeschrijvingen 
gereed te hebben. Deze moeten dan ook zijn opgenomen in een beheersysteem en 

eenvoudig toegankelijk zijn via de website. 
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Vrijwilligersbeleid(4) 

s.v. AWC is een sportvereniging waar actief en passief de voetbalsport beleefd kan worden, waarbij 

zowel recreatief als prestatief sporten volledig aandacht krijgt en waar normen en waarden hoog in 

het vaandel staan en worden nageleefd. De vereniging wordt gezien als sociaal bindmiddel door 

middel van voetbal- en nevenactiviteiten. Het samen ondernemen van activiteiten en het 

gezamenlijk beleven van sportieve hoogte- en dieptepunten wordt als belangrijk doel van s.v.  AWC 

gezien. De vereniging vervult daarnaast een belangrijke rol in het maatschappelijk leven van Wijchen. 

Verder wordt er naar gestreefd om de vereniging te laten functioneren als een continu proces. Dat 

wordt bereikt door alle leden te betrekken bij de activiteiten van de vereniging. Waar mogelijk wordt 

hen de mogelijkheid geboden om daartoe passende cursussen te volgen. Met behulp van het 

vrijwilligersbeleid doet s.v. AWC een beroep op ieder lid en/of ouder om bij te dragen aan het 

functioneren van de vereniging. s.v. AWC streeft er met het beleid naar om te verenigen, waarmee 

wordt voorkomen dat leden zich meer als consument gedragen dan als actief lid van een 

sportvereniging. 

De afgelopen jaren is er een mooie stap voorwaarts gezet op dit terrein. De notitie van de werkgroep 

“ Iedereen draagt een steentje bij ” uit 2017 en de eerste opbrengsten daarvan zijn hoopvol, maar 

de uitwerking kan nog stevig verbeterd worden. Zo moeten via de nieuwe website, die in 

ontwikkeling is, door de leden zelf met behulp van een gebruiksvriendelijke module,  

vrijwilligerstaken ingepland en bijgehouden kunnen worden. Er zal met name geïnvesteerd moeten 

gaan worden in de opvang en begeleiding van onze vrijwilligers.  

Om aan het voornoemde beleidsplan uitvoering te geven, is een degelijke organisatie vereist. Het 

belang voor het voortbestaan van s.v. AWC is groot en daarbij is het erg belangrijk dat vrijwilligheid 

niet wordt verward met vrijblijvendheid. 
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Commerciële zaken(5)  
 
Sponsoring is voor een vereniging van essentieel belang om een sluitende exploitatie te krijgen. 
Ook bij s.v. AWC is dit aan de orde. Om te kunnen groeien als vereniging zullen we met onze huidige 
sponsoren en met eventuele nieuwe sponsoren moeten we bekijken wat wij (s.v. AWC en sponsoren) 
voor elkaar kunnen betekenen zodat beide hun doelen kunnen behalen en er beide hun voordeel uit 
kunnen halen. 
Daardoor wordt sponsoring niet meer het verlenen van een gunst aan de vereniging, maar iets waar 
zowel de vereniging als de sponsor beter van worden . 
 
s.v. AWC heeft het voetbalplan3.0 omarmd om ambitie uit te stralen en om zodoende mensen en 
middelen te strikken/werven om weer te kunnen groeien. De Technisol Voetbalacademie is daar het 
uithangbord voor. 
De Technisol Voetbalacademie wordt gesteund door een hoofdsponsor, 4 subsponsors en vele 
vrienden.  
 
Doel:  Uitbouwen van het huidige sponsor bedrag met 15% in 2020. 
Hoe:  Sponsoren meer betrekken bij de club en uitbreiden van de mogelijkheden. Dit gaan we doen 
door de samen werking met sponsorvisie. 

 Uitbreiden van de sponsorcommissie met actieve leden die sponsoren gaan werven. 

 Samenwerking met sponsorvisie 
- Adverteren via de website en Narrowcasting (schermen in de kantine) 
- Opzetten van sponsor acties samen met sponsorvisie  
- Gebruikmaken van de sponsor machine van sponsorvisie(ideeën en tips in het 

opzetten van acties en het werven van sponsoren)  
 
Doel:  Met acties de financiering realiseren voor eenmalige doelen. Met als voorbeeld opknap van de 
kleedkamers, kantine en  tribune. 
Hoe:  Door organisatie van diverse activiteiten zoals 

 Veilingen  

 Obligaties/ Crowdfunding 

 Barterdeals 

 Evenementen 
 
Doel:  Opbrengsten generen door kledingsponsors (subdoel alle teams lopen in dezelfde clubkleding)  
Hoe:   Volgende acties: 

 Kledingsponsoring centraliseren, 

 Pakket opstellen, samen met de kledingleverancier, waar zowel s.v. AWC als de sponsor 
voordeel uitkunnen halen. 

 Provisie uit de verkoop van clubkleding en aanverwante zaken. 
 
Doel:  Behouden van de huidige sponsorbedrag van de voetbal academie. 
Hoe:  volgende acties: 

 zichtbaar maken, waar de gelden voor worden gebruikt. Veel sponsoren willen graag 
specifiek de jeugd ondersteunen 

 aandacht geven aan de resultaten van de voetbalacademie in het kader van opleiden en 
ontwikkelen. 

 ontwikkelen van nieuwe wervingsacties. 
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Accommodatie(6) 
 
Het gebruik van onze accommodatie.  Naast s.v. AWC maken ook externen gebruik van de 
accommodatie.  Diverse scholen waaronder het Maaswaal College maken gebruik van onze velden 
en andere voorzieningen.  Er zijn echter m.n. doordeweeks overdag en de periode buiten het 
voetbalseizoen nog ruim voldoende mogelijkheden.  Te denken valt aan onze sponsoren en andere 
bedrijven op Bijsterhuizen en Oost, maar ook zijn er kansen voor kinderopvang, dagbesteding voor 
mensen met een beperking en een opvangplek voor jongeren.   Ook extra activiteiten zoals darten, 
kaarten, quiz en spel kunnen bijdragen aan een beter gebruik van de kantine/jeugdhonk op 
trainingsavonden en tijdens de winterstop.  
De extra inkomsten die we door bovenstaande mogelijkheden ontvangen, kunnen we dan inzetten 
voor het onderhoud en verbeteren van onze voorzieningen.  
Voor het gebruik van de accommodatie zijn onze (vaste)vrijwilligers onmisbaar en zijn 
bovengenoemde kansen alleen te realiseren met deze vrijwilligers.  Mogelijk kunnen we beter 
gebruik maken van onze (contributie)vrijwilligers en zijn er mogelijkheden om ondersteuning te 
krijgen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.  Ook het inzetten van stagiaires 
(leerbedrijf) geeft kansen.  Op deze manier krijgen we extra ondersteuning en  leveren we ook een 
extra maatschappelijke bijdrage. 
 
Onderhoud.  Voor m.n. het dagelijkse onderhoud van onze gebouwen en terreinen maakt s.v. A.W.C. 
veel gebruik van (vaste) vrijwilligers. Dan hebben we het niet alleen over het schoonhouden, maar 
ook over kleine reparaties en andere hand- en spandiensten.  Ook worden vrijwilligers ingezet bij het 
groot onderhoud. Dus er is veel kennis bij deze leden.  Deze kennis is waardevol en hebben we hard 
nodig  om een gedegen onderhoudsplan te maken.  Daar waar specialistische kennis nodig is, zullen 
we in eerste instantie een beroep doen op onze sponsoren.   
Een eerste aanzet tot een onderhoudsplan is gemaakt. Uiterlijk eind 2019 moet er een plan liggen, 
dat we kunnen gebruiken, waardoor we  de kwaliteit van onze voorzieningen kunnen waarborgen en 
plannen kunnen maken om deze te verbeteren.   Een plan waarmee we kosten kunnen begroten en 
meer inzicht krijgen in vervangingsinvesteringen en niet verrast worden door plotselinge hoge 
kosten.  Door het onderhoud te plannen, kunnen we vooraf onderzoeken op welke wijze en door wie 
we deze onderhoudsklussen kunnen laten uitvoeren.  Is het inzetten van de (contributie) vrijwilligers 
mogelijk met eventueel leden uit onze (vaste) vrijwilligersgroep of is het te specialistisch waardoor 
we gebruik moeten maken van externen met natuurlijk de voorkeur voor onze sponsoren?   
Voor onze vrijwilligers zijn deugdelijke en veilige arbeidsmiddelen, materialen en gereedschappen 
belangrijk. Het plannen en uitvoeren van onderhoud aan deze middelen en de eventuele verplichte 
veiligheidscontroles/keuringen,  moet goed geregeld zijn en worden vastgelegd.  
 
Onze voetbalvelden.   AWC is aangesloten bij de Stichting Groene Grasvelden (SGG) voor het groot 
onderhoud van de velden.  Voor de verdeling van de kosten  is afgesproken dat de gemeente 
Wijchen 56,5% van de kosten voor haar rekening neemt en de SGG 33,5%.  Het percentage van de 
SGG wordt bij AWC in rekening gebracht.  Echter door de inzet van onze vrijwilligers vallen deze 
kosten jaarlijks tussen de 11% en 14% lager uit.  Dit is niet alleen te danken aan de hoeveelheid werk 
die men levert maar m.n. ook aan de hoge kwaliteit van het onderhoud die deze vrijwilligers leveren.   
Dankzij de inzet van SGG en de goede samenwerking en afstemming met onze vrijwilligers liggen de 
velden er goed bij en hebben we goed grip op de kosten.  
Naast het onderhoud van de velden zijn er met de gemeente Wijchen ook afspraken gemaakt over 
het kunstgrasveld en nemen wij deel aan het Renovatieplan Sportaccommodaties (RSA).  De jaarlijkse 
kosten voor AWC bedragen circa € 18,- per lid en een vervanging van het kunstgrasveld wordt vanuit 
deze voorziening (RSA reserve) betaald.  
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Aangezien s.v. AWC maar 1 kunstgrasveld heeft, moeten we bekijken en bespreken of de bijdrage 
aan de RSA van € 18,- per lid niet te hoog is. Er moet goed gekeken worden naar de hoogte van de 
reserves, want dit kan ook leiden tot een verlaging van de bijdrage per lid.  Mogelijk gaan op korte 
termijn ook alle tennisverenigingen aansluiten bij de SGG en deelnemen aan de RSA.  Op zich is dit 
een prima zaak en kan dit leiden tot een lagere bijdrage aan de RSA, maar mag dit zeker niet leiden 
tot een hogere bijdrage voor s.v. AWC.  
De met de gemeente afgesproken vervangingstermijn voor het kunstgrasveld is ongeveer 10 jaar en 
dat gaan we komend seizoen bereiken.  Dit veld wordt niet alleen door s.v. AWC gebruikt, maar ook 
het Maaswaal College maakt regelmatig gebruik van dit veld. Daardoor vallen de jaarlijkse 
gebruiksuren hoger uit.  Mede door het wekelijkse onderhoud,  uitgevoerd door onze vrijwilligers,  is 
de kwaliteit van ons kunstgrasveld goed.   
Het beoordelen van de kwaliteit en het wel of niet noodzakelijk zijn van het vervangen, ligt bij een 
onafhankelijke deskundige adviseur en SGG heeft daarin een adviserende rol.   
Bij het vervangen van het kunstgrasveld speelt natuurlijk nog steeds de discussie over de infill.  
Volgens het RIVM zijn de rubberkorrels niet direct schadelijk voor de volksgezondheid, maar zijn er 
wel nadelen voor het milieu.  Uit de korrels kunnen schadelijke stoffen zoals zink en kobalt lekken en 
in de grond en rondom de velden en sloten komen.   
Nog dit seizoen verwachten wij meer duidelijkheid over een eventuele vervanging van het 
kunstgrasveld.  
 
Verduurzaming accommodatie.  De gemeente Wijchen heeft aangegeven in 2040 geheel 
energieneutraal te willen zijn en de rijksoverheid heeft aangegeven dat we van het aardgas af 
moeten.  
In 2018 heeft s.v. AWC al de eerste stappen genomen om de accommodatie te verduurzamen. De 
verwachting is, dat we in 2019 Led verlichting hebben voor het verlichten van de velden en dat we 
een belangrijk deel van ons stroomverbruik verkrijgen door de zonnepanelen, die we op de daken 
gaan plaatsen. Dit is een goede zaak voor het milieu en het energieverbruik zal met circa 50% 
afnemen . De totale investeringen  bedragen circa 150K€ en deze kunnen we betalen door gebruik te 
maken van de voordelige duurzaamheidlening van de gemeente Wijchen. Met deze investering van 
circa 150K€ en een termijn van 15 jaar zal de voor de komende jaren de kostenbesparing gering zijn 
en pas na 15 jaar geld opleveren.  
Gezien de doelstellingen van de overheid op het gebied van duurzaamheid zullen we de komende 
jaren deze ontwikkelingen goed moeten volgen.  Nieuwe wetgeving op dit gebied en mogelijkheden 
voor subsidie kunnen invloed hebben op bijvoorbeeld investeringen in installaties en te gebruiken 
bouwmaterialen.   
In 2019 zullen we ook kijken naar andere mogelijkheden die bijdragen aan de milieudoelstellingen, 
waardoor we de energiekosten verder omlaag kunnen krijgen.   
Te denken valt aan betere isolatie van de gebouwen, warmteboilers voor de douches en  
Led verlichting in de gebouwen en op het terrein.  
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5. BEWAKEN EN BORGEN 

Het is noodzakelijk dat het bereiken van de vastgestelde strategische doelen en doelstellingen 

worden bewaakt en geborgd in de vereniging. De bewaking en borging van de strategie is onderdeel 

van de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA of Deming-kring) van de organisatie. 

 Plan: opstellen doelstellingen en beschikbaar stellen middelen 

- Begroting jaarlijks en meerjarig 

 Do: uitvoerings- en registratiefase van het beleid. 

 Check: Vaststellen of geplande doelstellingen zijn gerealiseerd; 

- resultaten vergelijken met begroting 

- Voorwaarde: tijdige, volledige en betrouwbare registratie 

- Analyse van verschillen (structureel en incidenteel) 

 Act: indien de gerealiseerde resultaten afwijken van de geplande doelstellingen, dient 

bijsturing plaats te vinden. 

 

Onderdeel  Review  Aanpassen  Verantwoordelijkheid 

Missie en visie Iedere 2 

jaar 

Iedere twee jaar, indien 

noodzakelijk 

Bestuur 

Strategische doelen Jaarlijks Jaarlijks, indien noodzakelijk Bestuur 

Strategische 

doelstellingen 

Ieder 

kwartaal 

Ieder kwartaal, indien noodzakelijk Bestuur en 

commissievoorzitters 

Acties en planning Maandelijks Maandelijks Commissies 

Analyses Jaarlijks Iedere 6 maanden Bestuur en 

commissievoorzitters 
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Bijlage 1: Organogram s.v. A.W.C 
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Bijlage 2: Meerjaren exploitatieraming per portefeuille 

 

 

€ % € % € % € %

Baten

Algemene Zaken 157.000 35% 161.100 35% 165.300 35% 169.600 36%

Commercie 106.200 24% 109.900 24% 111.300 24% 112.700 24%

Penningmeester 178.000 40% 184.800 40% 185.500 40% 187.200 39%

Vrijwilligers 5.000 1% 5.300 1% 5.600 1% 5.900 1%

Totaal baten 446.200 100% 461.100 100% 467.700 100% 475.400 100%

Lasten

Voetbalzaken 185.100 42% 192.500 42% 189.400 41% 186.400 41%

Algemene Zaken 161.600 36% 151.100 33% 152.800 34% 154.500 34%

Vrijwilligers 42.000 9% 45.800 10% 46.500 10% 47.200 10%

Commercie 3.200 1% 3.200 1% 3.200 1% 3.200 1%

Secretaris 36.900 8% 37.500 8% 35.300 8% 35.200 8%

Penningmeester * 16.200 4% 28.300 6% 27.300 6% 27.000 6%

Voorzitter 400 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Totaal lasten 445.400 100% 458.400 100% 454.500 100% 453.500 100%

Exploitatieresultaat 800 2.700 13.200 21.900

* De lasten Penningmeester bestaan uit afschrijvingen, administratiekosten, rente leningen en bankkosten

Begroting Raming Raming Raming

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
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Bijlage 3: Meerjaren balans 2019-2022 
 

Op basis van de meerjaren exploitatieraming en investeringsbegroting ziet de meerjaren balans er als 

volgt uit: 

 
  

€ % € % € % € %

Activa

Vaste activa 212.000 90% 187.000 87% 164.000 75% 141.000 62%

Vlottende activa 20.000 9% 21.000 10% 14.000 6% 10.000 4%

Liquide middelen 3.000 1% 7.000 3% 40.000 18% 78.000 34%

Totaal Activa 235.000 100% 215.000 100% 218.000 100% 229.000 100%

Passiva

Eigen Vermogen -6.000 -3% -3.000 -1% 9.000 4% 32.000 14%

Voorzieningen 10.000 4% 6.000 3% 12.000 6% 15.000 7%

Langlopende schulden 217.000 92% 201.000 93% 186.000 85% 171.000 75%

Kortlopende schulden 14.000 6% 11.000 5% 11.000 5% 11.000 5%

Totaal Passiva 235.000 100% 215.000 100% 218.000 100% 229.000 100%

Balans Balans Balans Balans 

30-6-2019 30-6-2020 30-6-2021 30-6-2022
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Bijlage 4: Kengetallen behorende bij de meerjaren raming 2018-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquiditeit (current ratio) Grens waarde 30-6-2017 30-6-2018 30-06-19 30-06-20 30-06-21 30-06-22

Vlottende activa 35.600 22.000 23.000 28.000 54.000 88.000
Kortlopende schulden 86.200 60.000 14.000 11.000 11.000 11.000
Current ratio 0,5-1,5 2,02 0,37 1,64 2,55 4,91 8,00

Solvabiliteit Grens waarde 30-6-2017 30-6-2018 30-6-2019 30-6-2020 30-6-2021 30-6-2022

Eigen vermogen inclusief voorzieningen -2.800 0 4.000 3.000 20.000 47.000

Totaal vermogen 129.900 100.000 235.000 215.000 218.000 229.000

Solvabiliteit 20% -2,2% 0,0% 1,7% 1,4% 9,2% 20,5%

Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering Grens waarde 30-6-2017 30-6-2018 30-6-2019 30-6-2020 30-6-2021 30-6-2022

Resultaat gewone bedrijfsvoering -3.000 0 1.000 3.000 13.000 22.000

Totale baten gewone bedrijfsvoering 

inclusief financiële baten

344.600 397.000 446.000 461.000 468.000 475.000

Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering 0%-5% -0,9% 0,0% 0,2% 0,7% 2,8% 4,6%

Weerstandsvermogen Grens waarde 30-6-2017 30-6-2018 30-6-2019 30-6-2020 30-6-2021 30-6-2022

Reserve -7.600 -7.000 -6.000 -4.000 9.000 31.000

Totale baten gewone bedrijfsvoering 

inclusief financiële baten

344.600 397.000 446.000 461.000 468.000 475.000

Weerstandsvermogen ten opzichte van 

totale baten

10%-40% -2,2% -1,8% -1,3% -0,9% 1,9% 6,5%
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Bijlage 5: Meerjaren liquiditeitsraming 2018-2022 
 

 

In de scope van deze liquiditeitsbegroting is de terugbetaling van de ledencertificaten en lening van 

de gemeente Wijchen niet opgenomen.  

 

Liquiditeitsraming 2018-2022

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Ontvangsten 619.000 466.000 473.000 480.000

Uitgaven 600.000 462.000 440.000 442.000

Saldo ontvangsten en ui tgaven 19.000 4.000 33.000 38.000

Mutatie l iquide middelen 19.000 4.000 33.000 38.000

 

Liquide middelen begin kwartaal -19.000 0 4.000 37.000

Mutaties  l iquide middelen 19.000 4.000 33.000 38.000

Liquide middelen einde seizoen 0 4.000 37.000 75.000
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Liquiditeitsraming 2018-2022


