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Inleiding
Dinxperlo kent anno 2018 twee bloeiende voetbalverenigingen. DZSV en SV Dinxperlo. Twee
verenigingen met een aparte identiteit en cultuur waarbij DZSV op zaterdag speelt en SV Dinxperlo op
zondag. Twee verenigingen met bij elkaar meer dan 1000 leden waarbij DZSV iets groter is. Een fusie
op dit moment lijkt niet direct noodzakelijk omdat bij beide verenigingen alle leeftijdscategorieën
gevuld zijn bij de jongens. Met de aanstaande krimp die ook de Achterhoek aan doet is een fusie op de
lange termijn wel noodzakelijk. Waarom is een fusie tussen beide clubs van belang voor de voetballers
in Dinxperlo, De Heurne en het Boesveld en waarom is het van belang voor het dorp en haar
buurtschappen?
De club is minder afhankelijk van het stoppen van een enkele speler of vrijwilliger en gaat straks
putten uit een groter arsenaal aan vrijwilligers. Meer spelers, meer ouders en een nieuw elan gaat
leiden tot een lijst van nieuwe vrijwilligers naast de huidige groepen vrijwilligers.
DZSV en SVD kunnen samen de krimp die ook Dinxperlo treft aan. Zonder een fusie heb je in de
toekomst geen doorlopende lijnen meer binnen je jeugdteams van de O7 tot aan de O19 en ook binnen
de teams kun je het beter regelen. Er zijn straks minder spelers die op hun tenen moeten lopen om aan
te haken of spelers die moeten ‘wachten’ op andere spelers. Het niveauverschil binnen teams gaat
teruggedrongen worden doordat FC Dinxperlo spelers veel beter kan indelen op basis van niveau.
Spelers zullen daardoor meer spelplezier gaan krijgen. Als de spelers plezier hebben en tevreden zijn
zullen de ouders ook tevredener zijn wat weer gaat leiden tot meer betrokkenheid van de ouder bij de
vereniging. FC Dinxperlo gaat meer aandacht geven aan de ontwikkeling van het individu doordat we
gaan investeren in het opleiden van spelers en trainers. Het voetbalniveau gaat uiteindelijk in de
gehele breedte omhoog, zowel bij de prestatievoetballers als ook bij de recreatievoetballers.
Dinxperlo, De Heurne en het Boesveld gaan straks samen naar het voetbal voor wedstrijden van hun
club tegen AZSV, Longa’30, DZC’68 of Varsseveld. Geen vervelende rivaliteit meer maar de krachten
bundelen in de strijd tegen de andere regionale toppers uit Winterswijk of Aalten.
Geen gesteggel meer over sponsoren, geen strijd meer om jeugdige voetballers maar het beste van
beide verenigingen bundelen tot een warme vereniging met veel samenhorigheid, waar iedereen
welkom is en waar iedereen kan zijn zoals hij of zij is. Als we dat gerealiseerd hebben spelen wij over
20, 30 jaar nog steeds voetbal door en voor iedereen. Samen bereiken we meer dan beide verenigingen
apart.
In dit plan geven wij uitleg hoe wij bovenstaande willen bereiken.

Samenvatting
FC Dinxperlo blijft op zaterdag en zondag prestatievoetbal spelen. Er wordt voorlopig geen verschil
gemaakt tussen zaterdag- en zondagvoetbal.
FC Dinxperlo bouwt een nieuw clubgebouw tussen de beide hoofdvelden in met uitzicht op beide
velden. De huidige kantine van DZSV zal in de toekomst worden omgebouwd. Hier kunnen we een
krachthonk en eventueel extra kleedkamers realiseren. Er komt een tweede kunstgrasveld. Het derde
veld van SV Dinxperlo wordt afgestoten aan de gemeente Aalten. Er komt verlichting op het tweede
veld van SV Dinxperlo. De verkeersveiligheid wordt verbeterd met aparte toegangen voor fietsers en
auto’s.
FC Dinxperlo wil voetballers ontwikkelen, een verbreding van voetbalcapaciteiten, door ze op beide
ondersoorten, gras en kunstgras, te trainen. Trainers zullen worden opgeleid met een nog te
ontwikkelen train de trainers programma. Elke speler moet zoveel mogelijk op zijn eigen niveau
spelen. FC Dinxperlo wil ook alle spelers voetbaltechnisch ontwikkelen. Er wordt geen onderscheid
gemaakt tussen mannen- en vrouwenvoetbal. FC Dinxperlo krijgt dadelijk ook bij de meisjes een
complete afdeling van pupil naar senioren.
Voetballende leden krijgen een groter aanbod van voetbal. Door introductie van walking-voetbal maar
ook door toegang tot voetbalactiviteiten van de andere vereniging zoals zaalvoetbal, 7x7, 35plus of
40plus voetbal.
Voetballers van FC Dinxperlo gaan uniform gekleed. De club voorziet de spelende leden van een
voetbaltas, een warming-up shirt, een trainingspak en een wedstrijdtenue.
FC Dinxperlo wordt een financieel stabiele vereniging. De belangrijkste doelstelling is dat de
vereniging financieel gezond moet zijn en gezond moet blijven. De jaarlijkse begroting moet positieve
cijfers laten zien, financiële risico’s zullen zoveel mogelijk worden gemeden. Er worden voldoende
gelden gereserveerd voor vervangingsinvesteringen. Reserves moeten opgebouwd worden om te
kunnen investeren in de toekomst waarbij aan zoveel mogelijk wensen van de leden kan worden
voldaan.
FC Dinxperlo kent een bestuur dat beleid vaststelt op voordracht van de vijf teamhoofden. De vijf
teamhoofden zorgen voor de uitvoering van het beleid dat ze samen met de onderliggende commissie
hebben opgesteld. Het bestuur bestuurt, de commissies zorgen voor de uitvoering van het opgestelde
beleid aangestuurd door de teamhoofden. Het beleid moet voldoen binnen de blauwdruk, de normen
en waarden en de ambities van FC Dinxperlo.
De vijf teams zijn: Voetbalzaken; Facilitaire Zaken; Financiële Zaken; Marketing & Communicatie en
Secretariële Zaken.
FC Dinxperlo heeft een blauwdruk met beloftes, kernwaarden en ambities opgesteld. Het beleid van FC
Dinxperlo staat in het teken van deze blauwdruk.
FC Dinxperlo krijgt een nieuwsredactie die zorgt voor een uniforme verspreiding van
nieuws(berichten) over de vereniging. De redactie zorgt voor een informatieaanbod dat voldoet aan de
vraag en de behoefte.
FC Dinxperlo beslist uiterlijk in 2022 over zaterdag of zondag prestatievoetbal. De criteria die we
hiervoor gaan toepassen zullen te zijner tijd bepaald worden door de Technische Commissie en het dan
zittende bestuur, welke vervolgens tijdens de ledenvergadering dienen te worden goedgekeurd door de
leden.

De blauwdruk
De besturen hebben samen de blauwdruk bepaald waaraan de vereniging zou moeten voldoen. Dit is
de identiteit van de nieuwe voetbalvereniging.

Kernwaarden
Respect;

Iedereen is gelijkwaardig bij ons.

Ontwikkeling;

De ontwikkeling van mensen en vereniging vinden we waardevol.

Plezier;

Met elkaar lachen, voor, tijdens en na de wedstrijden

Betrokkenheid;

Voor elkaar klaar staan in goede en slechte tijden en openstaan voor elkaar
opdat we elkaar beter leren kennen.

Presteren

Het realiseren van de gestelde doelen, zowel voor prestatie als
recreantenteams met als doel beter willen worden.

Sportiviteit

Het geven van een hand voor en na de wedstrijd aan de tegenstander, iemand
geen enge ziektes toewensen en respect voor de arbitrage

Beloftes
De club belooft de jongen en het meisje dat ze met plezier kunnen voetballen.
Samen met de ouders/verzorgers beloven we dat we gaan werken aan een betrokken omgeving waar
we met zijn allen de schouders eronder gaan zetten om het beste uit onszelf en uit elkaar te halen.

Ambities
thuis gevoel

Het creëren van een sfeer binnen allen geledingen van de club
waardoor iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan en mag zijn.

voetbal op niveau

Ieder op zijn/haar plek, waarbij een ieder zich prettig voelt, waar
we beter kunnen worden om zo ook tot prestaties te komen op
ieders niveau.

financieel gezonde vereniging

Een stabiele vereniging met voldoende financiële mogelijkheden
om onze ambities waar te maken.

maatschappelijk betrokken

Naast het voetbal hebben we aandacht voor zaken als obesitas,
armoede, eenzaamheid.

goede voorzieningen

Een club met de juiste voorzieningen om spelers en trainers te
ontwikkelen en beter te maken op het gebied van het voetbal,
coaching en maatschappelijk gebied op een sportpark met de
benodigde facilitaire voorzieningen zoals een nieuw clubhuis en
voldoende kleedgelegenheden, ballen, doelen etc.

Status FC Dinxperlo
Clubnaam en clubkleuren
De naam van de nieuwe vereniging wordt FC Dinxperlo. Deze naam is gekozen na het houden van de
poll op de website van de fusieclub Dinxperlo. FC staat ook voor Fusie Club Dinxperlo. De leden
hebben namen mogen deponeren en uit de vijf meest genoemde clubnamen werd de poll vastgesteld
waaruit FC Dinxperlo naar voren is gekomen. Hetzelfde geldt voor de clubkleuren. De meeste
stemmen waren voor de kleurencombinatie turquoise-antraciet/zwart. Het shirt en het logo zullen
uiterlijk eind april 2019 bekend zijn.
In Dinxperlo is momenteel FCD (Futsall Club Dinxperlo) actief. De besturen van SV Dinxperlo, DZSV
en FCD hebben de intentie uitgesproken om als 1 vereniging verder te gaan. Een ondertekende
bevestiging hiervan is toegevoegd aan het voorstel tot fusie.

Vereniging en beheersorganisatie
FC Dinxperlo wordt een vereniging. De Stichting Algemeen Sportcentrum Dinxperlo (SASD) gaat op in
de stichting Keupenkamp. De gemeente Aalten en de raad hebben reeds toegestemd met privatisering
en hier een privatiseringsbijdrage aan gekoppeld. Indien de leden positief stemmen voor een fusie zal
de privatisering doorgang vinden. Op dat moment komen de opstallen en velden in de bestaande
stichting Keupenkamp terecht. De exacte juridische vorm met betrekking tot de exploitatie moet nog
bepaald worden.

Soort fusie
De fusie tussen DZSV en SV Dinxperlo tot FC Dinxperlo is een, in de ogen van de KNVB, praktische
fusie, waarbij de jongste vereniging (DZSV) opgaat in de oudste vereniging (SV Dinxperlo). De
oprichtingsdatum wordt/blijft 10 maart 1922. Dit staat ook in de nieuwe verenigingsstatuten vermeld.
Lidmaatschapsjaren, statussen van ereleden en leden van verdiensten blijven zo bestaan, historie blijft
gehandhaafd.

Statuten en huishoudelijk reglement
FC Dinxperlo heeft statuten opgesteld en een huishoudelijk reglement. De statuten zijn noodzakelijk
omdat deze gedeponeerd moeten zijn bij de Kamer van Koophandel. De statuten zijn ook opgenomen
in het voorstel tot fusie dat bij de KvK is gedeponeerd. De statuten zijn opgesteld volgens het KNVB
model en zijn ondertussen ook goedgekeurd door de KNVB. Naast de statuten is er ook een
huishoudelijk reglement vastgesteld. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn de (juridische)
regels van FC Dinxperlo.

Beoogde organogram Fusie Club Dinxperlo

Algemene Ledenvergadering
Bestuur FC Dinxperlo
Vertrouwenspersoon

Hoofd Technische
Zaken

Technische Zaken
*Technische Commissie
*Jeugdcoördinatoren

Hoofd Marketing &
Informatie

Marketing &
Informatie
*Communicatie
-Nieuwsredactie
*Sponsoring

Hoofd Facilitaire Zaken

Facilitaire Zaken
*Accommodatiebeheer
*Materialenbeheer
*Veiligheid/ARBO

Hoofd Secretariaat

Secretariaat
*Bestuurssecretariaat
*Wedstrijdsecretariaat
*Ledenadministratie
*activiteitencommissie

Hoofd Financiële Zaken

Financiële Zaken

*kantine-commissie
*Sponsor-inning
*Contributie-inning
*Contractbeheer

Informatie structuur
De commissies komen maandelijks bijeen in de eerste week van de maand om de voortgang van de
dagelijkse zaken en de uitvoering van de gemaakte plannen te bespreken en af te stemmen. Elke
commissie maakt een actielijst voor de vijf teamhoofden waarmee het teamhoofd in zijn overleg met
het bestuur de voortgang binnen zijn of haar commissie bespreekt. De teamhoofden stellen een soort
memo op voor het bestuur, dat in week 4 van elke maand zijn bestuursvergadering zal beleggen, met
daarin

•
•
•

Informatie. Het bestuur moet geïnformeerd worden en
blijven.
Bespreekpunten voor het bestuur
Hamerstukken voor het bestuur waar bestuursbesluiten
gevraagd worden.

De terugkoppeling vanuit het bestuur naar de commissie verloopt ook via de teamhoofden en dient
plaats te vinden voor de overleggen van de commissies in week 1 van de maand.

Het voetbal
De doelstelling
•
•

•

•
•

FC DINXPERLO moet een goede plek zijn voor het opleiden van jeugdspelers, een club waar
plezier en prestatie gecombineerd worden.
Het opleiden en ontwikkelen van spelers gaat voor de prestatie. Dit moet worden gerealiseerd
door het aanstellen van goede trainers en leiders want bij het opleiden hoort niet alleen het
voetbal maar ook de maatschappelijke ontwikkeling.
Wij willen met onze eerste elftallen zo hoog mogelijk spelen en de overige teams en spelers op
hun eigen niveau laten voetballen. De ambitie is wel om de spelers van in ieder geval de
selectieteams zo te trainen dat ze op een zo hoog mogelijk niveau kunnen spelen.
Wij willen onze eigen trainers opleiden via het train de trainer programma.
Wij vinden het belangrijk om ook de spelers en trainers te ontwikkelen van de niet selectie
teams.

De voetbalorganisatie
De identiteit van de vereniging zoals die hierboven in de blauwdruk is beschreven moet terug komen in
de personen die onderstaande functies gaan invullen. Wij gaan op zoek naar bij de club betrokken
personen die zich bezig houden met het ontwikkelen van het voetbal binnen FC DINXPERLO. Zij
zullen niet alleen het prestatievoetbal moeten ontwikkelen maar ook het recreatievoetbal.
De organisatie binnen FC DINXPERLO moet er als volgt uit komen te zien.

Bestuurslid Voetbalzaken: Binnen het bestuur wordt iemand verantwoordelijk voor het voetballen
binnen de nieuwe vereniging. Dit bestuurslid moet bij voorkeur iemand zijn die zelf op niveau heeft
gespeeld en die weet wat er op het veld en in de kleedkamer afspeelt en weet wat er gevraagd wordt.
Hoofd Technische Zaken/Technisch coördinator: Onder het bestuurslid Voetbalzaken komt
een coördinator voetbalzaken, het hoofd Technische Zaken. Afhankelijk van de beschikbare personen
in combinatie met de gevraagde inspanning per week kan deze functie ook door meerdere personen
uitgevoerd gaan worden.
Technische Commissie: De Technische Commissies valt onder het hoofd Technische Zaken en
voert het beleid uit dat in het bestuur is vastgesteld. Er zullen 3 TC’s worden samengesteld. Eentje voor
de senioren met daarbij de O19, de zogenaamde bovenbouw, eentje voor de O17, O15 en O13, de
middenbouw, en eentje voor de onderbouw. Dit zijn de leeftijdscategorieën van de O7 tot en met de
O12. Elke leeftijdscategorie zal vertegenwoordigd zijn in een technische commissie.
Jeugdcoördinatoren: Per leeftijdscategorie wordt een coördinator aangesteld die als eerste
vraagbaak zal dienen voor trainers, leiders, ouders en spelers.
Trainers selectie teams: De trainers van de eerste teams zullen mede zorgen voor de aansturing en
ontwikkeling van de trainers van de lagere teams en de ontwikkeling van de spelers in die
leeftijdscategorie. Ze krijgen naast het trainen van de spelers ook een rol in het op te zetten Train de
trainers programma.
Trainers niet selectie teams: De trainers van de niet selectie teams zullen begeleid worden door de
trainers van de selectie teams en de TC in hun ontwikkeling als trainer.
Leiders: Leiders moeten ondersteunend zijn aan de trainer, de spelers en de ouders en hebben een
belangrijke rol in de maatschappelijke ontwikkeling van de spelers.

Overlegstructuren
Om de organisatie goed te laten verlopen is gestructureerd overleg noodzakelijk. Zoals hierboven al is
aangegeven zal elke commissie een actielijst moeten maken en deze afstemmen met en overleggen aan
het teamhoofd. Deze stelt dan een memo samen en bespreekt deze met het bestuur dat op zijn beurt
weer via het teamhoofd zal moeten terugkoppelen. Daarnaast is ook horizontaal overleg noodzakelijk.
Per leeftijdscategorie zal er overleg zijn tussen TC, jeugdcoördinatoren, trainers, leiders en ook ouders
en natuurlijk spelers. FC DINXPERLO kent de volgende overlegstructuren.

Technisch Commissie Overleg
Dit overleg wordt voorgezeten door het hoofd technische zaken. Hier worden de ontwikkelingen van de
selectieteams besproken en het technisch beleid. Zitting in dit overleg hebben de technische
commissies.

Het voetbaltechnisch overleg
In dit overlegorgaan zitten de leden van de TC bovenbouw, de hoofdtrainer van de A1, de hoofdtrainer
van de 1e en 2de selectie voorgezeten door het hoofd technische zaken.

Trainers evaluatie gesprek
Het doel is de trainers te evalueren en te beoordelen. En om ze verder te ontwikkelen. Dit gesprek
vindt plaats tussen Technische Commissie en trainers voor de selectie teams en de jeugdcoördinatoren
en de trainers van de niet selectie teams.

Train de trainer
Naast het opleiden van spelers verdient ook het opleiden van trainers speciale aandacht. Het opleiden
kost geld, tijd, veel inzet en deskundigheid. FC DINXPERLO gaat daarom trachten zijn eigen trainers
op te leiden. De trainers van de selectie teams zullen de trainers van de niet-selectie teams
ondersteunen en helpen zich te ontwikkelen.

Coördinatoren/TC overleg
Dit overleg gaat over organisatorische zaken rondom het jeugdvoetbal maar ook over de indeling van
de (selectie)teams. Dit overleg wordt voorbereid door de voorzitters van de desbetreffende TC’s en het
coördinatorenoverleg en ook door (één van) beiden voorgezeten.

Coördinatorenoverleg
Dit overleg wordt voorgezeten door een aan te wijzen voorzitter uit het coördinatorenoverleg. De
bevindingen uit het leiders/assistenten overleg worden besproken, het technisch beleid geëvalueerd.

Leiders/assistenten overleg
Dit overleg vindt plaats per leeftijdscategorie en alle jeugdleiders en assistenten nemen deel aan dit
overleg. Dit overleg heeft tot doel om het jeugd- en technisch beleid te presenteren, uit te voeren en te
evalueren. Tevens is dit een platform voor punten van organisatorische aard. Dit leidersoverleg vindt
plaats onder leiding de jeugdcoördinator.

Informatiebijeenkomsten ouders/verzorgers
Aan het begin van het seizoen worden ouders/verzorgers geïnformeerd over het verloop van het
komende seizoen. Het doel van deze bijeenkomsten is het voorstellen van de trainers/leiders en
jeugdcoördinatoren. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd per team en tijdens deze bijeenkomsten
wordt informatie gegeven en worden afspraken gemaakt. Deze bijeenkomsten gaan we ook gebruiken
om ook ouders/verzorgers mee te nemen in hetgeen waar we als club voor staan, wat we willen en hoe
we dat samen met de ouders en verzorgers willen bereiken.

De uitgangspunten
FC DINXPERLO heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd die past binnen de blauwdruk van de
vereniging. We gaan de volgende uitgangspunten hanteren:
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Een talent moet zo hoog mogelijk spelen. Leeftijd moet niet uitsluitend bepalend zijn maar ook
de fysieke en mentale eigenschappen van een speler zullen mee moeten wegen in een
beslissing om een speler door te schuiven. De beslissing wordt genomen door de Technische
Commissie, in samenspraak met ouders coördinator en trainer(s).
Het opleiden en ontwikkelen van spelers staat centraal. Het leveren van prestaties is
ondergeschikt aan het opleiden.
Iedereen wordt opgeleid om op zowel gras als ook kunstgras te kunnen voetballen.
Er is geen verschil meer tussen meisjes en jongensvoetbal.
Jeugdselecties worden getraind door gekwalificeerde trainers.
De selectieteams (team 1 en 2) hebben bij voorkeur naast een hoofdtrainer een assistenttrainer.
De overige teams hoeven geen gediplomeerde trainers te hebben. Wel trainers die beschikken
over goede sociale en communicatieve vaardigheden, voetbalkennis hebben en bijdragen aan
een optimale teamspirit.
De selectie trainer, de trainer van het eerste jeugdteam, is (mede) verantwoordelijk voor de
gehele leeftijdscategorie, niet uitsluitend voor de selectie. Van hen wordt verwacht dat zij hun
voetbalkennis overdragen aan de niet-selectie trainers zodat deze kennis ook wordt benut voor
de niet-selectie spelers.
Afhankelijk van de aantallen en de lichting zal er bepaald worden hoe de team-indeling zal zijn
van de niet-selectie teams.
Ieder team beschikt over ten minste een leider/begeleider. Van hen verwachten we dat zij
ondersteunend zijn aan de trainer en bijdragen aan een goede teamspirit.
Wij willen onze eigen trainers opleiden en ontwikkelen
Trainers en leiders zullen worden gestimuleerd tot het volgen van interne en externe
trainingen om hun kennis uit te breiden.
Elke leeftijdscategorie traint op het hetzelfde tijdstip.
Wij willen de bal.
Een besluit nemen inzake prestatievoetbal op zaterdag/zondag (uiterlijk 2022). De criteria die
we hiervoor gaan toepassen zullen te zijner tijd worden bepaald door de Technische
Commissie en het dan zittende bestuur, welke vervolgens tijdens de ledenvergadering dienen
te worden goedgekeurd door de leden.

Wij willen de bal
De visie van de club zal zijn dat wij graag de bal willen hebben. Dat maakt voetbal veel leuker. Er zal in
de opleiding veel aandacht gegeven worden aan de onderdelen hoe houden wij de bal; hoe worden we
baas over de bal; hoe creëren wij kansen; hoe veroveren wij de bal terug. Deze factoren zullen terug
keren op het trainingsveld. Maar in het hedendaagse voetbal is het niet alleen maar techniek en
positiespel. We zullen daarnaast ook op kracht, loopvermogen en bewegingsleer moeten inzetten. Ook
dit gaat onderdeel worden van de opleiding.
De speelwijze kan worden vastgelegd maar is afhankelijk van de beschikbare spelers en is daarnaast
ook afhankelijke van factoren die je zelf niet in de hand hebt zoals de sterkte van de tegenstander,
stand in de wedstrijd of de weersomstandigheden. Door ons juist niet vast te leggen op 1 systeem maar
iedereen te leren in meerdere systemen te spelen, kunnen we de spelers en speelsters beter
ontwikkelen.

Mini’s / 07
Dit is de eerste aanraking van een kind met de voetbalsport. In deze leeftijdscategorie moet het spel en
plezier nog centraal staan.

O8 - O9
Deze teams spelen in een 6 tegen 6 competitie. In deze leeftijdscategorie moet het accent gelegd
worden op de basisvaardigheden waardoor een speler baas wordt over de bal. Het spelplezier moet
echter voorop staan.

O11
Zij spelen in een 7 tegen 7 competitie. In deze groep zullen de individuele kwaliteiten van een speler
zichtbaarder worden. In deze categorie zal veel aandacht besteedt moeten worden aan de techniek van
een speler. Op deze leeftijd wordt de basis gelegd.

O13
In deze leeftijdscategorie wordt voor het eerst op een heel veld gespeeld. De toekomstige voetballer
gaat gevormd worden. In deze categorie zal een duidelijk onderscheid zichtbaar worden tussen
recreatief en prestatief voetballer. De wil om te winnen gaat boven komen. Op een echt veld worden
tactische zaken belangrijker. Hoe sta ik op het veld. Het positiespel wordt belangrijker omdat het
fysiek niet meer mogelijk is met de bal aan de voet het gehele veld over te rennen. Samenspel wordt
belangrijker. Van de basisvaardigheden wordt de trap en de pass belangrijker omdat grotere afstanden
overbrugd moeten worden.

O15
De eigen verantwoordelijkheid wordt belangrijker, het leren kennen van het groepsbelang. Er zal
gestimuleerd worden om zelf na te denken over situaties in het veld. Daarnaast moeten de technische
vaardigheden verder ontwikkelen en moet er ruimte zijn voor tactisch inzicht. Het positiespel dient
verder ontwikkeld te worden en het denken in teambelang. Ook zal er gewerkt moeten worden aan het
fysiek en het loopvermogen.

O17
De spelers moeten technisch klaar zijn en er zal verder aandacht besteedt moeten worden aan het
tactische gedeelte van het spel. Daarbij moet de aandacht komen te liggen om het coachen van
medespelers, duelkracht, omschakeling. De techniek moet worden onderhouden.

O19
De spelers moeten in deze categorie speltechnisch en fysiek gereed gemaakt worden voor het
seniorenvoetbal. Ze moeten vanuit hun positie kunnen voetballen en met verschillende situaties om
kunnen gaan.
In elke leeftijdscategorie kent zijn eigen accenten. Deze accenten/kwaliteiten zoeken we in onze
trainers die een bepaalde leeftijdsgroep gaan ontwikkelen.

Keepersopleiding
Keepers moeten getraind worden. Tijdens de keeperstraining moet worden geleerd om de ballen uit
het doel te houden. Maar niet alleen het ballen vangen moet centraal staan tijdens deze trainingen.
Ook hoe te vallen, hoe te springen, het voetenwerk, het trappen van rollende en stilliggende ballen, het
meevoetballen, het herkennen van ballen uit de diepte, het gooien van de bal, het neerzetten van het
team bij corners en vrije trappen, het snel omschakelen. Het hele facet van het keeperzijn moet aan
bod komen.

Afspraken
Er zullen binnen FC DINXPERLO afspraken gemaakt moeten worden om dit voetbalplan te laten
slagen. Daarnaast zullen er ook afspraken gemaakt worden binnen een team zolang dit maar strookt
met de normen en waarden die binnen de vereniging gehanteerd worden.
Algemene regels zullen nog vastgesteld moeten worden maar daarbij valt te denken aan afspraken
over:
•
•
•
•

Op welk moment mogen jeugdspelers bij de senioren meedoen.
Wanneer mag een speler vervroegd overgaan naar een hoger elftal
Teamdiscipline
Handhaven normen en waarden

Er zal een handboek worden opgesteld waarin de geldende afspraken en regels vermeld zullen worden.

Het secretariaat
Bestuurssecretariaat
Taken:
•

•
•
•
•
•

Het informeren van de bestuursleden door het samenstellen
van de bestuursagenda, het opstellen van notulen/actielijsten,
het meezenden van ingekomen stukken, het onderhouden en
opvolgen van de bestuursacties en bestuursbesluiten.
Zorgen voor een goede relatie met de KNVB
Contactpersoon voor de activiteitencommissie
Opstellen en up-to-date houden van welkomstboekje voor
nieuwe leden.
Verantwoordelijk voor het delen van lief en leed met de leden
Opstellen van protocollen.

Wedstrijdsecretariaat
Taken:
•

•
•

Het zorgen voor een goede ontvangst van de bezoekende
verenigingen en de arbitrage
Het indelen van de velden en de kleedkamers
Wijzigingen in wedstrijdzaken zullen tijdig worden
doorgegeven aan de betrokken personen.
Er wordt iemand aangesteld voor de behandeling van
tuchtzaken.
Het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden
Het aanstellen van scheidsrechters voor wedstrijden

•
•
•

Het zorgvuldig bijhouden van de ledenadministratie
Het zorgen van voordrachten voor het eren van jubilarissen
Het innen van de contributiegelden

•

Het verzorgen en uitbreiden van activiteiten buiten het
voetbalprogramma om en het in stand houden en verbeteren
van de huidige activiteiten binnen SVD en DZSV.

•
•
•

Ledenadministratie
Taken:

Activiteitencommissie
Doelstellingen:

Marketing en Informatie
Informatie
Wij leven in een informatiemaatschappij. Informatie speelt een essentiële rol in onze samenleving. Dit
geldt natuurlijk ook voor een vereniging. Voor de nieuwe vereniging is het van het grootste belang dat
er een goede gestructureerde communicatie is binnen alle geledingen van de vereniging en naar buiten
toe. Dit moet leiden tot
•

•
•
•
•

Een vereniging waar in iedereen weet hoe het werkt en wat
zijn of haar taken hierin zijn en met wie hij of zij overleg
dient te voeren en te informeren.
Een informatieaanbod dat voldoet aan vraag en behoefte
Een cultuur waarbinnen geldt: zeggen wat je doet en doen
wat je zegt, afspraak is afspraak.
Een vereniging waarbij men kan bouwen op gedane
toezeggingen.
De bewustwording dat duidelijke communicatie begint bij
jezelf.

Wie informeert wie
Bestuur-Teamhoofden-Commissies
Het bestuur wordt geïnformeerd door de vijf hoofden (Technische Zaken/Marketing &
Informatie/Financiële Zaken/Secretariaat/Facilitaire Zaken). De teamhoofden krijgen hun informatie
van de onderliggende commissies. Zie hiervoor het hoofdstukje Informatiestructuur op blz. 2.
Alle commissies stellen tevens een jaarplan op voor het volgende seizoen die past binnen het beleid en
de blauwdruk van de vereniging.
Op deze wijze kan er nieuw beleid ontwikkeld worden, bestaand beleid geëvalueerd worden en kunnen
de werkzaamheden van de diverse commissies op elkaar worden afgestemd. Hiervoor is een open
communicatie noodzakelijk tussen het bestuur en de teamhoofden en de teamhoofden en de
onderliggende commissies.

Leiders en ouders
Een goede communicatie is noodzakelijk. Deze vorm van communicatie creëert een beeld van de
vereniging naar buiten toe. De club moet zich hierin actief opstellen.
•

•
•

Aan het begin van het seizoen komt er een ouderavond over de verwachtingen voor het
komende seizoen en het vaststellen van regels en afspraken en de wijze van communiceren
binnen het team. Deze wordt georganiseerd door de jeugdcoördinator. (zie ook
overlegstructuren voetbal)
De leider moet rondom wedstrijden en trainingen zoveel mogelijk open staan voor de ouder.
De leider dient signalen op te pikken die worden aangegeven door derden en communiceert
dit met de jeugdcoördinator.

Leiders en vereniging
Jeugdleiders en de jeugdcommissies als ook de leiders van de senioren en de TC komen regelmatig
bijeen. (zie ook leiders/assistentenoverleg en TC overleg onder voetbal)

Vereniging en de leden
De vereniging (bestuur) zal (wijzigingen in) het beleid moeten uitdragen aan de leden en vrijwilligers,
bestuursbesluiten openbaren en moet daarnaast het clubgevoel uitdragen. Waarom worden bepaalde
beslissingen genomen. Dit moet helder worden gecommuniceerd via nieuwsbrieven en mededelingen
op de website en het prikbord.

Externe communicatie
Externe communicatie is niet alleen van belang voor het uitdragen van het clubgevoel maar ook voor
het werven van leden en sponsoren. Iedereen moet het gevoel gaan krijgen bij deze club te willen
horen, men moet zich met de club kunnen identificeren.

Hoe communiceren wij
De wijze van informeren is de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig. De ICT
ontwikkelingen gaan razend snel waardoor informatie steeds sneller gemakkelijker binnen een
vereniging verspreid wordt. Waar vroeger vooral mondeling werd gecommuniceerd of via het
clubblaadje kan dit in de huidige tijd veel sneller. De beperkingen van vroeger zijn weg. Tegenwoordig
kan informatie in vele vormen en op vele plaatsen aanwezig zijn. Dat heeft ook zijn weerslag op het
informeren van de leden en de buitenwereld door de vereniging.

Nieuwsredactie
Er zijn binnen een vereniging verschillende communicatiemiddelen zoals de infoschermen in de
kantine, het clubblad, email, het infokastje, sportlink en de website. Daarnaast is er nog social media
zoals facebook, twitter en Instagram. Er komt een redactie waar alle nieuwsberichten worden
verzameld en die verantwoordelijk is voor het plaatsen van de informatie op de juiste
informatiekanalen. Daarom is het noodzakelijk alle informatie op 1 centraal punt, bij een
nieuwsredactie, aan te leveren die vervolgens de informatie plaatsen daar waar deze gedeeld moet
worden. De redactie zal ook verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van ‘digitale’ nieuwsbrieven.
De website en de social media zijn anno 2018 meer dan ooit middelen om te communiceren met de
leden en is tevens ook het externe communicatiemiddel bij uitstek waarmee een club zich kan
presenteren. Het is daarom van het grootste belang dat deze media te allen tijde actueel, overzichtelijk
en toegankelijk is.
De externe communicatie dient naast bovengenoemde media ook te verlopen via de lokale media zoals
de weekkrant Dinxpers Nieuws en Dinxper FM. Bij speciale gelegenheden kan ook de regionale krant
de Gelderlander op de hoogte worden gebracht. Voor de leden zonder mail komt er een prikbord
waarop de vereniging ook haar leden kan informeren.

Sponsoring
De nieuwe vereniging zal dadelijk naar verwachting bestaan uit 1000 tot 1200 leden. Een vereniging
waar zo’n 10 á 15% van de plaatselijke bevolking lid zal zijn en via familie en supporters een nog een
veel groter bereik heeft. De vereniging heeft de sponsor dadelijk veel te bieden. Met de moderne
communicatiemiddelen kan de vereniging dadelijk de sponsor ruimte bieden op haar vele
communicatie kanalen.

Sponsorcommissie
De samenstelling van de sponsorcommissie is:
•
•
•
•
•
•

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

sponsoring selecties & voordeel
sponsoring website & kantine TV
bewaking geldstromen en gemaakte afspraken
sponsoring borden
sponsoring projecten en donaties
sponsoring kleding

Doelstelling
Wij willen samen met de sponsor een club ontwikkelen die het voor ons en onze kinderen mogelijk
maakt om samen van het voetbal te genieten en het voetbal te ontwikkelen. We gaan op zoek naar
sponsoren die dit samen met ons willen nastreven.
De doelstellingen van de sponsorcommissie zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Het werven van sponsoren
Een jaarlijkse sponsorbijdrage van € 75000,00.
Een jaarlijkse groei van het sponsorbedrag van 5%
Het samenbrengen van onze sponsoren tijdens wedstrijddagen en bij (club)activiteiten
Het verbinden van sponsoren en vereniging
Elk team een teamsponsor.
Een sterke relatie tussen sponsor en vereniging

Sponsorbeleid
•

•

•
•
•
•

De sponsorcontacten tussen vereniging en sponsor lopen via de sponsorcommissie. Alle
sponsoraanvragen worden hier neergelegd en sponsoren worden benaderd door de leden van
deze commissie.
De sponsorafspraken worden vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Deze wordt in
tweevoud opgemaakt. In deze overeenkomst staat vermeld de te leveren prestaties van beide
zijden en de looptijd van de overeenkomst.
De facturatie verloopt via de penningmeester van de sponsorcommissie.
De sponsorcommissie zorgt voor de reclame-uitingen.
De sponsorcommissie beheert de overeenkomsten en ziet toe op de uitvoering van de reclameuitingen en het uitvoeren van de tegenprestaties.
De sponsorcommissie evalueert de sponsorovereenkomsten en acties zodat zaken nog meer op
elkaar kunnen worden afgestemd en waar nodig aangepast. Aandachtspunten in deze evaluatie
zijn de profilering van de sponsor, de profilering van de vereniging, reclamemogelijkheden,
voortzetting van de overeenkomsten na verstrijken looptijd, eventuele aanpassing tijdens
looptijd en hoe de investeringen zich verhouden ten opzichte van de uitgaven voor alle
reclame-uitingen en tegenprestaties.

Facilitaire Zaken
Inleiding
De nieuwe vereniging zal geheel geprivatiseerd zijn waardoor het onderhoud van de gebouwen en de
velden in het beheer komen van FC Dinxperlo en de bijbehorende stichting. De gemeente zal geen rol
meer spelen in het onderhoud van de velden en de accommodatie. Bij beide verenigingen wordt (een
deel van) het onderhoud verricht door leden van beide verenigingen. Dit zal in de nieuwe vereniging
niet anders zijn ware het dat het onderhoud van de SVD-velden en de kleedaccommodatie nu voor
rekening zal komen van FC Dinxperlo. Hiertegen over staat weer dat er geen huur meer betaald hoeft
te worden. Facilitaire zaken is daarnaast ook verantwoordelijk voor de materialen en de kleding van de
nieuwe vereniging. En over de veiligheid.

De doelstellingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een moderne aantrekkelijke accommodatie met voldoende gras- en kunstgrasvelden voor het
beoefen van de voetbalsport.
Een hoofdveld gras en een hoofdveld kunstgras.
Een tweede kunstgrasveld.
Voldoende (extra) kleedkamerfaciliteiten die aan de eisen voldoen.
Kwalitatief goed materiaal en ballen om te kunnen voetballen en trainen.
Een optimaal beheer van kleding en materialen.
Een schoon en goed onderhouden accommodatie.
Een modern en gezellig clubhuis.
Verkeersveilige toestroom van fietsers en auto’s naar het sportcomplex.

De organisatie
Commissie accommodatiebeheer
Deze commissie zal zich bezig houden met het onderhoud van de gebouwen, het onderhoud van de
gras- en kunstgrasvelden, de belijning van de grasvelden, de schoonmaak van het complex en het
clubhuis. Deze commissie zal een jaarschema opstellen van de benodigde werkzaamheden en gaat
onderstaande ploegen samenstellen en de werkzaamheden verdelen.
•
•
•
•

Onderhoud velden
Onderhoud gebouwen
Schoonmaakploeg
Veldbelijningsploeg

Commissie materialenbeheer
Deze commissie zal zich bezig moeten houden met de aanschaf van doelen en overige materialen voor
de trainingen en wedstrijden en het onderhoud hiervan. Daarnaast zullen ze verantwoordelijk zijn voor
de ballenvoorraad en de aanschaf van ballen. Verder zal deze commissie het beheer van de kleding op
zich nemen. Dat wil zeggen de aanschaf, inname en uitgifte van de kleding voor de teams, de trainers,
leiders, grensrechters en scheidsrechters. Deze uitgifte gaat schriftelijk worden vastgelegd.
•
•

Commissie beheer kleding
Commissie beheer voetbalmaterialen

De accommodatie
Het voordeel van de huidige ligging op sportcomplex ’t Welink is dat de velden van SVD en DZSV al
naast elkaar liggen. Toch moeten een aantal zaken gerealiseerd worden om dadelijk optimaal de
voetbalsport te kunnen beoefenen of er van te kunnen genieten.

Het nieuwe clubhuis
In het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat bij een nieuwe vereniging ook een nieuw clubhuis
hoort waar een nieuw verenigingscultuur kan ontstaan. De huidige kantines van SV Dinxperlo en
DZSV hebben, naast dat ze verouderd zijn en opgeknapt moeten worden, een verleden. Bij een nieuwe
start hoort een nieuwe sportkantine. In het clubhuis moet naast de kantine ook de nieuwe
bestuurskamer gevestigd worden, het wedstrijdsecretariaat en er moet een terras komen. Het clubhuis
wordt het visitekaartje van de nieuwe vereniging en moet dicht bij de hoofdingang komen te staan. De
facilitaire commissie is tot de conclusie gekomen dat de ideale ligging voor het nieuwe clubhuis tussen
het kunstgrasveld van DZSV en het hoofdveld van SV Dinxperlo is.
Het clubhuis kent naast de kantine en de keuken een opslagruimte voor de keuken. Ook de nieuwe
bestuurskamer komt in het clubhuis en krijgt het wedstrijdsecretariaat hier een ruimte. Aan de
kantinezijde zal een terras aangelegd worden.

Tweede kunstgrasveld
Het huidige complex kent dadelijk 1 kunstgrasveld, een trainingsveld van kunstgras, een kunstgras
voetvolleyveld en een voetbalkooi met kunstgras. Verder kent de vereniging dadelijk vier grasvelden en
een tweetal trainingsvelden met gras. Het derde veld van SV Dinxperlo wordt gemeentegrond bij
privatisering SV Dinxperlo. Om de trainingsmogelijkheden te vergroten bij slecht weer en de
grasvelden te ontlasten is een extra kunstgrasveld noodzakelijk. Ook al omdat de TC tot doelstelling
heeft de spelers te ontwikkelen op zowel gras als kunstgras. De wens is om dit 2de kunstgrasveld reeds
voor het seizoen 2019-2020 aan te leggen. De verwachting is dat dit kunstgrasveld op het huidige
derde veld van DZSV zal worden aangelegd.
Het huidige kunstgrasveld van DZSV zal het hoofdveld kunstgras worden terwijl het huidige hoofdveld
van SV Dinxperlo het hoofdveld gras zal blijven.

Uitbreiden kleedaccommodatie
Het aantal kleedkamers dat nu beschikbaar is voldoet aan de KNVB-normen en aangezien beide
accommodaties recent zijn gerenoveerd kunnen deze blijven bestaan. Er komen echter steeds meer
mixteams in het voetballandschap waardoor voor 1 team soms twee kleedkamers nodig zijn. De
huidige kantine van DZSV worden verbouwd tot kleedaccommodatie met daarin een aantal kleinere
kleedkamers om mixteams in te kunnen plaatsen of teams van onze jongste pupillen die ook in
kleinere teams competitie gaan spelen. Ook wordt er gedacht om een krachthonk te realiseren in deze
ruimte. Zowel de uitbreiding van de kleedkamers als ook de realisatie van het krachthonk en
fysioruimte zullen waarschijnlijk na 3 tot 5 jaar gerealiseerd worden.

Parkeergelegenheid en verkeersveiligheid
Het sportcomplex dient goed en veilig bereikbaar te zijn, vooral voor de jeugd (veelal fietsers).
Hiervoor dient de entree alsmede de parkeerplaats van DZSV te worden herzien. Tevens kan gebruik
gemaakt worden van de parkeervoorzieningen aan de Europastraat en bij de Eurohal.

Verlichting tweede veld SVD-zijde
Het huidige tweede veld van SVD is nog onverlicht. Om de belasting van de grasvelden te verdelen is
verlichting noodzakelijk. De lichtmasten van het derde veld van SV Dinxperlo zouden kunnen worden
verplaatst naar het tweede veld. De bekabeling rondom het tweede veld zal waarschijnlijk wel
vervangen moeten worden. Hiervoor is een bedrag opgenomen in de begroting.

Beoogde situatie na revitaliseren sportpark ‘t Welink

De financiën
De doelstellingen:
FC Dinxperlo wordt een financieel stabiele vereniging. De belangrijkste doelstelling is dat de
vereniging financieel gezond moet zijn en blijven. Dat is één van de uitgesproken ambities zoals die
vermeld staan in de blauwdruk. Twee gezonde verenigingen moeten wel leiden tot een financieel
gezonde nieuwe vereniging. Andere doelstellingen zijn:
•
•
•
•

De jaarlijkse begroting moet positieve cijfers laten zien.
Er zullen reserves opgebouwd moeten worden om te kunnen investeren in de toekomst en
daar aan zoveel mogelijk wensen van de leden te kunnen voldoen.
Financiële risico’s zullen zoveel mogelijk worden gemeden.
Jaarlijks moeten er gelden worden gereserveerd voor (groot) onderhoud en vervanging van de
kunstgrasvelden.

De organisatie
Financiële administratie
De financiële administratie zal verantwoordelijk zijn voor de financiën van de vereniging en de
verwerking van de diverse financiële cijfers in de begroting, jaarplannen. Zij zorgen ook voor de
contributie-inning, de inning van de sponsorgelden. Zij zullen ook de diverse budgetten moeten gaan
bewaken en zijn verantwoordelijk voor het beheer van de contracten.
•
•

Begroting/financiële verantwoording/budgetbewaking
Contributie-inning/inning sponsorgelden/contractbeheer

Kantinecommissie
De kantine commissie wordt verantwoordelijk voor de inkoop en verkoop van de kantinevoorraden en
zal voorstellen doen voor het vaststellen van de verkoopprijzen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk
voor de barbezetting. Bovendien moeten zij er op toezien dat het clubhuis voldoet aan wet en
regelgeving inzake HACCP en horeca-vergunningen.
Deze commissie wordt ook verantwoordelijk voor de kantine-administratie.
•
•

Kantine-administratie/in- en verkoop
Kantinebeheer (bezetting)

Beoogde financiële toekomst FC Dinxperlo
De begroting van de vereniging is gebaseerd op de huidige begrotingen van SVD en DZSV. Op dit
moment zijn beide verenigingen financieel gezond. De nieuwe vereniging moet ook financieel gezond
zijn. Het samenvoegen van SVD en DZSV heeft wel wat financiële consequenties. SVD moet
privatiseren om gelijke omstandigheden te creëren bij een fusie maar dat houdt wel in dat het
onderhoud van de SVD velden in eigen beheer komt. De onderhoudskosten worden slechts ten dele
gecompenseerd met het wegvallen van de huurpenningen. Verder gaan wij een nieuw clubhuis bouwen
en een nieuw kunstgrasveld realiseren. Wij krijgen daarvoor een privatiseringsbijdrage van de
Gemeente Aalten maar wij zullen daarvoor ook een geldelijke lening moeten afsluiten om dit
gerealiseerd te krijgen. De uitgaven stijgen en daarom moeten ook de inkomsten stijgen.
Wij hebben geprobeerd de prognose zo correct mogelijk weer te geven. In de meeste gevallen zijn wij
uit gegaan van een optelling van de begrotingen van DZSV en SV Dinxperlo, zowel bij de inkomsten als
de uitgaven. Bij een aantal onderdelen is dit echter niet het geval, daar verwachten wij een
veranderende situatie. Op deze zaken geven we hieronder een verdere toelichting.

Inkomsten
Contributie
De contributie voor beide verenigingen verschilt en zal voor de nieuwe vereniging gelijk getrokken
moeten worden. Wij hebben ons daarnaast bij de omliggende verenigingen van gelijke grootte
georiënteerd en hebben het volgende vastgesteld.
•
•
•
•

De contributie voor voetballende senioren wordt € 195,- per jaar.
De contributie voor junioren wordt € 130,-.
De contributie voor pupillen wordt € 100,-.
Niet voetballende leden gaan € 85,- betalen.

De contributie is ongeveer gelijk aan de contributie die de huidige DZSV leden betalen. Leden die op
wekelijkse basis vrijwilligerswerk verrichten krijgen een korting van 15% op hun contributie. De
vrijwilliger dient zelf aan te geven of hij/zij van deze gelegenheid gebruik wil maken.

Kledingfonds
Er wordt een kledingfonds opgericht. Voor een bedrag van € 2,50 per maand krijgen de spelende
leden de beschikking over
o
o
o
o

Een wedstrijdtenue;
Een voetbaltas;
Een trainingspak voor de wedstrijden;
Een presentatieshirt;

Het kledingfonds is uitsluitend bedoeld voor de aanschaf van wedstrijdkleding en presentatiekleding
van spelers, trainers en leiders. Met dit kledingfonds kan elke drie á vier jaar de oude, afgeschreven,
kledij vervangen worden. Het kledingfonds is voor elke voetballer en voetbalster gelijk en zorgt er ook
voor dat elke voetbal(st)er gelijke voorwaarden krijgt, met uitzondering van de eerste selectieteams bij
de senioren. Het kledingfonds zit al in de contributie van SV Dinxperlo verweven, daar staat tegenover
dat de contributie bij DZSV momenteel al hoger is. De combinatie contributie/kledingfonds zal bij
beide verenigingen iets stijgen en de voetballende leden gaan dus iets meer betalen. Daarvoor krijgen
zij ook betere voorwaarden en de voetballende leden hoeven zelf niet meer hun tas en trainingspak aan
te schaffen. Dat doet de vereniging.

Inkomsten door het kledingfonds:
In de geprognosticeerde cijfers hebben we een jaarlijkse reservering opgenomen van

€ 20.000,-

Opbrengst kledingfonds per jaar:
(750 spelende leden á € 2,50 per maand)

€ 22.500,-

Sponsoring
De sponsorcommissie voorziet een verhoging van de sponsorbijdrage tot € 70000,00 op jaarbasis.
Deze conclusie is tot stand gekomen door gesprekken welke zij hebben gevoerd met de grotere
sponsoren van SVD en DZSV en na rondvraag bij vergelijkbare verenigingen.
De doelstelling van de sponsorcommissie is:
Het genereren van extra inkomsten welke voor 100% ten goede komen aan de vereniging waardoor we
de vereniging een kwaliteitsinjectie kunnen geven en goede randvoorwaarden kunnen scheppen.
Hierbij valt te denken aan”
•
•
•
•

Shirts kousen, broeken, trainingspakken, warmloopshirts en tassen voor alle spelende leden.
Deugdelijk materialen voor alle spelende leden (ballen, goaltjes, hesjes, pionnen etc.).
Organiseren van diverse nevenactiviteiten voor alle leden.
Zorgdragen voor een mooie accommodatie en goed onderhoud hiervan.

Uitvoering:
Doel is om elke sponsor een meerjarig contract te laten tekenen
•
•
•
•

Hoofdsponsor proberen zo lang mogelijk vast te leggen. (5 jaar minimaal);
Trainingspakken en tassen voor 3 tot 5 jaar;
Kleding-sponsoren voor 4 jaar (maximale termijn dat shirts meegaan);
Bordsponsoren voor minimaal 5 jaar.

Het eerste jaar (jaar van de fusie) willen we sponsoren dubbel laten betalen zodat we met het extra
geld alle materialen kunnen bekostigen. Vervolgens gaan we vanaf dat moment gelden reserveren op
de balans, deze komen binnen via het kledingfonds en sponsorinkomsten, waardoor we alle kleding na
3 tot 5 jaar kunnen vernieuwen.
Deze extra betaling in het eerste jaar kan/mag de sponsor eventueel ook in goederen en/of diensten
verrichten t.b.v. de realisatie van het nieuwe sportcomplex. Hierbij valt te denken aan materialen voor
de realisatie van het nieuwe clubgebouw of de aanleg van het extra kunstgrasveld. Hierbij gaan we
goed kijken naar de waardebepaling van de diensten en materialen zodat onze financiën op orde
blijven.

Inkomsten sponsoring
Soort sponsor
Hoofdsponsor

Benodigd aantal
2

Bedrag
€ 10.000,-

Totaal bedrag
€ 20.000,-

Stersponsor

4

€ 5.000,-

€ 20.000,-

Tassensponsor
Pakkensponsor
Teamsponsor
Bordsponsor

1
1
40
50

€ 5.000,€ 5.000,€ 1.000,€ 150,-

€ 5.000,€ 5.000,€ 40.000,€ 7.500,€ 97.500,-

Waarvoor
Selectieteams heren
zaterdag en zondag
Vrouwen 1, Heren 2
zaterdag en zondag
Teams FC Dinxperlo.
Dubbel bord € 250,-

In de begroting wordt een bedrag opgenomen van € 70.000,-.

Uitgaven sponsoring
Voor het organiseren van een jaarlijkse sponsoractiviteit zal jaarlijks € 3.750,- worden gereserveerd.
(75 sponsoren á € 50,-)

Uitgaven
Voetbal
Voetbal. De personeelskosten zijn de kosten voor trainers en de trainerscursussen. De TC heeft daar
een begroting voor aangeleverd. (zie bijlage) De totale kosten bedragen € 67.500,-. De TC voorziet
hierin een opbouw van € 5.000,- per jaar.
Categorie
Bovenbouw
Middenbouw
Onderbouw
Overige
Totaal

Bestaande uit
Senioren heren en vrouwen, trainer O19,
medische staf
O17, O15 & O13
O12, O11, O10, O9, O8, O7, mini’s
Hoofd Technische Zaken en opleidingskosten

Bedrag
€ 47.500,€ 9.500,€ 3.000,€ 7.500,€ 67.500,-

Accommodatie
Het bedrag voor de accommodatie gaat in totaliteit omhoog. Het onderhoud bij SVD werd door de
gemeente gedaan in ruil voor een huursom. Deze huursom komt te vervallen, echter zullen de
onderhoudskosten stijgen. Aangezien we een veld inleveren aan de gemeente en tevens een extra
kunstgrasveld aan gaan leggen zal de stijging van de onderhoudskosten mee vallen. Daarnaast zal er
een nieuw clubhuis gebouwd gaan worden waardoor de huisvestingskosten hoger uitvallen dan in de
huidige situatie.

Investeringen
Om een aantal zaken te kunnen realiseren van het wensenlijstje van onze leden en van de facilitaire
commissie zullen wij een lening afsluiten van € 225.000,- tot € 250.000,-. De financiële lasten van
deze lening worden opgenomen in de begroting voor de nieuwe voetbalvereniging. Net als de extra
reservering voor vervanging kunstgras.

Meerjarenbegroting FC Dinxperlo
Ontvangsten

Ontvangsten

2018 / 2019

2019 / 2020

2020 / 2021

2021 / 2022

Contributie
Bijdrage kledingfonds
Kantine-omzet
Sponsoring
Wedstrijden
Donateursgelden *
Subsidie
Geldwervingsacties
Verkoop kleding
Overige opbrengsten

€ 114.000,€
€ 148.000,€ 50.000,€
3.500,€
1.800,€
5.000,€ 12.000,€
2.500,€
6.000,-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

122.500,20.000,150.000,70.000,4.600,4.000,12.000,2.500,6.000,-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

123.000,20.000,150.000,75.000,4.700,3.500,12.000,7.500,6.000,-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

125.000,20.000,152.500,80.000,4.750,3.250,12.000,7.500,6.000,-

Ontvangsten

€ 342.800,-

€

391.600,-

€

401.700,-

€

411.000,-

Uitgaven
Uitgaven
Inkopen kantine
Eigen verbruik
Salaris/vrijwilligersverg.
Huur
Onderhoud accommodatie
Energie
Huisvestingkosten
Voetbal materiaal/kleding
KNVB
Administratiekosten
Reiskosten
Representatiekosten
Kosten activiteiten
Algemene kosten
Bankkosten
Reservering kunstgras/gebouwen
Aflossing lening
Rente lening
Uitgaven

2018 / 2019
€ 78.000,€
4.500,€ 62.000,€ 16.000,€ 27.000,€ 35.155,€
7.500,€ 27.000,€ 22.000,€
8.000,€ 11.000,€
7.000,€
9.000,€
7.500,€
2.000,€ 20.000,€
€
2.200,€ 345.855,-

2019 / 2020
2020 / 2021
2021 / 2022
€
74.000,- €
74.000,- €
75.000,€
9.000,- €
9.500,- €
9.500,€
67.500,- €
72.500,- €
77.500,€
4.500,- €
4.500,- €
4.500,€
35.000,- €
36.000,- €
37.000,€
34.000,- €
30.000,- €
30.000,€
12.500,- €
13.000,- €
13.500,€
35.000,- €
35.000,- €
35.000,€
23.500,- €
24.000,- €
24.500,€
7.500,- €
7.000,- €
7.000,€
10.000,- €
10.000,- €
10.000,€
3.500,- €
3.500,- €
4.000,€
7.500,- €
7.000,- €
6.500,€
6.500,- €
6.500,- €
6.500,€
1.750,- €
1.500,- €
1.500,€
28.000,- €
28.000,- €
28.000,€
12.500,- €
12.500,- €
12.500,€
10.000,- €
9.500,- €
9.000,€ 382.250,- € 384.000,- € 391.500,-

2018 / 2019
€ -3.055,-

2019 / 2020
€
9.350,-

Beoogde resultaten
Uitgaven
Resultaat

2020 / 2021
€
17.700,-

2021 / 2022
€
19.500,-

Bijlage I:

Investeringen en Financiering accommodatie

Investeringen (excl. BTW)
Nieuw clubhuis
Herinrichting/revitalisatie accommodatie
Kunstgras incl. omheining/boarding/verlichting
Verplaatsen verlichting veld 3 SVD naar veld 2
Aanpassing tribune SVD
BTW investeringen
Herfinanciering
Kleding
Notariskosten

€
800.000,€
70.000,€
300.000,€
20.000,€
28.000,€
106.680,€
50.000,€
90.000,€
5.000,€ 1.469.680,-

Financiering
Privatiseringsbijdrage gemeente Aalten
Vergoeding hoofdveld SVD
Bijdrage gemeente tribune SVD
Zelfredzaamheid
Korting/sponsoring nieuwbouw clubgebouw
Compensatie BTW
Speciale wervingsacties
Extra sponsoring kleding
Bijdrage supportersvereniging DZSV
Eigen inbreng/afronding

Externe financiering

€
661.141,€
154.800,€
13.917,€
50.000,€
40.000,€
126.566,€
75.000,€
50.000,€
50.000,€
23.256,€ 1.2444.680,€

225.000,-

Beschikbaar voor onverwachte uitgaven of tegenvallende inkomsten:

Beschikbare extra middelen t.b.v. tegenvallende uitgaven/inkosten
Liquide middelen SVD

Ca. € 10.000,-

Liquide middelen DZSV

Ca. € 10.000,-

Extra lening
Extra beschikbaar

BTW Overig:

€ 25.000,- (benodigd 225K, opgenomen 250K
Ca. € 45.000,- (excl. 80K reservering toplaag DZSV

Herinrichting
Kunstgras
Aanpassing verlichting
Aanpassing tribune
Kleding
BTW over rest:

€
€
€
€
€
€

70.000,300.000,20.000,28.000,90.000,508.000,-

x 21% € 106.680,-

Compensatie
Gebouwen/veld/kleding
LED verlichting

€ 597.740,€ 24.200,-

x 20%
x 15%

€ 119.548,€
3.000,€ 122.548,-

Bijlage 2: De contributie

Categorie
Senioren
Zaalvoetbal
Junioren
Pupillen
G-teams
Kleutersport
25+/35+/45+
Niet voetballende
leden
Donateurs
Ereleden / Niet
betalende leden
Vrijwilligerskorting
15%
Totaal

Aantallen
205
10
216
254
15
38
256
135
40
1169
168

Voorstel
€ 195,€ 150,€ 130,€ 100,€ 125,€ 50,€ 125,€ 85,-

Totaal
€ 39.975,€ 1.500,€ 28.080,€ 25.400,-

€ 30,-

€ 4.050,-

€ -20,81

€ 126.265,€ - 3.495,88

€ 21.390,-

€ 122.769,12

€ 144.159,12

€
750,€ 4.750,€ 21.760,-

Kledingfonds
€ 30,-

Totaal
€ 6.150,-

€ 30,€ 30,€ 30,-

€ 6.480,€ 7.620,-

€ 30,-

€ 1.140,-

