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Het strategisch beleidsplan is een weergave van de (toekomst)visie van het bestuur van FC Eindhoven AV met een 
vertaling naar een strategisch meerjarenplan voor de jaren 2019-2024.

Het doel van het beleidsplan is duidelijkheid te verschaffen aan alle betrokkenen van de vereniging alsmede aan 
externen die belang hechten aan de continuïteit van de organisatie of anderszins betrokken zijn bij bestaan en  
ontwikkeling van de vereniging. Tevens vormt het beleidsplan een instrument om de realisatie van de doelstellingen 
te meten en zo nodig bij te stellen.

Het nu voorliggende beleidsplan 2019-2024 is tussen november 2018 en juni 2019 door een werkgroep geschre-
ven. Tevens is een SWOT-analyse (zie bijlage 1) uitgevoerd en zijn de resultaten daarvan verwerkt in dit beleidsplan. 
Daarnaast hebben leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden deelgenomen aan een ‘meedenkavond’ over het 
beleidsplan. De uitwerking hiervan zit in bijlage 2. Gekozen is voor een tijdsbestek van 5 jaar conform de richtlijnen 
van de KNVB.

Resultaat bereiken is gebaat bij een goed proces. FC Eindhoven AV neemt als uitgangspunt het proces binnen de 
voetbalvereniging met als doel dit goed te organiseren.

Het resultaat van een goed proces vertaalt zich in plezier in het voetbal, binding met de club, een positieve beleving, 
het verbinden van mensen en verenigingen met de stad Eindhoven, de wijk Stratum en de Genneper Parken. Binnen 
dit proces is het van belang dat er een sterke organisatie staat, er een helder voetbaltechnisch beleid is en dat de 
randvoorwaarden in orde zijn om iedereen binnen FC Eindhoven AV met plezier zich te ontwikkelen in voetbal, maar 
ook als persoon.
 
Het strategisch beleidsplan is tot stand gekomen onder verantwoording van het bestuur en is voorbereid en gecoördi-
neerd door een werkgroep bestaande uit 3 leden (B. Mommers, B. Triki en W. Hanegraaf) die de beide secties meis-
jes/vrouwen respectievelijk jongens/heren vertegenwoordigen. Als voorzitter van de werkgroep is M. Captein aange-
zocht die tijdens het proces ook zorgdroeg voor de coördinatie en communicatie met het bestuur. 

Het bestuur heeft de werkgroep de volgende opdrachten meegegeven:
 1. Krachten en kennis bundelen van de meisjes/vrouwen en jongens/mannen;
 2. Een gezamenlijke voetbalvisie en opleiding voor meiden en jongens ontwikkelen (zowel voor selectie- en   
  niet-selectieteams);
 3. Huidige structuur en strategie tegen het licht houden en (door)ontwikkelen naar de totale organisatie.

Dit beleidsplan is geschreven in een periode, waarin de vereniging hard groeit. Binnen die dynamiek verandert er 
veel, dit document is dan ook een dynamisch (dus geen statisch) stuk.

Er zijn vijf aspecten die aanleiding kunnen zijn voor noodzakelijke bijstelling:
 1. De omvang van onze vrijwilligersorganisatie. Het realiseren van de sportieve doelstellingen blijft afhankelijk van  
  de bereidwilligheid van leden om een of meerdere taken op zich te nemen. Bij voldoende vrijwilligers gaat het  
  goed, bij onderbezetting zal de tering naar de nering gezet moeten worden;
 2. De invulling van het organigram. Het invullen van de functies is cruciaal voor de uitvoerbaarheid van dit  
  beleidsplan;
 3. De kwaliteit van de (jeugd)trainers. Deze trainers staan aan de basis van de opleiding en het opleiden  
  van spelers;
 4. De mogelijkheden van de accommodatie. De huidige voorzieningen schieten tekort;
 5. De financiële situatie.

In het bestuur en diverse commissies komen de doelstellingen met de tijdsplanning structureel op de agenda, waarbij 
iedere portefeuillehouder/kartrekker verantwoordelijk is voor zijn/haar speerpunten/doelen. Binnen het bestuur zal het 
beleidsplan 2x per jaar geëvalueerd worden en de stand van zaken zullen jaarlijks tijdens de ALV worden toegelicht. 

VOORWOORD
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SAMENVATTING

Dit stuk is gebaseerd op de 6 speerpunten (tactische doelen) voor onze doelstelling om het eerste elftal van de  
heren en het eerste elftal van de Vrouwen van FC Eindhoven AV met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers op  
een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen. 

De 6 speerpunten zijn:
 1. Voetbaltechnische zaken: voetbal moet leidend zijn/worden
 2. Communicatie: uit de gesprekken met diverse vrijwilligers werd duidelijk dat dit speerpunt belangrijk dient te  
  worden
 3. Organisatorisch: onder andere een nieuw te lanceren vrijwilligersplan en een nieuw organigram zullen centraal  
  staan en succesfactoren gaan worden
 4. Accommodatie: de verouderde gebouwen en het niet hebben van een kustgrasveld(en) zijn een zorgenkind,  
  acties dienen uitgezet te worden voor een nieuw, gerenoveerd en/of uitgebreider sportpark
 5. Financiën en Sponsoring: de vereniging in control!
 6. Maatschappelijk: de rol en bijdrage van FC Eindhoven AV in de samenleving

Om dit te verwezenlijken zijn deze speerpunten (tactische doelen) uitgewerkt in operationele doelen die in de tijd 
zijn uitgezet in een tijdsplanning.

Zoals al aangegeven willen we ons ook organisatorisch flink verbeteren. In een tijd waarin de club enorm groeit en 
er nog een enorm groeipotentieel in zit is het ook noodzakelijk om de organisatiestructuur verder vorm te geven. 
Passend bij onze club met een groot ledenaantal. Voor technische zaken is hier een aanzet toe gegeven. Deze 
nieuwe opzet is onontbeerlijk voor het welslagen van onze missie. Het is belangrijk dat snel een organigram voor de 
gehele vereniging wordt gemaakt en dat deze door alle geledingen in de vereniging gehanteerd gaat worden.
 
Tenslotte is er een handige hand-out gemaakt van het beleidsplan zodat ieder (aspirant) lid van FC Eindhoven AV 
daar kennis van kan nemen en zijn/haar steentje aan kan bijdragen. Deze hand-out is toegevoegd in bijlage 3.
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FC Eindhoven AV wil recreatief en prestatief voetbal mogelijk maken als toonaangevende vereniging voor (Zuid-)
Eindhoven, voor iedereen, waarbij de ambitie wordt uitgesproken om op alle niveaus optimale prestaties te behalen 
met aansprekende resultaten van de selectieteams. Deze ambitie dient gerelateerd te worden aan een sfeer waarin 
leren en ontwikkelen, gezelligheid en plezier, hanteren van normen en waarden en respect voor elkaar, belangrijke 
pijlers vormen.
 
De vereniging is zich bewust van haar sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid en wil hier 
op een actieve manier invulling aan geven.
 
Ook wordt veel waarde toegekend aan het communiceren in een open karakter met zowel interne als externe be-
langhebbenden.
 
De jeugdopleiding is van primair belang voor de toekomst (doorstroming), er dient dan ook fundamenteel geïnves-
teerd te worden in deze opleiding waardoor deze leden zich kunnen ontwikkelen op sportief en maatschappelijk 
gebied.

MISSIE

Als visie geldt:
 1. Prioriteitstelling van de doelen die bij de missie passen wordt aangepast aan de mogelijkheden die het  
  vrijwilligerscorps bij de club heeft en kan ontwikkelen.
 2. Kernwoorden zijn Stabiliteit, Sportiviteit en Saamhorigheid. 
 3. Het hanteren van reële (meerjaren)beleidsplannen met, zo nodig, jaarlijkse evaluatie en bijstelling  
  van de plannen. 
 4. Het voeren van een financieel beheer passend en in overeenstemming met reële goedgekeurde  
  jaarlijkse begrotingen.
 5. Ruimte bieden (binnen de club) aan sociaal-maatschappelijke initiatieven om leden en vrijwilligers  
  daarin groeimogelijkheden te bieden.
 6. Het aangaan van langdurige relaties (gemeente, BVO, KNVB, onderwijsinstellingen, innovatieve bedrijven,   
  sponsoren, vrijwilligers en maatschappelijke instellingen) gebaseerd op wederzijds respect en affiniteit  
  met de voetbalsport.
 7. Het benutten van ontwikkelkansen met een steeds internationaler ledenbestand in een innovatieve regio. 
 8. Het handhaven en zo nodig intensiveren van de contacten met de stad Eindhoven, de wijk Stratum en de  
  Genneper Parken. 
 9. Het binden van jongens en meisjes om continuïteit van de vereniging te waarborgen richting de senioren.
 10. Het verder integreren van heren-, jongens-, vrouwen-, en meisjesafdelingen binnen de vereniging.

VISIE

Middels een S(trenghts)W(eaknesses)O(pportunities)T(hreats) analyse waarin interne en externe geledingen van  
de organisatie zijn betrokken, zijn sterke en zwakke (verbeter)punten, kansen en bedreigingen in beeld gebracht  
(zie bijlage 1: SWOT-analyse).

SWOT-ANALYSE
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De organisatiestructuur van FC Eindhoven AV voor Technische zaken ziet er als volgt uit.

ORGANISATIE
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Strategische doel 2019-2024:

‘Het eerste elftal van de Heren en het eerste elftal van de Vrouwen van FC Eindhoven AV spelen met zoveel mogelijk 
zelf opgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau.’

Om deze doelstelling te bereiken, hebben we een aantal speerpunten geformuleerd te weten 6 tactische doelen. 
Vervolgens zijn deze in operationele doelen uitgewerkt.

De 6 tactische doelen zijn op de volgende vlakken gedefinieerd:
1. Voetbaltechnische zaken
2. Communicatie 
3. Organisatorisch 
4. Accommodatie 
5. Financiën en Sponsoring       
6. Maatschappelijk

DOELSTELLING

TACTISCHE DOELEN 2019-2024

Het ambitieniveau gaan we via dit jeugdbeleidsplan een stuk (vele malen) hoger leggen.  
We gebruiken daarvoor de volgende speerpunten (A1-A6).

A1 Voetbaltechnische Zaken
 • Aanbieden van een kwalitatief hoogwaardige opleiding waarin de individuele speler zich kan ontwikkelen om   
  de genoemde doelstelling te bereiken.
 • Zoveel mogelijk jeugdspelers laten doorstromen naar de eerste selectie van de heren en naar de  
  eerste selectie van de vrouwen.
 • Spelers uit de jeugdopleiding afleveren aan een hoger niveau (districtselecties KNVB, BVO FC Eindhoven  
  en PSV).
 • FC Eindhoven AV wil jaarlijks in elke leeftijdsklasse spelers indelen op basis van gelijkwaardig niveau.
 • De jeugd van FC Eindhoven AV speelt herkenbaar voetbal volgens een duidelijke speelwijze en spelopvatting.
 • Meisjes tot en met O15 hebben de keuze; of tussen en tegen meisjes voetballen of tussen en tegen de jongens  
  waarbij de talentvolle meisjes in deze leeftijd gestimuleerd worden voor het laatste te kiezen. Van O17 t/m O19  
  spelen de meiden met de meiden.
 • Veteranenvoetbal is prioriteit voor de vereniging.

A2 Communicatie
 • Leden, ouders, vrijwilligers en overige belangstellenden voorzien van informatie via moderne  
  technische middelen.
 •  Uitstraling vergroten van FC Eindhoven AV in Eindhoven en regio.

A3 Organisatie
 •  Moderniseren van structuur van de vereniging waarin naast technische zaken ook de deelgebieden  
  communicatie, organisatie, financiën en sponsoring, accommodatie en maatschappelijk een plaats krijgen.
 •  Kwaliteit en kwantiteit verhogen van het vrijwilligerskorps.
 •  Integreren van de jongens- en meisjesopleiding in de organisatie.
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A4 Accommodatie
 • Optimaliseren gebruik van de huidige accommodatie met al zijn beperkingen.
 • Beperkingen van de huidige accommodatie oplossen / accommodatie verbeteren.

A5 Financiën en Sponsoring
 • Financieel ‘in control’ komen en blijven.
 • Baten niet afhankelijk van de kantine-inkomsten (bij langdurige afgelastingen van de wedstrijden).
 • Heren 1, Vrouwen 1 en 2 qua kosten en inkomsten neutraal maken.

A6 Maatschappelijk
 •  FC Eindhoven AV richt zich op de thema’s gezondheid, duurzaamheid en opleiden.
 •  Alle kinderen kunnen meedoen, voetbal is voor iedereen en niemand staat buitenspel.

De tactische doelen op hoofdlijnen zoals hiervoor genoemd (A1-A6) dienen te worden vertaald naar operationele acti-
viteiten die tot realisering van het betreffende tactisch doel leiden.

B1 Voetbaltechnische Zaken
 • Vrijwilligers zoveel mogelijk scholen als trainer/coaches
 • Streven naar zoveel mogelijk gediplomeerde trainers op selectieteams (pupillen- of juniorencursus,  
  UEFA C-jeugd en UEFA B-jeugd)
 • Jeugdtrainers met een voetbalachtergrond aanstellen is een pre
 • Geschikte trainers op de selectieteams uit de onderbouw zetten
 • Vanaf de middenbouw assistent-trainers aanstellen bij de selectieteams
 • Ouders (bij voorkeur) geen hoofdtrainer laten zijn van de selectieteams
 • Spelers uit eerste elftallen betrekken bij de jeugd
 •  Verbeteren van keeperstrainingen
 • Maken van een uniform beoordelingsformulier voor meisjes en jongens
 •  Invoeren specialistische training (techniek, loop, zaalvoetbal)
 •  Betrekken van ‘talenten’ bij een hoger team tijdens het seizoen (meetrainen, oefenwedstrijden spelen,  
  competitiewedstrijden spelen) van spelers uit selectie- en recreatieve teams
 •  Verhogen intensiteit van trainingen / beter trainen
 • Meer aandacht voor medische begeleiding: verzorgers op teams, beschikbaarheid van medici (fysio’s, arts etc.)  
  bij trainingen en/of wedstrijden.
 •  Verhogen aantal trainingen selectieteams
 • Herijken spelopvatting van de nieuwe spelvormen KNVB
 • Eenduidig doorschuifbeleid maken en intern communiceren 
 • Eenduidig wisselbeleid maken en intern communiceren
 • Interne scouting
   - selectieprocedure inzichtelijk maken / uitschrijven
   - aanschaffen spelervolgsysteem, prestatie van team en speler inzichtelijk maken.
   - verbeteren/opzetten structuur/systematiek interne scouting
   - aanstellen van interne scouts
 • Externe scouting opzetten, met name bij de selectieteams meisjes bovenbouw
 • Invoeren van regulier trainers-overleg (alle teams)
 • Invoeren van regulier overleg selectietrainers (jongens en meiden) i.s.m. beide hoofdtrainers 1e

OPERATIONELE DOELEN 2019-2024
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B2 Communicatie
 •  Jaarplan maken
 •  Website vernieuwen, toegankelijk maken 
 •  Trainers informatieboekje maken/updaten
 •  2- maandelijkse nieuwsbrieven maken
 • Bekendmaken nieuwe teams t/m O12 eind juni van elk jaar
 •  Bekendmaken nieuwe teams O13 t/m O19 eind juni van elk jaar
 • Vrijwilliger van het jaar houden/bekendmaken
 • Implementeren nieuwe Privacywet en de vereniging AVG-proof maken
 • Invoeren nieuwe opzet communicatie met Club Pakket
 • Benutten mediakanalen zoals de TV-schermen in de kantine
 •  Thema-avonden organiseren
 • Organiseren jeugdtoernooien voor O8, O9, O10, O11 en O12
 •  Organiseren jaarlijkse dag opening van het seizoen 

B3 Organisatie
 • Maken en implementeren van 1 organigram voor de hele vereniging
 • Taakomschrijvingen maken van de vrijwilligersfuncties
 • Update maken van het huidige ‘spoorboekje’
 • Jeugdopleiding in drieën opdelen, te weten; Mini’s/Kidies t/m O12 (onderbouw), O13 t/m O15 (middenbouw) en  
  O16 t/m O19 (bovenbouw)
 • Integreren van meisjes- en jongensopleiding in de Technische Commissie
 • Aanstellen van technische coördinatoren per leeftijdsgroep
 • invullen vrijwilligersvacatures
 •  Aanstellen van geschikte en gekwalificeerde vrijwilligers
 • Vrijwilligers dienen een VOG te overleggen
 • Aanscherpen van het vrijwilligersbeleid / maken van een vrijwilligersplan
 • Aanbieden van scheidsrechtercursussen voor jeugdleden

B4 Accommodatie
 • Veilige sociale situatie rondom afgelegen kleedkamers realiseren > meer licht, meer mogelijkheden tot toezicht
 • Opknappen van de meidenkleedkamers > zowel qua hygiëne en qua uitstraling 
 • Realiseren van extra kleedkamers 
 • Samengebruik van opslagruimte op de kop van (meiden)kleedruimten met Fontys
 • Aanbrengen van teamlockers tussen kantine en kleedkamerblok
 • Aanbrengen van verlichting op een (trainings)veld 
 • Verlichting vervangen door LED-verlichting
 • Aanleggen van een of twee kunstgrasvelden. 
   - Bij slecht weer minder afgelastingen
   - Bij minder afgelastingen draait de kantine omzet die hard nodig is voor een vereniging.
   - Continuïteit van trainingsmogelijkheden voor teams op de hogere niveaus
   - Mogelijkheid tot samenwerking met de BVO en de Academy als het kunstgras uit het stadion  
     vervangen wordt.
   - Minder druk op de natuurgrasvelden zodat die het langer volhouden.
 • Creëren van representatieve ontvangstruimte in het clubgebouw voor tegenstanders en scheidsrechters 
 • Oplossen van de stankoverlast in en rondom de gebouwen
 • Mogelijkheid tot afscherming van deel van de kantine zonder dat de bar open hoeft.
 • Verminderen parkeeroverlast op piekmomenten
 • Kleedkamers voorzien van een tactiekbord
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B5 Financiën en Sponsoring
 • Financiële rapportages inbrengen tijdens bestuursvergaderingen (via Supportpunt)
 • Realiseren van positieve jaarcijfers door verhogen van de inkomsten en reduceren van de kosten 
 • Transparantie/openheid financiële cijfers
 • Stichting Voetbal is voor Meisjes losmaken van de vereniging
 • pinmogelijkheden vergroten / omloop van cash geld reduceren
 • Scheefgroei in inzet financiële middelen/mogelijkheden tussen meisjes en jongens opheffen
 • Inlossen schuld bij de gemeente
 • Verantwoorde kledingdeal sluiten
 • Continuïteit/doorzetten van de activiteiten van de huidige sponsorcommissie
 • Versterken van de sponsorcommissie / nieuwe leden werven voor de sponsorcommissie
 • Uitvoering geven aan sponsorplan 
 • Realiseren sponsorinkomsten van 40K
 • Nieuwe inkomstenbronnen aanboren o.a. door creatief denken en handelen 
 • Actief werven van (nieuwe) sponsors t.b.v. (jeugd)voetbal
 • Op commercieel vlak samenwerking zoeken met de BVO
 • Onderzoeken mogelijkheden invoeren hogere contributie voor selectieteams

B6 Maatschappelijk
 •  Samenwerken met gemeente, onderwijsinstellingen ed. en actief participeren in open  
  samenwerkingsverbanden
 • Uitdragen van een multifunctionele accommodatie (bijvoorbeeld meerdere sporten) gericht op  
  beleid van de gemeente voor Genneper Parken
 • (jeugd)leden en ouders van jeugdleden van de club inzetten voor vrijwilligersfuncties
 • Aanbieden van (maatschappelijke) stages 
 • Creëren van een duurzame accommodatie:
   - verminderen van energie- en waterverbruik 
   - gebruik maken van zonnepanelen, duurzame materialen en LED-verlichting
   - scheiden en verminderen van afval
 • Mogelijk maken via Stichting Leergeld voor kinderen die het financieel moeilijk hebben te kunnen  
  voetballen bij FC Eindhoven AV
 • Mogelijk maken voor voetballiefhebbers met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking te kunnen  
  voetballen, hetzij bij FC Eindhoven AV of in samenwerking met andere voetbalverenigingen
 • Gezondheid
   - Handhaven van een rookvrij sportpark  
   - Gezonde(re) kantine
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De operationele doelen kunnen worden aangemerkt als meetbare subdoelen van een nader aan te wijzen  
verantwoordelijke als kartrekker en verder worden ingevuld. Hierna is de tijdsplanning weergegeven  
onderverdeeld in de 6 operationele doelen.

TIJDSPLANNING

No. Onderwerp Wie? Status 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

B1.1 Vrijwilligers pupillen/junioren/UEFA C-jeugd/keepers-cursus laten halen Continu proces

B1.2 Jeugdtrainers met een voetbalachtergrond aanstellen Continu proces

B1.3 Geschikte trainers op de teams in de onderbouw

B1.4 Geen ouders hoofdtrainers van de selectieteams midden-en bovenbouw

B1.5 Spelers(ster) van beide eerste elftallen betrekken bij de jeugdopleiding Continu proces

B1.6 Keeperstrainingen alle keepers vanaf o.10

B1.7 Maken van een keepersplan

B1.8 Invoeren individuele training

B1.9 Meetrainen van 'talenten' naar een niveau hoger tijdens het seizoen

B1.10 Beleid uitschrijven op welke manier wordt 'doorgeschoven' tussen selectieteams 

B1.11 Uniform spelersbeoordelingsformulier maken voor meisjes en jongens

B1.12 Verhogen intensiteit van trainingen / beter trainen

B1.13 Verhogen aantal trainingen selectieteams

B1.14 Herijken spelopvatting

B1.15 Selectieprocedure inzichtelijk maken

B1.16 Spelervolgsysteem aanschaffen en invoeren binnen de club

B1.17 Opzetten structuur /systematiek interne scouting

B1.18 Aanstellen (interne) scouts 

B1.19 Doorstromen ieder seizoen van 1 à 2 jeugdspelers naar selectie 1e elftal Continu proces

B1.20 Spelers uit de jeugd afleveren aan districtselecties Continu proces

B1.21 Spelers uit de jeugd afleveren BVO's Continu proces

B1.22 o.19-1 speelt in de hoofdklasse Momenteel in de 2e klasse

B1.23 Mo.19-1 komt te vervallen in de toekomst, wordt Vrouwen 3

B1.24 o.17-1 speelt in de hoofdklasse Momenteel in de 2e klasse

B1.25 Mo.17-1 speelt in de landelijke competitie

B1.26 o.15-1 speelt in de 3e divisie Momenteel in de 1e klasse

B1.27 Mo.15-1 speelt in de 1e klasse Momenteel in de 1e klasse

B1.28 o.14-1 speelt in de Hoofdklasse Momenteel in de 1e klasse

B1.29 Jo.14-1M speelt in de 1e klasse Momenteel in de 2e klasse

B1.30 o.13-1 speelt in de 3e divisie Momenteel in de 2e klasse

B1.31 Mo.13-1 speelt in de 1e klasse Momenteel in de 2e klasse

B1.32 Van o.8 t/m o.10 elke jaargang 2 selectieteams 

B1.33 o.12-1 speelt in de hoofdklasse Momenteel in de 1e klasse

B1.34 o.11-1 speelt in de Hoofdklasse Momenteel in de 1e klasse

B1.35 o.10-1 en o.10-2 spelen in de Hoofdklasse

B1.36 o.9-1 en o.9-2 spelen in de Hoofdklasse 

B1.37 o.8-1 en o.8-2 spelen in de Hoofdklasse

B1.38 Invoeren trainersoverleg meisjes en jongens

B1.39 Invoeren trainersoverleg meisjes en jongens selectie

B1 Voetbaltechnische Zaken
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No. Onderwerp Wie? Status 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

B2.1 Jaarplan maken Continu proces

B2.2 Website vernieuwen, toegankelijk maken 

B2.3 Trainers informatieboekje maken/updaten Continu proces

B2.4 2-Maandelijkse nieuwsbrieven maken Continu proces

B2.5 Bekendmaken teams t/m o.12 eind juni van elk jaar Continu proces

B2.6 Bekendmaken teams o.13 t/m o.19 eind juni van elk jaar Continu proces

B2.7 Vrijwilliger van het jaar houden/bekendmaken Continu proces

B2.8 Implementeren nieuwe Privacywet en de vereniging AVG-proof maken

B2.9 Invoeren nieuwe opzet communicatie met Club Pakket

B2.10 Benutten mediakanalen zoals de TV-schermen in de kantine Continu proces

B2.11 2-maandelijks overleg trainers van selectie invoeren, thema-avonden organiseren Continu proces

B2.12 Organiseren jeugdtoernooien voor o.8, o.9, o.10, o.11 en o.12 Continu proces

B2.13 Organiseren jaarlijkse dag opening van het seizoen 

B2 Communicatie

No. Onderwerp Wie? Status 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

B3.1 Maken en implementeren van 1 organogram voor de hele vereniging

B3.2 Taakomschrijvingen maken van de vrijwilligersfuncties

B3.3 Update maken van het huidige ‘spoorboekje’

B3.4 Jeugdopleiding in drie'n opdelen; onderbouw/middenbouw/bovenbouw

B3.5 Integreren van meisjes- en jongensopleiding in de Technische Commissie

B3.6 Aanstellen van technische coördinatoren per leeftijdsgroep

B3.7 Invullen vrijwilligersvacatures Continu proces

B3.8 Aanstellen van geschikte en gekwalificeerde vrijwilligers Continu proces

B3.9 Vrijwilligers dienen een VOG te overleggen

B3.10 Aanscherpen van het vrijwilligersbeleid / maken van een vrijwilligersplan

B3.11 Aanbieden van scheidsrechtercursussen voor jeugdleden Continu proces

B3 Organisatie

No. Onderwerp Wie? Status 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

B4.1 Veilige sociale situatie rondom afgelegen kleedkamers realiseren 

B4.2 Opknappen van de meidenkleedkamers 

B4.3 Realiseren van extra kleedkamers 

B4.4 Samengebruik van opslagruimte op de kop van (meiden)kleedruimten met Fontys

B4.5 Aanbrengen van teamlockers tussen kantine en kleedkamerblok

B4.6 Aanbrengen van verlichting op een (trainings)veld 

B4.7 Verlichting vervangen door LED-verlichting

B4.8 Aanleggen van een of twee kunstgrasvelden. 

B4.9 Creëren representatieve ontvangstruimte voor tegenstanders en scheidsrechters 

B4.10 Oplossen van de stankoverlast in en rondom de gebouwen

B4.11 Mogelijkheid tot afscherming van deel kantine zonder dat de bar open hoeft

B4.12 Verminderen parkeeroverlast op piekmomenten

B4.13 Kleedkamers voorzien van een tactiekbord

B4 Accommodatie
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No. Onderwerp Wie? Status 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

B5.1 Financiële rapportages inbrengen bestuursvergaderingen (via Supportpunt) Continu proces

B5.2 Realiseren positieve jaarcijfers door verhogen inkomsten en reduceren kosten Continu proces

B5.3 Transparantie/openheid financiële cijfers Continu proces

B5.4 Stichting Voetbal is voor Meisjes losmaken van de vereniging

B5.5 Pinmogelijkheden vergroten / omloop van cash geld reduceren

B5.6 Scheefgroei inzet financiële middelen tussen meisjes en jongens opheffen Continu proces

B5.7 Inlossen schuld bij de gemeente

B5.8 Verantwoorde kledingdeal sluiten

B5.9 Continuïteit/doorzetten van de activiteiten van de huidige sponsorcommissie Continu proces

B5.10 Versterken sponsorcommissie / nieuwe leden werven voor sponsorcommissie

B5.11 Uitvoering geven aan sponsorplan Continu proces

B5.12 Realiseren sponsorinkomsten van 40K Continu proces

B5.13 Nieuwe inkomstenbronnen aanboren o.a. door creatief denken en handelen 

B5.14 Actief werven van (nieuwe) sponsors t.b.v. (jeugd)voetbal Continu proces

B5.15 Op commercieel vlak samenwerking zoeken met de BVO

B5.16 Onderzoeken mogelijkheden invoeren hogere contributie voor selectieteams

B5 Financiën en Sponsoring

No. Onderwerp Wie? Status 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

B6.1
Samenwerken met gemeente, onderwijsinstellingen ed. en actief participeren in open 
samenwerkingsverbanden

Continu proces

B6.2
Uitdragen van een multifunctionele accommodatie gericht op beleid van de gemeente 
voor Genneper Parken

B6.3 (jeugd)leden en ouders van jeugdleden van de club inzetten voor vrijwilligersfuncties Continu proces

B6.4 Aanbieden van (maatschappelijke) stages Continu proces

B6.5 Verminderen van energie- en waterverbruik Continu proces

B6.6 Gebruik maken van zonnepanelen, duurzame materialen en LED-verlichting Continu proces

B6.7 Scheiden van afval Continu proces

B6.8
Mogelijk maken via Stichting Leergeld voor kinderen die het financieel moeilijk hebben 
te kunnen voetballen 

B6.9
Mogelijk maken voor voetballiefhebbers met een lichamelijke en/of een verstandelijke 
beperking te kunnen voetballen

B6.10 Handhaven van een rookvrij sportpark Continu proces

B6.11 Gezond(ere) kantine Continu proces

B6 Maatschappelijk

Op 11 juni 2019 heeft het bestuur van FC Eindhoven AV ingestemd met het voorgestelde beleidsplan.  
Het beleid zal worden toegelicht en vastgesteld op de ALV die gehouden wordt eind van het jaar 2019.

BESLUITVORMING
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BIJLAGE 1 > SWOT-ANALYSE

STERKTES

weinig 'hierarchie', iedereen is aanspreekbaar, ook het bestuur

bestuursleden staan met 'de poten in de klei'

ligging, 'groene' (park)omgeving accommodatie

rijke historie

saamhorigheid

grote inzet en betrokkenheid van vrijwilligers

sterk verbeterende reputatie van de vereniging

"er is iets aan het gebeuren binnen de vereniging"

aandacht en waardering voor het huidige stappenplan van de gemeente Eindhoven

connectie/band met de BVO FC Eindhoven; aantrekkingskracht voor leden

kwantiteit jeugdleden, met evenwichtig aandeel van de verschillende klassen (dwarsdoorsnede) 

kwaliteit/aantal talenten bij O7 t/m O10

groeiende en bloeiende vereniging 

veel en goed kader bij de meisjesopleiding

kwantiteit van het aantal meisjes/vrouwen

elk lid komt zijn financiële verplichting tegenwoordig na binnen het seizoen

positionering van het meisjes/vrouwenvoetbal binnen de club, stad en regio

bestuurlijke borging van meisjes- en vrouwenvoetbal

niveau 1e en 2e elftal van de vrouwen

niveau 1e elftal mannen

ZWAKTES

los zand, veel eilandjes binnen de vereniging

afstand tussen meisjes- en jongensopleiding, 2 gescheiden werelden

laag niveau van de competitie van de bovenbouw jongensteams 

eilandjes/afstand/samenwerking tussen meisjes jeugd en vrouwen senioren, 2 gescheiden werelden

afstand te groot tussen opleiding jongens en 1e elftal mannen

afstand te groot tussen opleiding meisjes en 1e elftal vrouwen

weinig structuur/procesmatig denken en handelen binnen de vereniging

te weinig gekwalificeerde trainers/coaches en overig kader

geen kunstgrasveld(en)

te weinig velden met lichtinstallatie

stankoverlast in en rondom het gebouw

parkeeroverlast bij bepaalde trainingsavonden en met de wedstrijden op de zaterdagen

verkeersdruk op de Velddoornweg, verhoogde middenstrook van de weg

slechte verlichting parkeerplaatsen

beperkt aantal kleedkamers/verouderde kleedkamers

verouderd clubgebouw/ontbreken van ontvangst- en vergaderruimten

meisjes worden op te jonge leeftijden in teams bijeen gezet (t/m O12)

scheefgroei in inzet financiële middelen/mogelijkheden tussen meisjes en jongens

geen/zeer beperkte interne scouting bij de jongens

financieel verlies in de laatste seizoenen

ontbreken van financiële maandelijkse en/of kwartaalrapportages

AVG nog niet volledig geïmplementeerd

beperkte informatievoorziening aan de leden (geen nieuwsbrieven, ontbreken van narrowcasting)
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KANSEN

gelijke kansen voor jongens én meisjes

samenwerking met de gemeente Eindhoven intensiveren

samenwerking met BVO FC Eindhoven intensiveren

samenwerking met PSV intensiveren

samenwerking met zaalvoetbal van FC Eindhoven intensiveren

samenwerking met de KNVB intensiveren

samenwerken/integreren van de TC van de meisjes- en jongensopleiding

beste trainers (met diploma) op de jongste jeugd zetten

selectiespelers van beide 1e-elftallen inzetten bij de jeugd

trainer/coach-functies selectieteams bij de jeugd niet 'bemannen' door vaders

invoeren van de opleidingsteams bij de meisjes (O17-1 en O14-1)

scouting opzetten voor meisjes van 'buitenaf'

visie van meisjes en vrouwen op elkaar afstemmen, 1 visie, met dezelfde doelstellingen

VTON gaan implementeren binnen de vereniging

1 organogram maken voor de totale vereniging met uitgewerkte taakomschrijvingen

organisatie(structuur) verbeteren

pinmogelijkheden vergroten / omloop van cash geld reduceren

specialistentrainingen (loop, keepers) aanbieden 

financieel 'in control' komen

specialisten bij de meisjesopleiding integreren bij de jongens

talenten bij de meisjes een opleiding bieden bij selectieteams jongens

herijken huidig technisch beleidsplan, ook m.b.t. de nieuwe spelvormen van de KNVB

vrijwilligersplan/beleid maken

samen optrekken met verenigingen in de omgeving om 'clubhopping' te voorkomen

invoering nieuwe opzet communicatie met Club Pakket

grote potentieel aan vrijwilligers beter benutten

BEDREIGINGEN

de vereniging is in korte tijd (te) sterk gegroeid

Vanwege tekort aan aantal vrijwilligers roofbouw op huidige vrijwilligers

Structurele beperkingen van de accommodatie

beperkte openingstijden van het gebouw cq kantine

beperkte draagvlak voor het beleidsplan bij de leden

hebben van een aparte Stichting bij de meisjesopleiding

blijven vasthouden aan het 'oude denken'

ontbreken van VOG's bij vrijwilligers

verder expansie van Brabant Water

te hoge ambities

korte-termijn denken

naamverwantschap met de BVO, indien het de BVO slecht vergaat kan dit uit-/afstralen op de AV

(te) weinig aanwas nieuwe bestuursleden
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Doel van de bijeenkomst
 • Informeren en bijpraten met uitleg waarom een beleidsplan en het proces schetsen tot nu toe.
 • Draagvlak creëren: zijn we op de goede weg?
 • Input vanuit de leden ophalen om mee te nemen bij de definitieve vaststelling van het beleidsplan.

Input vanuit de aanwezigen

 1) Technische zaken
  - Ballen met het juiste gewicht
  - Duidelijke opbouw trainingen van jong naar oud
  - Over binding met de club; organiseer teambuildingssessies
  - Over binding met de club; begeleid de trainers, ondersteun de trainers in de omgang met pubers
  - Organiseer toernooien zodat gasten terugkomen
  - Scheidsrechters meer en kwaliteitscontrole
  - Elke kleedkamer voorzien van een tactiekbord
  - Biedt de coaches en trainers een (basis)opleiding aan, denk aan: conditie, spelinzicht, teambuilding
  - Integratie jongens en meisjes
  - Selectieteam; minimaal 2e team in dezelfde leeftijdsgroep
  - Individuele trainingen
  - Coaching qualifications, club help insights
  - Ook bij recreatief; wel inzet!!
  - Altijd positief coachen
  - Medical; course for trainers/leaders
  - Alle niveaus belangrijk en iedereen op z’n eigen niveau
  - Externe trainers

 2) Communicatie
  - Oude jeugd informeren door senioren, om afhaken te voorkomen
  - Geen dik boekwerk maken van dit beleidsplan, 2 A4’tjes
  - Organiseer een stadstoernooi voor alle clubs in de stad, zorgt zeker voor publiciteit
  - Verhalen checken i.p.v. aannames
  - Kortere lijnen, duidelijke regels
  - Meer moderne communicatie dan alleen website
  - Betere website
  - Stabiliteit = waarderen wat al goed is > vrijwilligers
  - Vergadering als deze eerder communiceren
  - Communicatie is allerbelangrijkste
  - Aanspreken op verantwoordelijkheden
  - Openheid
  - Kind centraal i.p.v. principes
  - Ideeën-bus
  - Inzage in stukken
  - Transparantie
  - Ouders duidelijk maken wat de waarden en normen zijn bij begin
  - Sneller info op de website
  - Website improvements, in English
  - Eenduidig verhaal

 3) Organisatie
  - EHBO
  - Gericht gebruik van beroepen van ouders
  - 2x in de week fysiotherapeut
  - Duidelijk beleid
  - Veel meer betrokken vrijwilligers noodzakelijk

BIJLAGE 2 > UITWERKING MEEDENKAVOND FC EINDHOVEN AV 10 MEI 2019
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  - Meer betrokkenheid jeugd bij training/coaching teams
  - Gezamenlijk gezondheidscentrum
  - Keuzes durven maken
  - Stel clubmedewerkers aan
  - Scheidsrechters
  - Wie waarvoor verantwoordelijk
  - Geen hiërarchie > geen structuur > wie doet wat
  - Per leeftijd een coördinator 
  - Commerciële man/vrouw in de kantine > geld genereren
  - Prioriteit vrijwilligers!
  - Leg contact met sporthogescholen voor stagiaires en geef hen opdrachten

 4) Accommodatie
  - Onderhoud gebouw en terrein; onder de ouders zijn beslist vakmensen te vinden die al dan niet  
   betaald de boel opknappen
  - Onderhoud gebouw en terrein; laat de teams corvee draaien, organiseer een grote schoonmaak
  - Om de velden te sproeien; pomp water uit de Tongelreep
  - Slechte materialen bv. doeltjes, dug-outs enz.
  - Gezondere snacks in de kantine
  - Kleedlokaal -/-, veldconditie -/-, kantine -/-: beneden normen
  - Investeren in opleiding scheidsrechters
  - Velden beter onderhouden
  - Kunstgras zonder rubber
  - Verlichting velden
  - Misschien een prijzenkast? (die mis ik namelijk)
  - Parents area to watch match
  - Kantine levendiger
  - Accommodatie moet echt op de schop
  - Trainingsmogelijkheden in de winterstop
  - Alles platgooien en nieuwbouw, kleedkamers 9 t/m 14 zijn diep triest

 5) Financiën en sponsoring
  - Openingstijden kantine
  - Meer leukers activiteiten
  - Stichting kantine?
  - Wat betaalt Nike?
  - Meer sponsoring
  - Fundraising for teams (run the bar, rattels)
  - Sponsorships (Business Club, sponsor board, brick board)
  - Selectieteams hogere contributie

 6) Maatschappelijk
  - Kader voorbeeld voor rookvrij
  - Zero tolerance for talking to players / referee
  - Kantinebeleid; inzet oudere jeugd (betaald)
  - VOG; zie oplossing RKSV
  - Klein kustgrasveldje met kleine goals
  - Meer aandacht voor elftallen die kampioen worden/zijn geworden
  - Meer gezond eten in kantine
  - Samenwerking met kinderopvang/BSO’s, Stratum en omgeving
  - Treedt onverbiddelijk op tegen wangedrag, denk aan voorval dit seizoen
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 VISIE
 1. Prioriteitstelling van de doelen die bij de missie passen wordt aangepast aan de mogelijkheden die het vrijwilligerscorps bij de club  
  heeft en kan ontwikkelen.
 2. Kernwoorden zijn Stabiliteit, Sportiviteit en Saamhorigheid. 
 3. Het hanteren van reële (meerjaren)beleidsplannen met, zo nodig, jaarlijkse evaluatie en bijstelling van de plannen. 
 4. Het voeren van een financieel beheer passend en in overeenstemming met reële goedgekeurde jaarlijkse begrotingen.
 5. Ruimte bieden (binnen de club) aan sociaal-maatschappelijke initiatieven om leden en vrijwilligers daarin groeimogelijkheden te bieden.
 6. Het aangaan van langdurige relaties (gemeente, BVO, KNVB, onderwijsinstellingen, innovatieve bedrijven, sponsoren, vrijwilligers en  
  maatschappelijke instellingen) gebaseerd op wederzijds respect en affiniteit met de voetbalsport.
 7. Het benutten van ontwikkelkansen met een steeds internationaler ledenbestand in een innovatieve regio. 
 8. Het handhaven en zo nodig intensiveren van de contacten met de stad Eindhoven, de wijk Stratum en de Genneper Parken. 
 9. Het binden van jongens en meisjes om continuïteit van de vereniging te waarborgen richting de senioren.
 10. Het verder integreren van heren-, jongens-, vrouwen-, en meisjesafdelingen binnen de vereniging.

SUCCESBEPALENDE FACTOREN
 1. De omvang van onze vrijwilligersorganisatie; 
 2. De invulling van het organigram. Het invullen van de functies  
  is cruciaal voor de uitvoerbaarheid van dit beleidsplan;
 3. Verhogen van de kwaliteit van de (jeugd)trainers. Deze  
  trainers staan aan de basis van de opleiding en het opleiden  
  van spelers;
 4. Beperkingen van de huidige accommodatie;
 5. De financiële situatie.

 STRATEGISCH DOEL 
 ‘Het eerste elftal van de Heren en het eerste elftal van de Vrouwen van FC Eindhoven AV spelen met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers  
 op een zo hoog mogelijk niveau.’

DE 6 SPEERPUNTEN ZIJN
 1. Voetbaltechnische zaken: voetbal moet leidend zijn/worden.
 2. Communicatie: uit de gesprekken met diverse vrijwilligers  
  werd duidelijk dat dit speerpunt belangrijk dient te worden.
 3. Organisatorisch: onder andere een nieuw te lanceren  
  vrijwilligersplan en een nieuw organigram zullen centraal  
  staan en succesfactoren gaan worden.
 4. Accommodatie: de verouderde gebouwen en het niet  
  hebben van een kustgrasveld(en) zijn een zorgenkind, acties  
  dienen uitgezet te worden voor een nieuw, gerenoveerd  
  en/of uitgebreider sportpark.
 5. Financiën en Sponsoring: de vereniging in control!
 6. Maatschappelijk: de rol en bijdrage van FC Eindhoven AV in  
  de samenleving.

 MISSIE 
 FC Eindhoven AV wil recreatief en prestatief voetbal mogelijk maken als toonaangevende vereniging voor (Zuid-)Eindhoven, voor iedereen,   
 waarbij de ambitie wordt uitgesproken om op alle niveaus optimale prestaties te behalen met aansprekende resultaten van de selectie  
 teams. Deze ambitie dient gerelateerd te worden aan een sfeer waarin leren en ontwikkelen, gezelligheid en plezier, hanteren van normen  
 en waarden en respect voor elkaar, belangrijke pijlers vormen. De vereniging is zich bewust van haar sociaal-maatschappelijke betrokkenheid  
 en verantwoordelijkheid en wil hier op een actieve manier invulling aan geven. Ook wordt veel waarde toegekend aan het communiceren in  
 een open karakter met zowel interne als externe belanghebbenden. De jeugdopleiding is van primair belang voor de toekomst (doorstroming),  
 er dient dan ook fundamenteel geïnvesteerd te worden in deze opleiding waardoor deze leden zich kunnen ontwikkelen op sportief en  
 maatschappelijk gebied.

 TACTISCHE DOELEN 2019-2024

A1 > Voetbaltechnische zaken
 • Aanbieden van een kwalitatief hoogwaardige opleiding waarin  
  de individuele speler zich kan ontwikkelen om de genoemde  
  doelstelling te bereiken. 
 • Zoveel mogelijk jeugdspelers laten doorstromen naar de eerste  
  selectie van de heren en naar de eerste selectie van de vrouwen.
 • Spelers uit de jeugdopleiding afleveren aan een hoger niveau  
  (districtselecties KNVB, BVO FC Eindhoven en PSV).
 • FC Eindhoven AV wil jaarlijks in elke leeftijdsklasse spelers indelen  
  op basis van gelijkwaardig niveau.
 • De jeugd van FC Eindhoven AV speelt herkenbaar voetbal volgens  
  een duidelijke speelwijze en spelopvatting.
 • Meisjes tot en met o.15 hebben de keuze; of tussen en tegen  
  meisjes voetballen of tussen en tegen de jongens waarbij de  
  talentvolle meisjes in deze leeftijd veelal voor het laatste dienen te  
  kiezen. Van o.17 t/m o.19 spelen de meiden met de meiden.
 • Veteranenvoetbal is prioriteit voor de vereniging. 
 
A2 > Communicatie
 •    Leden, ouders, vrijwilligers en overige belangstellenden voorzien  
  van informatie via moderne technische middelen.
 •  Uitstraling vergroten van FC Eindhoven AV in Eindhoven en regio.

A3 > Organisatie
 •  Moderniseren van structuur van de vereniging waarin naast  
  technische zaken ook de deelgebieden communicatie,  
  organisatie, financiën en sponsoring, accommodatie en  
  maatschappelijk een plaats krijgen.
 •  Kwaliteit en kwantiteit verhogen van het vrijwilligerskorps.
 •  Integreren van de jongens- en meisjesopleiding in de organi 
  satie.  
 
A4 > Accommodatie
 • Optimaliseren gebruik van de huidige accommodatie  
  met al zijn beperkingen.
 • Beperkingen van de huidige accommodatie oplossen/ 
  verbeteren.

A5 > Financiën en Sponsoring
 • Financieel ‘in control’ komen en blijven.
 • Baten niet afhankelijk van de  kantine-inkomsten (bij  
  langdurige afgelastingen van de wedstrijden).
 • Heren 1, Vrouwen 1 en 2 qua kosten en inkomsten  
  neutraal maken.

A6 > Maatschappelijk
 •  FC Eindhoven AV richt zich op de thema’s: gezondheid,  
  duurzaamheid en opleiden.
 •  Alle kinderen kunnen meedoen, voetbal is voor  
  iedereen en niemand staat buitenspel.

BIJLAGE 3 > HANDOUT BELEIDSPLAN 2019-2024
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 OPERATIONELE DOELEN 2019-2024

B1 > Voetbaltechnische zaken
 • Vrijwilligers zoveel mogelijk scholen als trainer/coaches.
 • Streven naar zoveel mogelijk gediplomeerde trainers op  
  selectieteams (pupillen- of juniorencursus, UEFA C-jeugd en  
  UEFA B-jeugd). 
 • Jeugdtrainers met een voetbal achtergrond aanstellen is een pre.
 • Geschikte trainers op de selectieteams uit de onderbouw zetten.
 • Vanaf de middenbouw assistent-trainers aanstellen bij de  
  selectieteams.
 • Ouders geen hoofdtrainer laten zijn van de selectieteams.
 • Spelers uit eerste elftallen betrekken bij de jeugd.
 •  Verbeteren van keeperstrainingen. 
 • Maken van een uniform beoordelingsformulier voor meisjes  
  en jongens.
 •  Invoeren specialistische training (techniek, loop, zaalvoetbal).   
 •  Betrekken van ‘talenten’ bij een hoger team tijdens het seizoen   
  (meetrainen, oefenwedstrijden spelen, competitiewedstrijden   
  spelen) van spelers uit selectie- en recreatieve teams
 •  Verhogen intensiteit van trainingen / beter trainen.
 • Meer aandacht voor medische begeleiding: verzorgers op teams,  
  beschikbaarheid van medici (fysio’s, arts etc.) bij trainingen en/of   
  wedstrijden.
 •  Verhogen aantal trainingen selectieteams.
 • Herijken spelopvatting van de nieuwe spelvormen KNVB.
 • Eenduidig doorschuifbeleid maken en intern communiceren.
 • Eenduidig wisselbeleid maken en intern communiceren.
 • Interne scouting
  - selectieprocedure inzichtelijk maken / uitschrijven.
  - aanschaffen spelervolgsysteem, prestatie van team en speler  
   inzichtelijk maken.
  - verbeteren/opzetten structuur/systematiek interne scouting.
  - aanstellen van interne scouts.
 • Externe scouting opzetten, met name bij de selectieteams.  
  meisjes bovenbouw.
 • Invoeren van regulier trainers-overleg (alle teams).
 • Invoeren van regulier overleg selectietrainers (jongens en  
  meiden) i.s.m. beide hoofdtrainers 1e.

B2 > Communicatie
 •  Jaarplan maken.
 •  Website vernieuwen, toegankelijk maken.
 •  Trainers informatieboekje maken/updaten.
 •  2- maandelijkse nieuwsbrieven maken.
 •  Bekendmaken teams t/m o.12 op ……. van elk jaar.
 •  Bekendmaken teams o.13 t/m o.19 op …….. van elk jaar.
 • Vrijwilliger van het jaar houden/bekendmaken.
 • Implementeren nieuwe Privacywet en de vereniging  
  AVG-proof maken.
 • Invoeren nieuwe opzet communicatie met Club Pakket.
 • Benutten mediakanalen zoals de TV-schermen in de kantine
 •  Thema-avonden organiseren. 
 •  Organiseren jeugdtoernooien voor o.8, o.9, o.10, o.11 en o.12.
 •  Organiseren jaarlijkse dag opening van het seizoen.

B3 > Organisatie 
 • Maken en implementeren van 1 organigram voor de hele   
  vereniging.
 • Taakomschrijvingen maken van de vrijwilligersfuncties.
 • Update maken van het huidige ‘spoorboekje’.
 • Jeugdopleiding in drieën opdelen, te weten; Mini’s/Kidies t/m   
  o.12 (onderbouw), o.13 t/m o.15 (middenbouw) en o.16 t/m o.19   
  (bovenbouw).
 • Integreren van meisjes- en jongensopleiding in de  
  Technische Commissie.
 • Aanstellen van technische coördinatoren per leeftijdsgroep.
 • invullen vrijwilligersvacatures.
 •  Aanstellen van geschikte en gekwalificeerde vrijwilligers.
 • Vrijwilligers dienen een VOG te overleggen.
 • Aanscherpen van het vrijwilligersbeleid / maken van een   
  vrijwilligersplan.
 • Aanbieden van scheidsrechtercursussen voor jeugdleden. 
 
B4 > Accommodatie
 • Veilige sociale situatie rondom afgelegen kleedkamers  
  realiseren > meer licht, meer mogelijkheden tot toezicht.
 • Opknappen van de meidenkleedkamers > zowel qua  
  hygiëne en qua uitstraling,

 • Realiseren van extra kleedkamers 
 • Samengebruik van opslagruimte op de kop van (meiden) 
  kleedruimten met Fontys.
 • Aanbrengen van teamlockers tussen kantine en kleed- 
  kamerblok.
 • Aanbrengen van verlichting op een (trainings)veld.
 • Verlichting vervangen door LED-verlichting.
 • Aanleggen van een of twee kunstgrasvelden. 
  - Bij slecht weer minder afgelastingen.
  - Bij minder afgelastingen draait de kantine omzet die hard  
   nodig is voor een vereniging.
  - Continuïteit van trainingsmogelijkheden voor teams op de  
   hogere niveaus.
  - Mogelijkheid tot samenwerking met de BVO en de  
   Academy als het kunstgras uit het stadion vervangen  
   wordt.
  - Minder druk op de natuurgrasvelden zodat die het langer  
   volhouden.
 • Creëren van representatieve ontvangstruimte in het  
  clubgebouw voor tegenstanders en scheidsrechters.
 • Oplossen van de stankoverlast in en rondom de gebouwen.
 • Mogelijkheid tot afscherming van deel van de kantine zonder  
  dat de bar open hoeft.
 • Verminderen parkeeroverlast op piekmomenten.

B5 > Financiën en Sponsoring
 • Financiële rapportages inbrengen tijdens bestuursver- 
  gaderingen (via Supportpunt).
 • Realiseren van positieve jaarcijfers door verhogen van de  
  inkomsten en reduceren van de kosten.
 • Transparantie/openheid financiële cijfers.
 • Stichting Voetbal is voor Meisjes losmaken van de vereniging
 • pinmogelijkheden vergroten / omloop van cash geld  
  reduceren.
 • Scheefgroei in inzet financiële middelen/mogelijkheden  
  tussen meisjes en jongens opheffen.
 • Inlossen schuld bij de gemeente.
 • Verantwoorde kledingdeal sluiten
 • Continuïteit/doorzetten van de activiteiten van de huidige  
  sponsorcommissie. 
 • Versterken van de sponsorcommissie / nieuwe leden werven  
  voor de sponsorcommissie.
 • Uitvoering geven aan sponsorplan. 
 • Realiseren sponsorinkomsten van 40K. 
 • Nieuwe inkomstenbronnen aanboren o.a. door creatief  
  denken en handelen.
 • Actief werven van (nieuwe) sponsors t.b.v. (jeugd)voetbal.
 • Op commercieel vlak samenwerking zoeken met de BVO. 
 
B6 > Maatschappelijk
 •  samenwerken met gemeente, onderwijsinstellingen ed.  
  en actief participeren in open samenwerkingsverbanden.
 • Uitdragen van een multifunctionele accommodatie  
  (bijvoorbeeld meerdere sporten) gericht op beleid van de  
  gemeente voor Genneper Parken.
 • (jeugd)leden en ouders van jeugdleden van de club inzetten  
  voor vrijwilligersfuncties.
 • Aanbieden van (maatschappelijke) stages.
 • Creëren van een duurzame accommodatie:
  - verminderen van energie- en waterverbruik. 
  - gebruik maken van zonnepanelen, duurzame materialen  
   en LED-verlichting.
  - scheiden van afval.
 • Mogelijk maken via Stichting Leergeld voor kinderen die  
  het financieel moeilijk hebben te kunnen voetballen bij  
  FC Eindhoven AV.
 • Mogelijk maken voor voetballiefhebbers met een lichamelijke  
  en/of een verstandelijke beperking te kunnen voetballen,  
  hetzij bij FC Eindhoven AV of in samenwerking met andere  
  voetbalverenigingen.
 • Gezondheid
  - Handhaven van een rookvrij sportpark.  
  - Gezond(ere) kantine.
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