Beleidsplan

Allemaal Olympia
2019 - 2023

Inleiding

Visie
v.v. Olympia ‘60
1. Wordt door leden, betrokkenen en de Dongense samenleving gezien en
ervaren als een kwalitatief goede en gezellige sportvereniging waar voetbal de
hoofdzaak is en blijft.
2. Is een sociaal-culturele en duurzame partner van lokale bedrijven, overheden
en vrijwilligersorganisaties waarbij het beschikbaar stellen van de eigen
accommodatie centraal staat.
3. Is een sociaal innovatieve voetbalvereniging waar alle leden optimaal willen en
kunnen bijdragen vanuit passie voor voetbal , hun betrokkenheid met de
Dongense omgeving en vanuit hun eigen expertise.

Missie
v.v. Olympia’60 wil verenigen vanuit passie en betrokkenheid door:
1.

Een zelfstandig sportplatform te zijn waar volwassenen en kinderen:
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Recreatief en prestatief kunnen voetballen
Zich sportief, sociaal en maatschappelijk kunnen ontwikkelen
Zich thuis voelen
Genieten en ontspannen
Sociale contacten kunnen onderhouden

Alle leden en anderen die zich betrokken voelen ruimte te bieden zich bij en voor
Olympia ‘60 in te zetten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van:
a.
b.
c.

Het voetbal (sportief en sociaal)
De vereniging
De Dongense samenleving

Thema voetbal
Uitgangspunten

Doelen

1.

1.

Inrichting en organisatie Technische Commissie in 2019 gereed
De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten, onderhouden (jaarlijks actualiseren) en
uitvoeren van het voetbalbeleid voor:
a. Senioren
b. Jeugd

2.

Voetbalbeleid en actieplan in 2019 gereed
Opzetten, communiceren en uitvoeren voetbalbeleid en bijbehorend actieplan in 2019 voor zowel
senioren als jeugd. De volgende elementen zijn onderdeel van het voetbalbeleid:
a. Opleiden spelers, trainers en scheidsrechters
b. Scouten, binden en selecteren van getalenteerde spelers voor alle prestatiegerichte teams (Olympia
1 en 2 én 1ste jeugdteams vanaf JO9)
c.
Voetbaltechnische kaders en richtlijnen verbijzonderd voor trainers van:
•
Prestatiegerichte teams
•
Recreatieve teams
•
Alle leeftijdsgroepen jeugd
•
Keepers
d. Faciliteiten
•
Minimale omvang (verlichte) trainingsvelden
•
Materialen (o.a. ballen, doelen, pionnen/hoedjes en kleding)

3.

Senioren
a. Doelgroep: volwassenen vanaf 18 jaar
b. Olympia 1 is in 2023 een stabiele 3de klasser
c.
Olympia 2 is de kweekvijver voor talentvolle jeugd en speelt structureel in de 3 de klasse reserve.
d. Alle overige teams zijn recreatieve teams.

4.

Jeugd
a. Doelgroep: kinderen van 4,5 tot 18 jaar
b. De 1ste teams van elke leeftijdsgroep zijn vanaf JO9 prestatiegericht en spelen op een zo hoog
mogelijk niveau. Uitgangspunt: 3de klasse als ondergrens.
c.
Alle overige teams zijn recreatieve teams. Uitgangspunt: de speelsterkte van alle recreatieve teams
binnen dezelfde leeftijdsgroep is gelijk.

Allemaal Olympia
a. Alle actief voetballende leden kunnen gegeven de
beschikbare speel-/ competitiesterkten bij Olympia ’60
op hun eigen niveau deelnemen aan trainingen en
(KNVB competitie) wedstrijden.
b. Voor alle senioren- en jeugdteams (spelers en
kaderleden) gelden gelijke faciliteiten.
c.
Ieder lid (spelers en kaderleden) weet wat er van hem
of haar wordt verwacht en wat zij van Olympia ‘60
mogen verwachten

2.

Sportiviteit en ontwikkeling
a. Olympia ‘60 voert een herkenbaar voetbalbeleid voor
alle jeugd- en seniorenteams.
b. Sportiviteit en ontwikkeling gelden als hoofdzaak.
c.
Het voetbalbeleid is gericht op:
•
Recreatie, ontspanning en gezelligheid
•
Prestatie

3.

Kansen bieden, uitdagen en stimuleren spelers
•
Binnen hun eigen mogelijkheden op een zo hoog
mogelijk voetbalniveau te voetballen
•
Zich binnen Olympia ‘60 te ontwikkelen tot:
o
Volwassen voetballers voor de seniorenteams en
in het bijzonder voor Olympia ’60 1 of 2
o
Enthousiaste en gedreven vrijwillige kaderleden

4.

KNVB richtlijnen
•
Olympia ’60 is als vereniging lid van de Koninklijke
Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en neemt deel aan
door de KNVB georganiseerde/goedgekeurde
competities en seriewedstrijden
•

Thema vrijwilligers
Uitgangspunten
1. Vrijwilligers
a. Zoveel mogelijk leden en anderen die zich
betrokken voelen bij Olympia ‘60 (jong of oud,
man of vrouw, spelend lid of ouder) actief
betrekken bij de vereniging en hen
werkzaamheden laten verrichten die aan de
capaciteiten en beschikbare tijd van de persoon
worden aangepast.
b. Het waarborgen van verschillende functies binnen
Olympia ‘60 door een optimale bezetting van
verschillende functies waarbij we gebruik maken
van gemotiveerde en deskundige vrijwilligers uit
alle geledingen van de club

Doelen
1. Passie, betrokkenheid en continuïteit
a. In 2021 is het vanzelfsprekend dat je als lid van Olympia ‘60 ook vrijwilligerswerk doet.
Hierbij is vrijwillig en niet vrijblijvend het credo
b. In 2019 is een voor Olympia ’60 op maat gesneden vrijwilligersbeleid gereed
c. Dankzij het vrijwilligersbeleid verenigen we Olympia ’60 verder en wordt de
saamhorigheid verder versterkt. Dit in lijn met de zgn. Participatiemaatschappij
d. In 2019 is inzichtelijk voor welke werkzaamheden/taken vrijwilligers benodigd zijn

Thema sociaal
Uitgangspunten
1. Sociaal bindmiddel
Olympia ‘60 wordt gezien als sociaal bindmiddel met
voetbal- en nevenactiviteiten. Het samen ondernemen
van activiteiten en het gezamenlijk beleven van
sportieve hoogte- en dieptepunten is daarbij het
uitgangspunt. Net als in het gezin, is ook de vereniging
opvoedkundig bezig en leren de jeugd sociale
vaardigheden aan als samenwerking,
verantwoordelijkheidsgevoel en teamspirit. Dit geldt
zowel voor de prestatieve- als recreatieve teams.
Olympia ’60 vervult een belangrijke rol in het
maatschappelijk leven in Dongen.

Doelen
1. Sociale ontwikkeling
Madese Boys schenkt aandacht aan een veelzijdige vorming van de spelers, de begeleiding
van ouders, trainers, leiders, supporters en vrijwilligers. Gestimuleerd wordt:
a. Het ontwikkelen van een sportieve houding in de breedste zin van het woord;
b. Het bevorderen van het vermogen om samen te werken als team of vereniging om een
doel te bereiken;
c. Het omgaan met en respecteren van verschillen;
d. Het versterken van het incassering- en acceptatievermogen.
2.

Waarden en normen; Olympia ’60
a. Is een vereniging waar naleving van waarden en normen belangrijk wordt gevonden. In
2019 worden normen en waarden vertaald in concrete gedragsregels.
b. Accepteert geen lichamelijk of verbaal geweld, uitingen van discriminatie, onsportiviteit
of ander wangedrag;
c. Streeft naar discipline en sportiviteit op en naast het veld
d. Heeft voorbeeldgedrag van kaderleden en ouders hoog in het vaandel staan.
e. Accepteert niet het gebruik van drugs
f. Roken is alleen toegestaan op het terras bij de kantine. Alcohol wordt na 13.00 uur
uitsluitend in de kantine aan meerderjarigen geschonken.

Thema facilitair
Uitgangspunten
1. Sportpark Crispijn
a. De opstallen (kantine en kleedaccommodatie) en
toebehoren (o.a. hekwerk, doelen, scorebord en
veldverlichting) op Sportpark Crispijn zijn eigendom
van Olympia ’60.
b. De wedstrijd- en trainingsvelden zijn eigendom van
de gemeente Dongen en worden door Olympia ’60
gehuurd.
2.

3.

Voetbalvelden
Olympia ’60 beschikt met het Hoofdveld, B-veld, Hertog
Jan veld en de Oefenhoek over een viertal verlichte
voetbalvelden.
a. Het Hoofdveld dient uitsluitend als wedstrijdveld.
b. Het B-veld, Hertog Jan veld en de Oefenhoek kunnen
voor zowel wedstrijd- als trainingsdoelen worden
gebruikt.
Materialen
Alle voetbalmaterialen (o.a. ballen, wedstrijdkleding en
doelen) zijn eigendom van Olympia ’60. Deze kunnen
door de teams (spelers en kaderleden) worden gebruikt.
Uitgangspunt is dat door alle betrokkenen zorgvuldig en
zuinig met materialen wordt omgegaan.

Doelen
1. Inrichting en organisatie Facilitaire commissie in 2019 gereed
De Facilitaire Commissie is verantwoordelijk voor:
a. De beschikbaarheid, het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van alle eigendommen van
Olympia ’60 (kantine, kleedaccommodatie en voetbalmaterialen)
b. Coördinatie van:
Tijdige en volledige uitgifte en inname materialen op trainings- en wedstrijddagen
•
Het belijnen van de voetbalvelden
•
Contacten met de Gemeente Dongen over tijdig onderhoud en vernieuwing van de door
•
Olympia ’60 gehuurde velden op sportpark Crispijn en Hertog Jan
Afgelastingen van trainingen en wedstrijden en communicatie daarover (eventueel in
•
afstemming met de Gemeente Dongen)
2.

Meerjarig onderhoudsplan in 2019 gereed
a. Binnen de financiële kaders opzetten en uitvoeren meerjarig onderhoudsplan
b. Jaarlijks actualiseren opzet meerjarig onderhoudsplan

3.

Kleedaccommodatie in 2019 gereed
Sloop bestaande en nieuwbouw kleedaccommodatie in 2019 gereed.

4.

Hertog Jan veld in 2019 toegevoegd aan Sportpark Crispijn
Het huidige openbare voetbalveld Hertog Jan inclusief het huidige (voet)pad z.s.m. worden toegevoegd
aan Sportpark Crispijn en niet meer fungeren als openbaar terrein

5.

Voetbalvelden
a. In 2019 voldoet het Hoofdveld, B-veld en Hertog Jan aantoonbaar aan de eisen die de KNVB stelt
aan wedstrijdvelden voor amateurclubs voor wat betreft:
De staat en omvang van de velden
•
De aanwezigheid (alle velden) en de kwaliteit van de veldverlichting
•
b. Alle velden zijn steeds goed en op tijd door de gemeente Dongen onderhouden

Thema financieel
Uitgangspunten
1. Financieel gezond
Olympia ’60 is en blijft een financieel gezonde
voetbalvereniging

Doelen
1. Inkomsten
a. Contributie:
b. Sponsoring: norm/doelstelling Sponsorcommissie
c. Kantine:
•
Norm/doelstelling rentabiliteit kantine (inclusief opbrengsten evenementen)?
•
Consumptieprijzen zo laag mogelijk?
2.

Uitgaven
a. Plannen van aanpak op verschillende terreinen financieel vertaald

Thema organisatie
Uitgangspunten
Interne organisatie
In dit thema gaat het over de interne- en externe organisatie
die ervoor moet zorgen dat alle leden van de vereniging weten
wat er van ze wordt verwacht, op de hoogte zijn van
de verenigingsfuncties en weten hoe zij een bijdrage kunnen
leveren aan het verenigen.

Doelen
1. Duidelijkheid en structuur
a. Olympia ‘60 wordt geleid door een krachtig bestuur en een duidelijke
organisatiestructuur gericht op de toekomst. Dit alles met inzet van gemotiveerde
en betrokken leden/vrijwilligers.
b. Bestuur en commissies zijn in 2019 ingericht
c. Alle (kader)leden van de vereniging weten:
•
Wat er van ze wordt verwacht en wat zij van Olympia ’60 mogen verwachten
•
Hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het verenigen.

