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Voorwoord

Wij hebben de afgelopen maanden de tijd genomen om samen met de 
commissies een meerjarenplan te maken. Dit willen we graag met iedereen 
delen. Dit om duidelijk te maken wie we zijn, waar we voor staan en waar we 
prioriteit aan willen geven. 

Hopelijk leidt dit binnen de vereniging tot enthousiasme om ons te helpen dit 
plan te realiseren!

Hoofdbestuur Wijhe ‘92

November 2021
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Wie zijn we?

Voorzitter Hoofdbestuur
Voorzitter Sponsor Commissie

Wilco Overweg

We werken samen als 
1 team waarbij we een 

directe link hebben 
met alle commissies.

Penningmeester
Voorzitter Financiële Commissie

Mike Jonkman

Secretaris
Lijn Vertrouwenscontactpersonen

John Voppen

Lid Hoofdbestuur
Lijn Beheer Commissie

Robert Drost

Lid Hoofdbestuur
Lid Regiecommissie Handbal
Lijn Activiteiten Commissie

Joost van der Zee

Support Hoofdbestuur

Marieke Olthof

Lid Hoofdbestuur
Lijn Communicatie Commissie

Maarten Nijland

Lid Hoofdbestuur
Lid Regie Commissie Handbal
Lijn Kantine Commissie

Martijn Endeman

Lid Hoofdbestuur
Lid Voetbalbestuur

Marijn Platenkamp



Hoe is dit plan tot stand gekomen?

1

Brainstormen

2 3

Prioriteren

4
 

Budgetteren

5
 

Plan maken

6
 

CommunicerenCategoriseren

NovMei Juni Juli Sept Okt

Ideeën en wensen 
verzamelen vanuit 
het bestuur, de 
commissies en de 
leden.

Verder uitwerken, 
indelen en 
combineren van de 
ideeën. 

Prioritering  van de 
ideeën door ieder lid 
van het bestuur.

Kostenraming en 
budget bepalen van 
de geprioriteerde 
ideeën. 

Meerjarenplan maken 
op basis van de 
geprioriteerde ideeën.

Communicatie over 
het plan via de ALV, de 
commissies en de 
digitale kanalen.
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Wat zijn onze kernwaarden?

V
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e
id Wij creëren een veilige omgeving waar aandacht is voor 

elkaar en waar jij je kwetsbaar op kunt stellen

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om niet alleen 
zelf maar ook vooral samen veilig te sporten

We gaan met respect met elkaar om

Verantwoordelijk voor elkaars veiligheid, zowel fysiek als sociaal

P
le

zi
e

r Bij ons gaan plezier en prestatie hand in hand

Onze vereniging is een plek om samen te komen

Wij halen plezier uit samen doen en samen zijn

Wij spreken waardering naar elkaar uit

Wij halen plezier uit het samen zijn en onze prestaties

O
n
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Wij ontwikkelen ons op sportief en sociaal vlak, zowel als 
individu en als groep

Wij stimuleren elkaar om te blijven deelnemen en 
ontwikkelen

Wij geven elkaar de ruimte om te taken op te pakken en te 
groeien

Ontwikkeling op zowel sportief als sociaal gebied

P
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p
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Wij zetten binnen en buiten het veld onze talenten in

Wij nemen en geven elkaar de verantwoordelijkheid en 
durven elkaar daarop aan te spreken

Wij werken samen om onze sportieve en 
maatschappelijke doelen te behalen

We verwachten van elkaar dat ieder zich 
actief inzet voor de club

Samen zetten wij onze talenten op en naast het veld in
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id Wij creëren een veilige omgeving waar aandacht is voor 

elkaar en waar jij je kwetsbaar op kunt stellen

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om niet alleen 
zelf maar ook vooral samen veilig te sporten

We gaan met respect met elkaar om

Verantwoordelijk voor elkaars veiligheid, zowel fysiek als sociaal
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Onze vereniging is een plek om samen te komen

Wij halen plezier uit samen doen en samen zijn

Wij spreken waardering naar elkaar uit

Wij halen plezier uit het samen zijn en onze prestaties
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Wij ontwikkelen ons op sportief en sociaal vlak, zowel als 
individu en als groep

Wij stimuleren elkaar om te blijven deelnemen en 
ontwikkelen

Wij geven elkaar de ruimte om taken op te pakken en te 
groeien

Ontwikkeling op zowel sportief als sociaal gebied
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Wij zetten binnen en buiten het veld onze talenten in

Wij nemen en geven elkaar de verantwoordelijkheid en 
durven elkaar daarop aan te spreken

Wij werken samen om onze sportieve en 
maatschappelijke doelen te behalen

We verwachten van elkaar dat ieder zich 
actief inzet voor de club

Samen zetten wij onze talenten op en naast het veld in



Hoe willen we werken?

1 team in verbinding 
met onze omgeving

Commissies 
zelf verant-
woordelijk

Voeten in 
de klei

Gericht op 
de 

toekomst

Leren van 
elkaar en 

van 
anderen

Doordat we zelf actief zijn als speler, leider, 
trainer, commissielid en supporter willen we:

• Zelf ervaren wat goed gaat en beter kan.

• Zichtbaar en benaderbaar zijn voor 
leden.

• Voorbeeldgedrag laten zien.

We willen commissies meer eigen 
verantwoordelijkheid geven zodat:

• Commissies zelf besluiten kunnen nemen.

• We samen met de commissie een jaarplan 
vast kunnen stellen dat dient als kader.

• We financieel meer grip krijgen door 
uitgaven en inkomsten planbaar te maken. 

We willen niet zelf het wiel opnieuw 
uitvinden maar maximaal gebruik maken van 
kennis binnen en buiten onze omgeving.

• Nieuwe impuls geven aan Talentenplan.

• Samenwerken met andere clubs uit de 
buurt.

• Inschakelen van experts en referenties.

We hebben een mooie club en dat willen we 
graag zo houden en waar mogelijk 
verbeteren. Dat doen we door:

• Onderhoud- en investeringsplannen te 
maken.

• Projecten te initiëren om structureel te 
verbeteren en te verduurzamen.

• Vrijwilligers te binden en te boeien.



Wat heeft onze hoogste prioriteit?

Omvormen veld 2   
naar kunstgras

Verbeteren 
verkeersveiligheid

Terras en extra 
verkooppunt kantine

✓ Compensatie aanstaand 
verlies SPOC-veld.

✓ Bieden van een oplossing 
voor huidige en 
toekomstige 
capaciteitsproblemen.

✓ We willen zelf aan het 
stuur zitten. Dat vraagt 
nu om actie!

✓ Aanpakken van de meest 
onveilige verkeerssituatie 
in Wijhe.

✓ Scheiden van 
verkeerstromen.

✓ Samen optrekken met de 
gemeente als eigenaar 
van de toegangsweg.

✓ Invullen van de meest 
genoemde ledenwens.

✓ Verhogen van de 
inkomsten.

✓ Uitbreiding van de 
kantine capaciteit.

Het bestuur heeft alle 
ideeën geprioriteerd op 
basis van onze nieuwe 
kernwaarden en actuele 
problemen/kansen. Dit 
heeft geleid tot een 
afgetekende top-3 die we 
komend seizoen met de 
hoogste prioriteit op gaan 
pakken. Bij alle projecten 
zijn we mede afhankelijk 
van de gemeente waarmee 
we nauw willen 
samenwerken.



Waar gaan we nog meer mee aan de slag?
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Verantwoordelijk voor elkaars veiligheid, zowel fysiek als sociaal
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Wij halen plezier uit het samen zijn en onze prestaties

O
n

tw
ik

ke
lin

g Ontwikkeling op zowel sportief als sociaal gebied
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Samen zetten wij onze talenten op en naast het veld in

✓ Gedragscode trainers, coaches en begeleiders
✓ Anti-pest protocol
✓ Digitaal kassasysteem – Betaalgemak & geen cash geld meer
✓ Webinar psycho-educatie i.s.m. Inter-Psy
✓ Workshop tegen pesten voor leiders/trainers
✓ Reanimatiecursus voor leden
✓ Beleid maken Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 

✓ Optimaliseren talentenplan – doel is bezetten vacatures en 
verdelen van het werk over meer leden 

✓ Commissies als zelfsturende teams – Jaarplan als kader 
✓ Nieuwe sponsors werven en samenwerking zoeken met sponsors
✓ Kennismaken met en leren van andere verengingen
✓ Beter uitnutten van acties (o.a. compost, Rabo, Grote Club)
✓ Opzetten van nieuwe actie met Albert Heijn
✓ Informatieavond voor (ouders van) nieuwe leden 

✓ Elk team goede faciliteiten bieden – Kleding, materiaal, trainers, 
ruimte, e.d. 

✓ Breed haalbaarheidsonderzoek omnisport – o.a. volleybal, fietsen
✓ Digitaal samenwerkingsplatform in de cloud – o.a. bestanden, 

communicatie, contactinformatie, vergaderen
✓ Informatie- en reclamezuil buiten – Nieuw communicatiekanaal 
✓ Jongeren actiever bij de vereniging betrekken – ‘Jeugdbestuur’

✓ Pannaveld voor de jeugd
✓ Clubgevoel bevorderen onder leden
✓ Promotie van vrouwen/meiden voetbal
✓ Promotie- en informatie filmpjes over de club
✓ Leuke activiteiten voor iedereen (o.a Crazy Sunday, jeugdkamp, Pub 

quiz, spelletjes dag, …) 



Hebben jullie nog: 

✓Een vraag

✓Tips

✓Tops


