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Voorwoord 
 
 
Dit is het ‘Plan 2013-2016’. Het 
voetbalvereniging SML. Een plan waarin het mentaal, fysiek en virtueel ruimte geven aan ontspanning, ambitie 
en groei centraal staan en het beoogd
zoekt nadrukkelijk aansluiting bij de Sp
voetbalsport, de KNVB en de balans tussen prestatie en recreatie. Toch zijn de missie en visie
Een nieuwe koers met behoud van 
Doorontwikkeling van kennis en ervaring van de 
inzichten en visies. Net als in een gezin. 
Een nieuwe generatie staat te trappelen en wil ruimte. De
ze delen moet loslaten en mee moet in 
resultaten uit het verleden door aan de toekomst en voegt daar n
 
Op onderdelen wordt bestaand beleid gecontinueerd. Op andere o
gesnoeid, vernieuwd, verjongd en geïnvesteerd in de toekomst. De gekozen 
omschakelen, het maken van ruimte, 
groei zit in de breedte en uitbouw van 
qua prestatievoetbal als recreatievoetbal worden eise
kwantitatief en kwalitatief. Het zal moeite kosten de ambities 
een clubbrede aanpak en onvoorwaardelijke steun van haar leden kan SML deze stap zetten
gevraagd worden van leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren, kader, trainers en bestuurders. Loslaten, delen, 
vertrouwen geven, kwetsbaarheid, respect, eerst vragen dan oordelen, trots en transparantie
sportief en veilig dus. Zoals een Huisclub
 
Van groot belang is ook de verbinding van SML met haar externe omgeving. 
blik sterk naar buiten te richten. Een goede
sponsoren, omwonenden en collega voetbalverenigingen is een 
van het ‘Plan 2013-2016’. De combinat
organisaties en groepen is wat een inspirerende, respectvolle en vitale vereniging kenmerkt. Door te kiezen 
voor het thema Huisclub geeft SML aan een tijdperk van interne gerichtheid af te sluiten en weer 
sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid te wille
volgende pijlers: 
• Balans ambitie en ontspanning 
• Verbinding van jong en oud 
• Vermaatschappelijking van sportaanbod
• Empowerment van leden, ouders, kader en vrijwilligers
• Kanteling organisatiestructuur  
• Professionalisering wedstrijdzaken, secretariaat en financieel beleid
• Vernieuwing accommodatie. 
 
De definitieve versie van dit plan zal 1 juni 2013 aan de leden worden gepresenteerd. We vragen de leden in te 
stemmen met het plan en in werkgroepen 
van zaterdag 16 november zal het resultaat van de werkgroepen tot verfijning van het Plan 2013 
 
Wij gaan samen ‘Ruimte maken voor ontspanning, ambitie en groei’
 
 
Het SML bestuur 
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Het strategisch plan voor de middellange termijn
SML. Een plan waarin het mentaal, fysiek en virtueel ruimte geven aan ontspanning, ambitie 

beoogd resultaat is dat leden gaan zeggen: “Mijn Huisclub is SML
de Sportvisie van de gemeente Arnhem, de breedte

en de balans tussen prestatie en recreatie. Toch zijn de missie en visie
met behoud van oude normen en waarden. Een combinatie van jong en o

van kennis en ervaring van de ene generatie op de volgende met toevoeging van 
Net als in een gezin. Wij hebben gemerkt dat daar behoefte aan is

trappelen en wil ruimte. De oudere generatie koestert wat ze heeft
in de verandering. Net als 20 jaar geleden. ‘Plan 2013 

t verleden door aan de toekomst en voegt daar nieuwe smaken en kleuren aan toe. 

Op onderdelen wordt bestaand beleid gecontinueerd. Op andere onderdelen wordt, soms sterk, 
gesnoeid, vernieuwd, verjongd en geïnvesteerd in de toekomst. De gekozen strategie en tactiek zijn

, breed houden van het speelveld en vervolgens 
groei zit in de breedte en uitbouw van behaalde resultaten. De ambities zijn, zoals altijd bij SML, hoog. Zowel 
qua prestatievoetbal als recreatievoetbal worden eisen gesteld aan de beoogde groei

. Het zal moeite kosten de ambities en verwachtingen waar te maken. Alleen met 
en onvoorwaardelijke steun van haar leden kan SML deze stap zetten

vraagd worden van leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren, kader, trainers en bestuurders. Loslaten, delen, 
vertrouwen geven, kwetsbaarheid, respect, eerst vragen dan oordelen, trots en transparantie

Huisclub betaamt. Randvoorwaarden dus voor de toekomst van SML.

de verbinding van SML met haar externe omgeving. Meer dan ooit is het nodig om de 
goede samenwerking met Upward, gemeente, Vitesse, KNVB, AVF, ASF, 

sponsoren, omwonenden en collega voetbalverenigingen is een belangrijk uitgangspunt
De combinatie van sportieve ambities en vruchtbare samenwerking met deze 

groepen is wat een inspirerende, respectvolle en vitale vereniging kenmerkt. Door te kiezen 
geeft SML aan een tijdperk van interne gerichtheid af te sluiten en weer 

verantwoordelijkheid te willen oppakken. Plan 2013 – 2016 omvat dan ook de 

Vermaatschappelijking van sportaanbod 
kader en vrijwilligers 

lisering wedstrijdzaken, secretariaat en financieel beleid 

De definitieve versie van dit plan zal 1 juni 2013 aan de leden worden gepresenteerd. We vragen de leden in te 
in werkgroepen mee te werken aan uitwerking en implementatie. Tijdens de 

zaterdag 16 november zal het resultaat van de werkgroepen tot verfijning van het Plan 2013 

ontspanning, ambitie en groei’.  

www.smlvoetbal.nl  

voor de middellange termijn ontwikkeling van 
SML. Een plan waarin het mentaal, fysiek en virtueel ruimte geven aan ontspanning, ambitie 

Mijn Huisclub is SML”. Dit plan 
breedte-ontwikkeling van de 

en de balans tussen prestatie en recreatie. Toch zijn de missie en visie onveranderd. 
combinatie van jong en oud. 

met toevoeging van moderne 
behoefte aan is. De tijd is er rijp voor. 

koestert wat ze heeft en weet dat 
. ‘Plan 2013 – 2016’ geeft de 

ieuwe smaken en kleuren aan toe.  

nderdelen wordt, soms sterk, omgebogen, 
strategie en tactiek zijn gericht op 
vervolgens doorpakken. Want de 

De ambities zijn, zoals altijd bij SML, hoog. Zowel 
n gesteld aan de beoogde groei en ontspanning; 

waar te maken. Alleen met 
en onvoorwaardelijke steun van haar leden kan SML deze stap zetten. Er zal veel 

vraagd worden van leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren, kader, trainers en bestuurders. Loslaten, delen, 
vertrouwen geven, kwetsbaarheid, respect, eerst vragen dan oordelen, trots en transparantie. Beschaafd, 

voor de toekomst van SML.  

Meer dan ooit is het nodig om de 
, gemeente, Vitesse, KNVB, AVF, ASF, 

belangrijk uitgangspunt voor het realiseren 
vruchtbare samenwerking met deze 

groepen is wat een inspirerende, respectvolle en vitale vereniging kenmerkt. Door te kiezen 
geeft SML aan een tijdperk van interne gerichtheid af te sluiten en weer meer haar 

2016 omvat dan ook de 

De definitieve versie van dit plan zal 1 juni 2013 aan de leden worden gepresenteerd. We vragen de leden in te 
an uitwerking en implementatie. Tijdens de ALV 

zaterdag 16 november zal het resultaat van de werkgroepen tot verfijning van het Plan 2013 -2016 leiden. 
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1. Inleiding 

 

SML is in een spagaat terecht gekomen waar
vereniging kan worden gestuurd in een richting die de toekomst van de club garandeert. Bestaande 
tegenstellingen dienen overbrugd te worden. Het bestuur heeft het initiatief genomen een ‘Plan 2013
ontwikkelen dat deze dreiging omdraait in een kans
(foto) gemaakt van alle factoren die de toekomst van SML bepalen. Zowel intern als extern is gezocht naar 
kennis en ervaring en is geluisterd naar visies, 
dromen is via bijeenkomsten omgezet in een strategie met acties.
verantwoordelijk was zag er als volgt uit:
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierna volgt een analyse van de door de 
van onze vereniging en de dromen die er zijn
vormen de basis voor de door het bestuur voorgestelde 
acties die worden benoemd en gepland. 
 
Wij hebben bewust gekozen voor een strategisch blik en verwijzen waar noodzake
opgenomen achtergrondinformatie. Na vaststelling van dit plan zullen werkgroepen de diverse onderdelen 
verder uitwerken en hun resultaten presentere
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terecht gekomen waarin alleen nog door grote strategische keuzen de koers van de 
gestuurd in een richting die de toekomst van de club garandeert. Bestaande 

tegenstellingen dienen overbrugd te worden. Het bestuur heeft het initiatief genomen een ‘Plan 2013
dat deze dreiging omdraait in een kans. De afgelopen maanden is hiervoor 

gemaakt van alle factoren die de toekomst van SML bepalen. Zowel intern als extern is gezocht naar 
en is geluisterd naar visies, kritiek en dromen. De combinatie van de inventarisatie 

via bijeenkomsten omgezet in een strategie met acties. De projectorganisatie 
zag er als volgt uit: 

door de stuurgroep, werkgroepen en Taskforce gemaakte 
en de dromen die er zijn. Deze foto, de dromen en de conclusies die daaruit volgen 

door het bestuur voorgestelde strategie voor 2013 t/m 2016 met 
nd.  

bewust gekozen voor een strategisch blik en verwijzen waar noodzakelijk naar 
genomen achtergrondinformatie. Na vaststelling van dit plan zullen werkgroepen de diverse onderdelen 

verder uitwerken en hun resultaten presenteren tijdens de najaars-ALV. 

www.smlvoetbal.nl  

strategische keuzen de koers van de 
gestuurd in een richting die de toekomst van de club garandeert. Bestaande 

tegenstellingen dienen overbrugd te worden. Het bestuur heeft het initiatief genomen een ‘Plan 2013-2016’ te 
hiervoor een inventarisatie 

gemaakt van alle factoren die de toekomst van SML bepalen. Zowel intern als extern is gezocht naar 
De combinatie van de inventarisatie en 

De projectorganisatie die daarvoor 

gemaakte foto van de status 
conclusies die daaruit volgen 

strategie voor 2013 t/m 2016 met daarbij concrete 

lijk naar op de website 
genomen achtergrondinformatie. Na vaststelling van dit plan zullen werkgroepen de diverse onderdelen 
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2. Foto en dromen 

 

Wat leeft er in de club? Wat is de mening van leden? Welke kant wil men op? Wat is er 
mogelijk? Om deze en meer vragen te beantwoorden hebben de s
werkgroepen in opdracht van het bestuur 
•  ALV 22 januari 2013 installatie nieuwe voorzitter en aankondiging 
• Februari: installatie Stuurgroep en start van 
• Maart: kennisinventarisatie, gesprekken met belanghebbenden en
• April: ledenenquête, vervolg werkgroepen, 

Presentatie eerste concept aan bestuur.
Volgende nieuwsbrieven en overleggen.

• Mei: derde concept en finale voorstel in bestuur
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de resultaten van deze stappen.

2.1 SML 

SML is opgericht in 1911 en heeft 
www.smlarnhem.nl) De verenigingsstatuten
Arnhemse wijken en tot ver buiten Arnhem. Het zwaartepunt ligt in de wijken Lombok, Heijenoord, Hoogkamp 
en Burgemeesterwijk. Nadat in 2009 het aantal senioren
gestopt. (bron: Sportlink). SML is een financieel gezonde 
sterk imago in de Arnhemse voetballerij. SML heeft 
strook’ op een natuurlijk gevoelig sportpark De Bakenberg (bron: Masterplan 2010). 
tussen de functioneringsprincipes ‘Vitaal/maatschappelijk’ en ‘Leden voor leden’ in. 

2.2 Ledenenquête 

Om een volledig beeld te hebben van hoe de leden de huidige situatie en toekomst van SML zien 
door een persoonlijke uitnodiging per e
georganiseerd en beveiligd met SurveyMonkey. 
is daarmee statistisch representatief voor
ledenadministratie. Zowel statistisch als qua methodiek zijn de resultaten betrouwbaar. 
respondenten zijn ouders, 38% is vrijwillig
mail geïnformeerd worden over de resultaten. 
maar leveren ook weer nieuwe inzichten op. 
website. De conclusies van de ledenenquête zijn:
1. De kwaliteit van het sportaanbod scoort op alle fronten goed.
2. De bereikbaarheid en veiligheid van de accommodatie scoort goed. De kwaliteit van de kleedkamers en 

douches scoort slecht. Het clubhuis scoor
3. Informatieverstrekking over trainingen en wedstrijden en het clubblad scoren goed, maar de actualiteit 

van de website iets minder. De communicatie tussen bestuur, commissies en leden moet beter.
4. Hoogte en betaalwijze van de contributie zijn goed en in verhouding met de gevraagde inzet als 

vrijwilliger. Mogelijk dat we voor studenten van seniorenelftallen speciale tarieven moeten hanteren.
5. Het bestuur gaat goed om met de toekomst en conti

beleidsplannen, beheersing van inkomsten
externe partners zoals de KNVB. Ook de kwaliteit en het aantal en functioneren van kaderleden en 
commissies is goed. Opvallend is dat 

6. De organisatiestructuur wordt als goed beoordeeld, maar de afstemming van werkzaamheden kan beter.
7.  De relatie met gemeente, KNVB, Vitesse en media 

niet te kunnen beoordelen. De kwaliteit en kwantiteit van sponsoring dient verbeterd te worden. 
8. Kwaliteit en kwantiteit van nevenactiviteiten scoren goed. 

scoren zelfs zeer goed. Nieuwjaarsreceptie, Sinterklaas 
hier kan 40% deze activiteiten niet beoordelen. De sfeer in de vereniging en betrokkenheid van leden 
wordt als goed. De score voor de Algemene Leden Vergadering is onder het gemiddelde.

9. Werving en opvang van nieuwe leden wordt als goed bestempeld. Dat zelfde geldt voor kaderleden, 
waarbij het door hen volgen van opleiding grote steun krijgt.

10. Een ruime meerderheid is akkoord met 
jaar. Minder enthousiasme ontvangt betaling van alle vrijwilligers. Het verplicht stellen van kleine 
vrijwilligerstaken ontvangt ruime instemming.
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Wat leeft er in de club? Wat is de mening van leden? Welke kant wil men op? Wat is er 
mogelijk? Om deze en meer vragen te beantwoorden hebben de stuurgroep 

in opdracht van het bestuur van SML de volgende stappen doorlopen: 
ALV 22 januari 2013 installatie nieuwe voorzitter en aankondiging ‘Plan 2013-2016’ 

start van werkgroepen ‘Plan 2013-2016’ 
sprekken met belanghebbenden en Nieuwsbrief  

volg werkgroepen, werksessies en open avond op 24 april. 
aan bestuur. Tweede concept aan jeugdcommissie.

en overleggen. 
derde concept en finale voorstel in bestuur. Plan per e-mail aan leden. 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de resultaten van deze stappen. 

s opgericht in 1911 en heeft circa 770 leden. (Historie en elftalinformatie zijn te vinden op 
tatuten dateren van 1985. De leden komen uit veel verschillende 

Arnhemse wijken en tot ver buiten Arnhem. Het zwaartepunt ligt in de wijken Lombok, Heijenoord, Hoogkamp 
. Nadat in 2009 het aantal seniorenleden nog met 50 daalde is deze daling in 2013 

(bron: Sportlink). SML is een financieel gezonde en goed georganiseerde club met een rijke traditie
sterk imago in de Arnhemse voetballerij. SML heeft twee kunstgrasvelden, een natuurgrasveld 

op een natuurlijk gevoelig sportpark De Bakenberg (bron: Masterplan 2010). 
tussen de functioneringsprincipes ‘Vitaal/maatschappelijk’ en ‘Leden voor leden’ in. (KNVB ‘Back to Basics’

Om een volledig beeld te hebben van hoe de leden de huidige situatie en toekomst van SML zien 
door een persoonlijke uitnodiging per e-mail, uitgenodigd deel te nemen aan een online
georganiseerd en beveiligd met SurveyMonkey. Dit heeft 116 reacties (circa 15% van de

voor alle leden. Reacties met adres/naam zijn gecontroleerd a.h.v. de 
ledenadministratie. Zowel statistisch als qua methodiek zijn de resultaten betrouwbaar. 

% is vrijwilliger of kader en 20% is speler. 49% van de deelnemers wilde per e
rd worden over de resultaten. De resultaten bevestigen de resultaten van de inventarisatie, 

maar leveren ook weer nieuwe inzichten op. De resultaten zijn als achtergrondinformatie in te zien op
De conclusies van de ledenenquête zijn: 

De kwaliteit van het sportaanbod scoort op alle fronten goed. 
De bereikbaarheid en veiligheid van de accommodatie scoort goed. De kwaliteit van de kleedkamers en 
douches scoort slecht. Het clubhuis scoort iets beter en de keuken scoort goed. 
Informatieverstrekking over trainingen en wedstrijden en het clubblad scoren goed, maar de actualiteit 
van de website iets minder. De communicatie tussen bestuur, commissies en leden moet beter.

van de contributie zijn goed en in verhouding met de gevraagde inzet als 
Mogelijk dat we voor studenten van seniorenelftallen speciale tarieven moeten hanteren.

Het bestuur gaat goed om met de toekomst en continuïteit van SML, het opstellen
en, beheersing van inkomsten/uitgaven, afstemming van werkzaamheden, omgang met 

externe partners zoals de KNVB. Ook de kwaliteit en het aantal en functioneren van kaderleden en 
dat 40% van de deelnemers zegt dit niet te kunnen

De organisatiestructuur wordt als goed beoordeeld, maar de afstemming van werkzaamheden kan beter.
met gemeente, KNVB, Vitesse en media is goed, terwijl circa 40% van de deelnem

beoordelen. De kwaliteit en kwantiteit van sponsoring dient verbeterd te worden. 
enactiviteiten scoren goed. Spetterkamp en het kennismakingstoernooi 

scoren zelfs zeer goed. Nieuwjaarsreceptie, Sinterklaas Kerst, en vrijwilligersavond scoren goed, maar ook 
hier kan 40% deze activiteiten niet beoordelen. De sfeer in de vereniging en betrokkenheid van leden 

De score voor de Algemene Leden Vergadering is onder het gemiddelde.
an nieuwe leden wordt als goed bestempeld. Dat zelfde geldt voor kaderleden, 

waarbij het door hen volgen van opleiding grote steun krijgt. 
id is akkoord met betaling van vooral vrijwillige jeugdtrainers en jeugdleiders tot 23 

r enthousiasme ontvangt betaling van alle vrijwilligers. Het verplicht stellen van kleine 
vrijwilligerstaken ontvangt ruime instemming. 

www.smlvoetbal.nl  

Wat leeft er in de club? Wat is de mening van leden? Welke kant wil men op? Wat is er 
tuurgroep en 

 

werksessies en open avond op 24 april. 
Tweede concept aan jeugdcommissie. 

istorie en elftalinformatie zijn te vinden op 
De leden komen uit veel verschillende 

Arnhemse wijken en tot ver buiten Arnhem. Het zwaartepunt ligt in de wijken Lombok, Heijenoord, Hoogkamp 
leden nog met 50 daalde is deze daling in 2013 

club met een rijke traditie en 
een natuurgrasveld en gebruikt ‘de 

op een natuurlijk gevoelig sportpark De Bakenberg (bron: Masterplan 2010). Het DNA van SML zit 
(KNVB ‘Back to Basics’). 

Om een volledig beeld te hebben van hoe de leden de huidige situatie en toekomst van SML zien zijn de leden, 
mail, uitgenodigd deel te nemen aan een online ledenenquête 

van de leden) opgeleverd en 
met adres/naam zijn gecontroleerd a.h.v. de 

ledenadministratie. Zowel statistisch als qua methodiek zijn de resultaten betrouwbaar. 62% van de 
% van de deelnemers wilde per e-

De resultaten bevestigen de resultaten van de inventarisatie, 
zijn als achtergrondinformatie in te zien op de 

De bereikbaarheid en veiligheid van de accommodatie scoort goed. De kwaliteit van de kleedkamers en 

Informatieverstrekking over trainingen en wedstrijden en het clubblad scoren goed, maar de actualiteit 
van de website iets minder. De communicatie tussen bestuur, commissies en leden moet beter. 

van de contributie zijn goed en in verhouding met de gevraagde inzet als 
Mogelijk dat we voor studenten van seniorenelftallen speciale tarieven moeten hanteren. 

nuïteit van SML, het opstellen/uitvoeren van 
uitgaven, afstemming van werkzaamheden, omgang met 

externe partners zoals de KNVB. Ook de kwaliteit en het aantal en functioneren van kaderleden en 
kunnen beoordelen. 

De organisatiestructuur wordt als goed beoordeeld, maar de afstemming van werkzaamheden kan beter. 
, terwijl circa 40% van de deelnemers zegt dit 

beoordelen. De kwaliteit en kwantiteit van sponsoring dient verbeterd te worden.  
Spetterkamp en het kennismakingstoernooi 

Kerst, en vrijwilligersavond scoren goed, maar ook 
hier kan 40% deze activiteiten niet beoordelen. De sfeer in de vereniging en betrokkenheid van leden 

De score voor de Algemene Leden Vergadering is onder het gemiddelde. 
an nieuwe leden wordt als goed bestempeld. Dat zelfde geldt voor kaderleden, 

betaling van vooral vrijwillige jeugdtrainers en jeugdleiders tot 23 
r enthousiasme ontvangt betaling van alle vrijwilligers. Het verplicht stellen van kleine 
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11. De verhouding tussen prestatie- 
leeftijdscategorieën kan beter. De a
stabiel in de 2

e
 klasse krijgen grote s

12. 75% vindt dat SML ruimte moet bieden aan meisjes
geen mening). Voor seniorenvoetbal op zaterdag is dat 44
maatschappelijke inzet. 48% zal na de wedstrijd geen gebruik maken van extra faciliteiten en diensten. 

 
(De volgende planjaren zal de ledenenquête in dezelfde opzet worden uitgevoerd, zodat bereikte resultaten 
gemeten kunnen worden.) 
 
De resultaten van deze enquête zijn besproken tijdens een 
(24 april). Voorts heeft - in navolging v
‘behoefte leden’ voor de senioren een ‘ droom + actie bijeenkomst’ georganiseerd.

2.3 Resultaat werkgroep voetbalzaken

Deze werkgroep heeft tijdens haar overleg 
1. 6 Jaar investeren in een jeugdplan heeft zijn vruchten afgeworpen, 

opleiden. Het is tijd om van het 1e team 
divisieteams te maken. De doorstroming en het 
technische ondersteuning van het 1e dient verbeterd te worden (klankbord, samenwerking, etc
investeren in de jongste jeugdteams (trainers en cursussen)
te laten doorstromen en faciliteer/ondersteun het trainen bij een andere vereniging wanneer spelers ver 
weg gaan studeren. Pas de train
zelfstandige bewustwording en teamtactiek naast

 
2. Er dient meer balans te zijn tussen selectiefocus

'leuk vinden om bij SML te spelen'. 
mogelijk gelijk (kleding, kleedkamers, velden, soep, etc.)
versterkt. Een businessclub naar voorbeeld van Robur 
verplicht 1e elftal spelers zich eens in 7/8 weken op zaterdag in te zetten achter 
wedstrijdsecretariaat, door te fluiten, etc. 

 
3. Wees trots op wat we doen, wie we zijn en hoe we 

halen en opnieuw aan SML te binden. V
 

4. Kies een clubbrede aanpak in plaats van een structurele scheiding aan te b
en ontwikkel een clubbrede verbinding en samenwerking van trainers en leiders

 
5. Moderniseer de faciliteiten/accommodatie (opstellingsbord, klee

verhoog de bezetting op zondag met (dames
inkomsten. Waag ook een nieuwe poging voor een kledingfonds,

 
De werkgroep heeft daarbij gebruik gemaakt van de door het bestuur ingebrachte documenten 
‘Jeugdbeleidsplan’, ‘Masterplan, Op(leiden) naar het 1

 

De werkgroep heeft op basis van voorgaande

 

Prioriteiten ('aanval'): 
a) Er moet een Manager Voetbalzaken komen met
b) Er dient veel meer en transparanter te worden gecommuniceerd over beleid, visie, 
c) De samenwerking met Vitesse dient verbeterd te worden, met een focus op ontwikkeling van de U23 groep
d) De nieuwe structuur dient 1 juni bekend te zijn.
e) Het budget dient ook voor de seizoenen 14/15 en 15/16 geprogrammeerd te worden.
 
Basiswaarden ('verdediging'): 
a) 1e team wordt stabiele zondag 2e klasser met zoveel mogelijk eigen spelers, 
b) eerste jeugdselectieteams (vanaf 11x11) worden stabiele divisieteams,

Voor informatie over SML: info@smlvoetbal.nl en www.smlvoetbal.nl

 en recreatievoetbal dient verbeterd te worden. D
. De ambities om met jeugdselecties divisieniveau te spelen en met het 1

grote steun, maar 66% gaat dan niet vaker naar het 1
75% vindt dat SML ruimte moet bieden aan meisjes- en/of damesvoetbal. Voor G-voetbal is dat 60

voetbal op zaterdag is dat 44% (22% geen mening). 51
% zal na de wedstrijd geen gebruik maken van extra faciliteiten en diensten. 

zal de ledenenquête in dezelfde opzet worden uitgevoerd, zodat bereikte resultaten 

zijn besproken tijdens een werkgroepoverleg (16 april), 
in navolging van wat door de jeugdcommissie is georganiseerd 

senioren een ‘ droom + actie bijeenkomst’ georganiseerd.  

erkgroep voetbalzaken 

tijdens haar overleg de volgende conclusies getrokken: 
aar investeren in een jeugdplan heeft zijn vruchten afgeworpen, maar we moeten niet alleen maar 

om van het 1e team een stabiele 2e klasser en alle eerste jeugdteams 
teams te maken. De doorstroming en het faciliteren moet beter (bijv. door U12/14/21/23)

technische ondersteuning van het 1e dient verbeterd te worden (klankbord, samenwerking, etc
investeren in de jongste jeugdteams (trainers en cursussen). Overweeg 17-jarigen versneld naar het 1e/

aciliteer/ondersteun het trainen bij een andere vereniging wanneer spelers ver 
as de trainerscontracten aan op de nieuwe voetbalzaken
ding en teamtactiek naast technische opleiding 

selectiefocus en recreatiefocus, zodat ook meer niet
. Trek de randvoorwaarden voor selectieteams en recreatieteams zoveel 

ding, kleedkamers, velden, soep, etc.). De binding met de vereniging moet worden 
naar voorbeeld van Robur et Velocitas en meer kunstgras kan helpen. 

verplicht 1e elftal spelers zich eens in 7/8 weken op zaterdag in te zetten achter 
te fluiten, etc. Organiseer voor recreatieteams ook specifieke activiteiten.

ees trots op wat we doen, wie we zijn en hoe we samenwerken. Laten we proberen ex
SML te binden. Verlaat de 'eigen team eerst' mentaliteit. 

clubbrede aanpak in plaats van een structurele scheiding aan te brengen tussen senioren en jeugd 
ubbrede verbinding en samenwerking van trainers en leiders. 

faciliteiten/accommodatie (opstellingsbord, kleedkamers, eten/drinken
verhoog de bezetting op zondag met (dames-)teams, wedstrijden en competities, want dit 

een nieuwe poging voor een kledingfonds, 

De werkgroep heeft daarbij gebruik gemaakt van de door het bestuur ingebrachte documenten 
‘Jeugdbeleidsplan’, ‘Masterplan, Op(leiden) naar het 1

e
!’ en ‘Speelplan SML Selectieteam

voorgaande conclusies de volgende tactiek ontwikkeld.

Voetbalzaken komen met een TC Selectieteams en TC Recreatieteams,
Er dient veel meer en transparanter te worden gecommuniceerd over beleid, visie, werkafspraken

dient verbeterd te worden, met een focus op ontwikkeling van de U23 groep
De nieuwe structuur dient 1 juni bekend te zijn. 

budget dient ook voor de seizoenen 14/15 en 15/16 geprogrammeerd te worden.

1e team wordt stabiele zondag 2e klasser met zoveel mogelijk eigen spelers,  
(vanaf 11x11) worden stabiele divisieteams, 

www.smlvoetbal.nl  

dient verbeterd te worden. Doorstroming qua 
divisieniveau te spelen en met het 1

e
 

e
 te komen kijken. 

voetbal is dat 60% (22% 
22% geen mening). 51% wil een bredere 

% zal na de wedstrijd geen gebruik maken van extra faciliteiten en diensten.  

zal de ledenenquête in dezelfde opzet worden uitgevoerd, zodat bereikte resultaten 

april), en een ‘Open avond’ 
door de jeugdcommissie is georganiseerd - de werkgroep 

maar we moeten niet alleen maar 
en alle eerste jeugdteams stabiele 

(bijv. door U12/14/21/23). De 
technische ondersteuning van het 1e dient verbeterd te worden (klankbord, samenwerking, etc.). Blijf 

jarigen versneld naar het 1e/2e 
aciliteer/ondersteun het trainen bij een andere vereniging wanneer spelers ver 

erscontracten aan op de nieuwe voetbalzakenstrategie. Focus op 

, zodat ook meer niet-selectiespelers het 
rek de randvoorwaarden voor selectieteams en recreatieteams zoveel 

De binding met de vereniging moet worden 
et Velocitas en meer kunstgras kan helpen. En 

verplicht 1e elftal spelers zich eens in 7/8 weken op zaterdag in te zetten achter de bar, bij het 
Organiseer voor recreatieteams ook specifieke activiteiten. 

aten we proberen ex-spelers terug te 

rengen tussen senioren en jeugd 

dkamers, eten/drinken, fysio, etc.) en 
want dit verhoogt ook de 

De werkgroep heeft daarbij gebruik gemaakt van de door het bestuur ingebrachte documenten 
!’ en ‘Speelplan SML Selectieteams’. 

ontwikkeld. 

en TC Recreatieteams, 
werkafspraken, etc. 

dient verbeterd te worden, met een focus op ontwikkeling van de U23 groep 

budget dient ook voor de seizoenen 14/15 en 15/16 geprogrammeerd te worden. 
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c) senioren spelen op zondag, 
d) recreatieteams worden optimaal gefaciliteerd voor plezier en beleving,
e) a t/m d wordt van een passend budget en passende faciliteiten voorzien, 
f) de ledenparticipatie (rechten/plichten) en vrijwilligersinzet zal met een 
 

Prioriteiten en basiswaarden worden verbonden door een '
aanstellingsbeleid, passende contracten, visie, etc.
 

De volgende punten zijn verder genuanceerd
1.  ‘Senioren op zondag’ 

De senioren selecties zullen op zondag blijven spelen. Indien mogelijk en noodzakelijk zal getracht worden 
op zaterdag ruimte te zoeken voor recreatieve senioren teams. Dit mag echter niet ten koste gaan van de 
kwaliteit en ontspanning van bestaande jeugdt
kan worden met jeugdteams op zondag te starten. Meisjes
zijn. Afgesproken wordt een overleg met de KNVB te plannen voor verdere afweging van belangen.

2. Speelplan SML 
Een clubbreed speelplan is een goed idee, maar zal vooral voor de selectieteams nut hebben. 
met interne scouting is het echter wel aan te bevelen eens
houden met recreatieve teams.  

2.4 Resultaat werkgroep financieel beleid

Deze werkgroep heeft vooral stil gestaan bij de vraag 'Wat is financieel beleid en wat kan dat voor SML 
betekenen?'. De groep concludeerde dat het om veel meer dan alleen cijfers, boekhouding en jaarrekening 
gaat. Belangrijke onderwerpen zijn ook 
en cultuur en afspraken en randvoorwaarden.
financieel kader, waarmee SML haar strategie en doelstellingen kan verwerkelijken, vormt een belangrijke 
voorwaarde voor de lange termijn, continuïteit en financiële onafhankelijkheid van SML
meer transparantie, kan makkelijker gedelegeerd worden en worden leden en 
binnen fiscale grenzen. Met een goed financieel beleid is het 
- ambities te ondersteunen, 
- kosten te beperken 

Uit Sportlink gegevens blijkt dat SML vergeleken met andere 3
structureel 30% minder inkomsten en uitgaven heeft.
Referentie-organisaties zouden daarbij DVS’33, 
worden voor het formuleren van doelstellingen en adresseren van aandachtspunten. Ook kan sam
KNVB gezocht worden naar op individueel onderwerp excellerende verenigingen. Dit kan
werkgroepen worden opgepakt, uitgewerkt en 
de inrichting en het menu van het clubhuis gaat ontwikkelen 
op succesvol heeft gedaan en waarbij toename van de 
 
Voor het geheel van financieel beleid is monitoring, evaluati
Toepassing van online technologie kan de maandelijkse presentatie 

2.5 Resultaten Taskforce Accommodatie

Vanuit de leden en sponsors is een expertgroep gevormd, welke de financiële en technische haalbaarheid van 
vernieuwing van kleedkamers en clubhuis 
betrokken en zijn gesprekken gevoerd met S
1. Upward wil 250m2 voor fysiotherapie, revalidatiefitness, de BSO en trimhockey/
2. De huidige huisvesting is verouderd en aan vervanging toe.
3. Het onderhoud van de accommodatie tot ‘dagelijks onderhoud’ beperkt dient te worden.
4. Opbrengsten van nieuwe huisvesting zijn o.a. te kwantificeren via minder energieverbruik en onderhoud en 

meer efficiency, functionaliteit en ledentevredenheid.
5. Bij een eventuele lening wordt gerekend met 5% rente.
6. Op basis van de uitkomsten van de 

berekend om te zien wat de financiële
7. Arcadis kan met partner Vaessen Bouw 
8. Onderhoudsuitgaven dienen zoveel als mogelijk beperkt te worden

Voor informatie over SML: info@smlvoetbal.nl en www.smlvoetbal.nl

recreatieteams worden optimaal gefaciliteerd voor plezier en beleving, 
wordt van een passend budget en passende faciliteiten voorzien,  

de ledenparticipatie (rechten/plichten) en vrijwilligersinzet zal met een coördinator worden versterkt.

Prioriteiten en basiswaarden worden verbonden door een 'middenveld' gevormd door een 
aanstellingsbeleid, passende contracten, visie, etc. 

zijn verder genuanceerd: 

De senioren selecties zullen op zondag blijven spelen. Indien mogelijk en noodzakelijk zal getracht worden 
op zaterdag ruimte te zoeken voor recreatieve senioren teams. Dit mag echter niet ten koste gaan van de 
kwaliteit en ontspanning van bestaande jeugdteams en moet passen binnen de veldbezetting. Overwogen 
kan worden met jeugdteams op zondag te starten. Meisjes- en damesvoetbal zullen
zijn. Afgesproken wordt een overleg met de KNVB te plannen voor verdere afweging van belangen.

Een clubbreed speelplan is een goed idee, maar zal vooral voor de selectieteams nut hebben. 
echter wel aan te bevelen eens per drie maanden een speelplan

rkgroep financieel beleid 

Deze werkgroep heeft vooral stil gestaan bij de vraag 'Wat is financieel beleid en wat kan dat voor SML 
dat het om veel meer dan alleen cijfers, boekhouding en jaarrekening 
k financiële strategie, doelstellingen, processen en 

en cultuur en afspraken en randvoorwaarden. Het ontwerpen, organiseren en controleren van een transparant 
financieel kader, waarmee SML haar strategie en doelstellingen kan verwerkelijken, vormt een belangrijke 

continuïteit en financiële onafhankelijkheid van SML
meer transparantie, kan makkelijker gedelegeerd worden en worden leden en kader 

Met een goed financieel beleid is het dus ook makkelijker: 
- inkomsten te genereren,  
- garanties voor financiering en leningen te krijgen. 

dat SML vergeleken met andere 3
e
 klasse verenigingen met circa 700 leden 

ten en uitgaven heeft. Er dient onderzocht te worden waar dat precies in zit. 
daarbij DVS’33, ESA, Eldenia en VDZ kunnen zijn. Deze 

worden voor het formuleren van doelstellingen en adresseren van aandachtspunten. Ook kan sam
KNVB gezocht worden naar op individueel onderwerp excellerende verenigingen. Dit kan

, uitgewerkt en geïmplementeerd. Gedacht kan worden aan 
de inrichting en het menu van het clubhuis gaat ontwikkelen en daarvoor een vereniging 

toename van de kantineomzet het resultaat was. 

Voor het geheel van financieel beleid is monitoring, evaluatie, bijsturing en dashboa
kan de maandelijkse presentatie en analyse van cijfers vergemakkelijken. 

Resultaten Taskforce Accommodatie 

Vanuit de leden en sponsors is een expertgroep gevormd, welke de financiële en technische haalbaarheid van 
vernieuwing van kleedkamers en clubhuis onderzocht. Hierbij zijn de gemeente Arnhem, Upward 

en zijn gesprekken gevoerd met SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) en de Rabobank
voor fysiotherapie, revalidatiefitness, de BSO en trimhockey/-voetbal

De huidige huisvesting is verouderd en aan vervanging toe. 
accommodatie tot ‘dagelijks onderhoud’ beperkt dient te worden.

Opbrengsten van nieuwe huisvesting zijn o.a. te kwantificeren via minder energieverbruik en onderhoud en 
meer efficiency, functionaliteit en ledentevredenheid. 

gerekend met 5% rente. 
Op basis van de uitkomsten van de ledenenquête en voetbalzaken strategie word

financiële en functionele en financiële eisen zijn. 
Vaessen Bouw met transparante normen een kostencalculatie maken.

dienen zoveel als mogelijk beperkt te worden 

www.smlvoetbal.nl  

worden versterkt. 

' gevormd door een financiële planning, 

De senioren selecties zullen op zondag blijven spelen. Indien mogelijk en noodzakelijk zal getracht worden 
op zaterdag ruimte te zoeken voor recreatieve senioren teams. Dit mag echter niet ten koste gaan van de 

eams en moet passen binnen de veldbezetting. Overwogen 
zullen bijvoorkeur op zondag 

zijn. Afgesproken wordt een overleg met de KNVB te plannen voor verdere afweging van belangen. 

Een clubbreed speelplan is een goed idee, maar zal vooral voor de selectieteams nut hebben. In verband 
per drie maanden een speelplanoverleg te 

Deze werkgroep heeft vooral stil gestaan bij de vraag 'Wat is financieel beleid en wat kan dat voor SML 
dat het om veel meer dan alleen cijfers, boekhouding en jaarrekening 

, processen en autorisaties, gedrag 
ontwerpen, organiseren en controleren van een transparant 

financieel kader, waarmee SML haar strategie en doelstellingen kan verwerkelijken, vormt een belangrijke 
continuïteit en financiële onafhankelijkheid van SML. Hierdoor ontstaat 

kader ‘empowered’. Dit alles 

garanties voor financiering en leningen te krijgen.  

klasse verenigingen met circa 700 leden 
Er dient onderzocht te worden waar dat precies in zit. 

Deze informatie kan gebruikt 
worden voor het formuleren van doelstellingen en adresseren van aandachtspunten. Ook kan samen met de 
KNVB gezocht worden naar op individueel onderwerp excellerende verenigingen. Dit kan bijvoorbeeld door 

worden aan een commissie die 
een vereniging zoekt die dit eerder 

  

dashboardfunctionaliteit nodig. 
van cijfers vergemakkelijken.  

Vanuit de leden en sponsors is een expertgroep gevormd, welke de financiële en technische haalbaarheid van 
de gemeente Arnhem, Upward en KNVB 

WS (Stichting Waarborgfonds Sport) en de Rabobank. Gebleken is: 
voetbal wil.  

accommodatie tot ‘dagelijks onderhoud’ beperkt dient te worden. 
Opbrengsten van nieuwe huisvesting zijn o.a. te kwantificeren via minder energieverbruik en onderhoud en 

t een mogelijk scenario 

een kostencalculatie maken. 
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9. Het mogelijke project bij de tribune wordt integraal meegenomen wanneer in de volgende fase over 
oplossingen wordt gesproken.  

10. Mits de juiste financieringsvorm wordt gekozen is complete
11. Grosso modo dienen de afschrijving en rentelasten te worden gecompenseerd door ledengroei, omzetgroei 

kantine en lagere inkoop-, energie- en onderhoudskosten. 
12. Investering door SML kan worden beperkt door oprichting van een ‘Huisclubhuis Fonds’. Inrichtingskosten 

kunnen worden beperkt door vrijwilligers en 
alternatieve aanpak mogelijk, waarbij de financiering, bouw en exploit
Stichting) worden overgedragen en SML huurder wordt. 

 
Door de Taskforce is op basis van 2.1 t/m 2.4 
programma van eisen ontwikkeld met een volumemodel. 
en calculatie van de kosten voor de nieuwe accommodatie. 

 
Voor vernieuwing van de kleedkamers en het clubhuis 
- Kleedkamers met douches, urinoir, vloerve
- Hoofdkleedkamers die door ligging scheiding van publiek/arbitrage/spelers mogelijk maken,
- Ruim, licht, modern als symbool voor ‘ruimte geven aan ontspanning, ambitie en groei’,
- Een voor sponsoren en zakenpartners aantrekkelijke business club ruimte,
- Genoeg ruimte voor opslag en materialen op slimme locaties t.o.v. velden en clubhuis,
- Ontwerp passend in groene omgeving
- Architectonisch aansprekend clubhuis
- Ruimte voor Upward t.b.v. fysiotherapie (Neef), BSO, fitness en trimvoetbal/
- Trouwe sponsors belonen met afname producten/diensten
- Afschrijving in 25 jaar, technische levensduur 40 jaar
- Aannemer functioneel casco laten bouwen, zelf inbouwpakket en inrichting 
- Fasering verder uitwerken in lijn met behoeften leden

Voor informatie over SML: info@smlvoetbal.nl en www.smlvoetbal.nl

Het mogelijke project bij de tribune wordt integraal meegenomen wanneer in de volgende fase over 

nancieringsvorm wordt gekozen is complete vernieuwing zeker mogelijk. 
Grosso modo dienen de afschrijving en rentelasten te worden gecompenseerd door ledengroei, omzetgroei 

en onderhoudskosten.  
worden beperkt door oprichting van een ‘Huisclubhuis Fonds’. Inrichtingskosten 

vrijwilligers en de eigen bouwploeg en sponsors in te zetten. Daarnaast 
, waarbij de financiering, bouw en exploitatie aan een derde partij 

worden overgedragen en SML huurder wordt. Dit kan grote BTW-voordelen hebben.

op basis van 2.1 t/m 2.4 voor de vernieuwing van de kleedkamer en clubhuis 
programma van eisen ontwikkeld met een volumemodel. Dit kan worden gebruikt als startpunt voor ontwerp 

van de kosten voor de nieuwe accommodatie. Het uit te werken model ziet er als volgt uit:

en het clubhuis kunnen als uitgangspunt gehanteerd worden:
douches, urinoir, vloerverwarming, breed genoeg voor tafel en whiteboard,

kleedkamers die door ligging scheiding van publiek/arbitrage/spelers mogelijk maken,
symbool voor ‘ruimte geven aan ontspanning, ambitie en groei’,

Een voor sponsoren en zakenpartners aantrekkelijke business club ruimte, 
Genoeg ruimte voor opslag en materialen op slimme locaties t.o.v. velden en clubhuis,

omgeving met duurzame materialen en energie (Masterplan 2010)
clubhuis( zie bijvoorbeeld www.louvrelens.fr ) 
iotherapie (Neef), BSO, fitness en trimvoetbal/-hockey,

Trouwe sponsors belonen met afname producten/diensten 
Afschrijving in 25 jaar, technische levensduur 40 jaar 

bouwen, zelf inbouwpakket en inrichting doen 
Fasering verder uitwerken in lijn met behoeften leden en financieringsconstructie. 

www.smlvoetbal.nl  

Het mogelijke project bij de tribune wordt integraal meegenomen wanneer in de volgende fase over 

vernieuwing zeker mogelijk.  
Grosso modo dienen de afschrijving en rentelasten te worden gecompenseerd door ledengroei, omzetgroei 

worden beperkt door oprichting van een ‘Huisclubhuis Fonds’. Inrichtingskosten 
in te zetten. Daarnaast is een 

atie aan een derde partij (BV of 
voordelen hebben. 

voor de vernieuwing van de kleedkamer en clubhuis een globaal 
worden gebruikt als startpunt voor ontwerp 

model ziet er als volgt uit:  

gehanteerd worden: 
tafel en whiteboard, 

kleedkamers die door ligging scheiding van publiek/arbitrage/spelers mogelijk maken, 
symbool voor ‘ruimte geven aan ontspanning, ambitie en groei’, 

Genoeg ruimte voor opslag en materialen op slimme locaties t.o.v. velden en clubhuis, 
(Masterplan 2010) 

key, 



 

Blz. 9, Plan 2013 -2016, SML,  15-5-2013 

Voor de eventuele bouw van kleedkamers bij de tribune stelt de Taskfo
gemeentelijke Sportvisie en de gemeente trekker van dit project maken.
in het samen met SML en gemeente ontwikkelen van 
 
Qua velden en park wordt, mede op basis van de resultaten van de ledenenquête
Arnhem en Upward, de volgende strategie voorgesteld
- Veld 4 (de ‘strook’) van Sportbedrijf huren en 

met kunstgras, zonder verlichting), zodat daar 
kan worden en eventueel de warming up gedaan k
veldbezetting voor seniorenvoetbal, meisjesvoetbal en 35+45+

- Strook langs veld 6 van Sportbedrijf huren en als warming
(met kunst-/hybridegras, zonder licht)

- Veld 9 van kunst- of hybridegras voorzien
- Waar mogelijk incidenteel gebruik van 

schoeisel via ‘bowlingbaan’-uitleen systematiek
- Vermindering van gebruiksvergoeding en
- Lege ruimte in veldbezetting benutten voor multifunctioneel gastgebruik in kader Sportvisie.
Het ‘Masterplan 2010’ zorgt daarbij wel voor beperking van de mogelijkheden.
 
Op basis van de werkgroepresultaten is een calculatie gemaakt van de voor vernieuwing 
clubhuis benodigde financiële middelen gegeven het gepresenteerde 
calculatie kunnen worden opgenomen in de begrotingen voor 2013 t/m 2016.
wordt geadviseerd een post op te nemen.

2.6 Conclusies  

Als we de foto en dromen analyseren komend we tot de volgende conclusies
 

1. Onvoldoende balans tussen ambitie en ontspanning
De laatste zes jaar is een intensief jeugdbeleid gevoerd met als resultaat dat 
hoogste prestatieniveau spelen. Het convenant met Vitesse 
doorgroeien naar Vitesse. Het is de droom dat talen
de 2

e
 klasse. Echter, de prestatiedrang is soms zo groot dat het recreatieve aspect vergeten wordt. Daarom 

wordt er ook steeds meer geroepen om
enerzijds en recreatieteams anderzijds. 
 

2. Weinig behoud en doorstroming van junioren naar senioren
Door demografische wijzigingen en grote aandacht voor de jeugdleden is het clubbrede bela
doorstroming naar senioren op de achtergrond geraakt. 
onvoldoende van de jeugdopleiding
onwetendheid over seniorenteams of omdat vriend
deze groep, het organiseren van een U23 ‘tussen’
ondersteunen, etc. We organiseren ook
actieve medewerking van trainers en leiders nodig. 
worden versterkt. 
 
3. Geen afspiegeling van maatschappelijke ontwikkelingen
De rol van een sportvereniging in het gezin en de maatsc
Arnhem en de sociale programma’s van de KNVB
groei, vernieuwing, respect en verbinding. 
G-voetbal en 35+- en 45+-voetbal. Hierdoor is een kwali
mogelijk. Geef gehoor aan deze ontwikkeling.
 

4. Gefragmenteerde en dubbele administraties
De KNVB maakt steeds meer gebruik van 
worden is het intensiever gebruik van digitale wedstrijdformulieren en controle op spelerspassen een logisch 
instrument. Clubbesturen worden aangesproken op h
mediakanalen via Sportlink wordt sneller en breder met verenigingen gecommuniceerd. 
managementinformatie, een beter overzicht over accommodatiebezetting

Voor informatie over SML: info@smlvoetbal.nl en www.smlvoetbal.nl

bouw van kleedkamers bij de tribune stelt de Taskforce voor dit te koppelen aan 
Sportvisie en de gemeente trekker van dit project maken. Greenspread heeft interesse get

in het samen met SML en gemeente ontwikkelen van kleedkamers en circa 250 m2 zonnepanelen.

, mede op basis van de resultaten van de ledenenquête en ove
strategie voorgesteld: 

van Sportbedrijf huren en hier twee officiële pupillenvelden inrichten (
, zodat daar 7x7-wedstijden gehouden worden (F, E, 35+, 45+)

kan worden en eventueel de warming up gedaan kan worden. Dit geeft op zaterdag ruimte in de 
veldbezetting voor seniorenvoetbal, meisjesvoetbal en 35+45+-voetbal. 

portbedrijf huren en als warming-up en trainingsveld voor selectieteams 
icht), zodat deze teams altijd ruimte hebben voor een ruime warming up.

voorzien voor het verhogen van gebruiksmogelijkheden,
van kunstgrasvelden van Upward voor trainingen en warming

uitleen systematiek. 
Vermindering van gebruiksvergoeding en meer  transparantie van Sportbedrijf, 

bezetting benutten voor multifunctioneel gastgebruik in kader Sportvisie.
daarbij wel voor beperking van de mogelijkheden. 

Op basis van de werkgroepresultaten is een calculatie gemaakt van de voor vernieuwing 
middelen gegeven het gepresenteerde volumemodel. De resultaten van dez

worden opgenomen in de begrotingen voor 2013 t/m 2016. Voor de inrichting van veld 4 
wordt geadviseerd een post op te nemen. 

analyseren komend we tot de volgende conclusies: 

ambitie en ontspanning 
De laatste zes jaar is een intensief jeugdbeleid gevoerd met als resultaat dat (bijna) alle jeugdselecties op het 

spelen. Het convenant met Vitesse maakt dat spelers naar SML komen en dan kunnen
Het is de droom dat talentvolle jeugd bij SML blijft en de hoofdselectie opstuwt naar 

e prestatiedrang is soms zo groot dat het recreatieve aspect vergeten wordt. Daarom 
wordt er ook steeds meer geroepen om balans tussen de aandacht, faciliteiten en geld

s en recreatieteams anderzijds.  

ehoud en doorstroming van junioren naar senioren 
Door demografische wijzigingen en grote aandacht voor de jeugdleden is het clubbrede bela
doorstroming naar senioren op de achtergrond geraakt. De doorstroming naar senioren is 

de jeugdopleiding. Junioren verlaten SML vanwege studie, 
omdat vrienden afhaken. We doen te weinig aan

een U23 ‘tussen’-team of recreatieve zaterdagteams
We organiseren ook te weinig niet-voetbal activiteiten voor de jeugd. 

medewerking van trainers en leiders nodig. Het verenigingsleven en de binding met de club dient te 

Geen afspiegeling van maatschappelijke ontwikkelingen 
De rol van een sportvereniging in het gezin en de maatschappij is veranderd. De Sportvisie 

sociale programma’s van de KNVB laten zien dat SML kan groeien als het gaat om 
en verbinding. Er is een ruim draagvlak voor groei qua meisjes

Hierdoor is een kwalitatieve en kwantitatieve (circa 
Geef gehoor aan deze ontwikkeling. 

efragmenteerde en dubbele administraties 
steeds meer gebruik van Sportlink Club. Zeker nu de agressie steviger aangepakt dient te 

worden is het intensiever gebruik van digitale wedstrijdformulieren en controle op spelerspassen een logisch 
instrument. Clubbesturen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Door een breder pa

sneller en breder met verenigingen gecommuniceerd. 
managementinformatie, een beter overzicht over accommodatiebezetting en contributiezaken

www.smlvoetbal.nl  

rce voor dit te koppelen aan de 
Greenspread heeft interesse getoond 

kleedkamers en circa 250 m2 zonnepanelen. 

en overleg met de gemeente 

inrichten (60x45 meter, 
(F, E, 35+, 45+), getraind 

Dit geeft op zaterdag ruimte in de 

voor selectieteams inrichten 
, zodat deze teams altijd ruimte hebben voor een ruime warming up. 

van gebruiksmogelijkheden, 
voor trainingen en warming-up op juist 

bezetting benutten voor multifunctioneel gastgebruik in kader Sportvisie. 

Op basis van de werkgroepresultaten is een calculatie gemaakt van de voor vernieuwing van kleedkamers en 
. De resultaten van deze 

Voor de inrichting van veld 4 

alle jeugdselecties op het 
spelers naar SML komen en dan kunnen 

jeugd bij SML blijft en de hoofdselectie opstuwt naar 
e prestatiedrang is soms zo groot dat het recreatieve aspect vergeten wordt. Daarom 

geld voor selectieteams 

Door demografische wijzigingen en grote aandacht voor de jeugdleden is het clubbrede belang en de 
De doorstroming naar senioren is matig en profiteert 

studie, hogere contributie, 
We doen te weinig aan tijdige benadering van 

of recreatieve zaterdagteams, studerende leden 
voor de jeugd. In alle gevallen is 

Het verenigingsleven en de binding met de club dient te 

e Sportvisie van de gemeente 
als het gaat om vitaliteit, 

meisjes- en damesvoetbal, 
circa +50 leden p.j.) groei 

steviger aangepakt dient te 
worden is het intensiever gebruik van digitale wedstrijdformulieren en controle op spelerspassen een logisch 

oor een breder pallet aan 
sneller en breder met verenigingen gecommuniceerd. Dit geeft meer 

en contributiezaken, een 
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transparantere financiële administratie en 
gefragmenteerde en dubbele administraties 
 

5. De accommodatie moet worden gemoderniseerd
De kleedkamers en het clubhuis zijn lange tijd ‘op peil gehouden’. Douchen op de 
smalle gangen en de ouderwetse inrichting van het clubhuis 
gebouw zorgt er voor dat teveel geld naar onderhoud, energie en kleine verbouwingen moet. Van alle kanten 
wordt geroepen om ingrijpen en vernieuwing. Men wil moderne ruimere kleedkamers, een 
ontmoetingsplek waar ouders (wanneer hun kind traint of een wedstrijd speelt
een SML dat zijn tweede honderd jaar in is gestapt. Men wil trots z
modern clubhuis horen daarbij. Het is de hoogste tijd voor een
 
6. Leden willen meer meebeslissen over 
Op meerdere fronten kunnen opbrengsten en omzet worden geoptimaliseerd en kosten worden gereduceerd. 
Professionalisering van het financieel beleid, de inkoop en verhoging van de transparantie van interne 
processen verdient meer aandacht. Het initiatief 
bijvoorbeeld verantwoordelijk te maken voor 
menu en de programmering van activiteiten kunnen vraag en aanbod beter gekoppeld worden.
 
7. Het bestuur moet beter communiceren en 
Het is zeer gewenst dat het bestuur meer open en transparant communiceert
kader en zich daarbij kwetsbaar en terughoudend 
en naar buiten moeten richten, zowel in voetbaltraditionele zin als in de samenwerking met 
sponsoren, Upward, gemeente Arnhem, maatschappelijke instellingen, wijken en collega voetbalverenigingen. 
Door van SML en haar omgeving een vitaal netwerk
leden met de vereniging.  
 
8. Bestaande modellen voor nieuwe strategie en implementatie
Er zijn een aantal bronnen gevonden die een goede onderlegger kunnen 
� ‘Masterplan Op(leiden) naar het 1

e
! en ’Speelplan SML’

� ‘Beleidsplan Jeugd 2013-2016’  
� ‘Sportvisie’ en ‘Masterplan 2010’ gemeente Arnhem 
� Diverse KNVB brochures over wedstrijdzaken, respect, ac
� ‘KNVB Jeugdvoetbalwijzer’. 

 
9. Integreer jeugd- en verenigingsbeleid
Clubbreed wordt het belang van doorstroming, zowel qua selectievoetbal als recreatief voetbal onderkend. De 
huidige structuur zorgt voor eilandjes, onbegrip en onduidelijke besluitvorming. Er is geen 
voetbalzaken- en wedstrijdzakenbeleid.
clubbreed een nieuwe weg in te slaan. 
structuur en daarnaast integreren van niet
de hand liggende oplossingen zijn.  
 
Deze conclusies reflecteren de uitkomsten van de 
ontwikkeling van een strategie voor de seizoenen 2013 tot en met 201

Voor informatie over SML: info@smlvoetbal.nl en www.smlvoetbal.nl

transparantere financiële administratie en inzicht in vrijwilligersinzet. Dit betekent dat 
gefragmenteerde en dubbele administraties moeten worden geïntegreerd in 1 systeem.

moet worden gemoderniseerd 
clubhuis zijn lange tijd ‘op peil gehouden’. Douchen op de gang, kleine afmetingen, 

smalle gangen en de ouderwetse inrichting van het clubhuis zijn niet van deze tijd. D
gebouw zorgt er voor dat teveel geld naar onderhoud, energie en kleine verbouwingen moet. Van alle kanten 

m ingrijpen en vernieuwing. Men wil moderne ruimere kleedkamers, een 
wanneer hun kind traint of een wedstrijd speelt) graag verblijven 

een SML dat zijn tweede honderd jaar in is gestapt. Men wil trots zijn op SML en goede kleedkamers met een 
Het is de hoogste tijd voor een flinke investering in de accommoda

meebeslissen over besteding geld 
Op meerdere fronten kunnen opbrengsten en omzet worden geoptimaliseerd en kosten worden gereduceerd. 
Professionalisering van het financieel beleid, de inkoop en verhoging van de transparantie van interne 

Het initiatief moet veel meer bij de leden worden gelegd. Door hen 
bijvoorbeeld verantwoordelijk te maken voor veel meer vrijwilligerswerk, de inrichting van het clubhuis, het 
menu en de programmering van activiteiten kunnen vraag en aanbod beter gekoppeld worden.

beter communiceren en transparanter en kwetsbaarder zijn 
Het is zeer gewenst dat het bestuur meer open en transparant communiceert met leden, commissi

kwetsbaar en terughoudend opstelt. Het bestuur zal pro-actiever 
buiten moeten richten, zowel in voetbaltraditionele zin als in de samenwerking met 

Upward, gemeente Arnhem, maatschappelijke instellingen, wijken en collega voetbalverenigingen. 
een vitaal netwerk te maken, werkt het bestuur aan

strategie en implementatie zijn aanwezig 
die een goede onderlegger kunnen zijn voor de toekomst van de club:
! en ’Speelplan SML’ 

‘Masterplan 2010’ gemeente Arnhem  
Diverse KNVB brochures over wedstrijdzaken, respect, accommodatie, etc. 

en verenigingsbeleid 
doorstroming, zowel qua selectievoetbal als recreatief voetbal onderkend. De 

zorgt voor eilandjes, onbegrip en onduidelijke besluitvorming. Er is geen 
en wedstrijdzakenbeleid. Er blijkt een noodzaak om, met behoud van het sterke jeugdkader, 

eed een nieuwe weg in te slaan. Op basis van ontvangen suggesties lijkt dat kanteling 
structuur en daarnaast integreren van niet-voetbalzaken bij clubbreed faciliterende eenheden 

uitkomsten van de ledenenquête en werkgroepen en vormen de basis voor de 
ontwikkeling van een strategie voor de seizoenen 2013 tot en met 2016.  

www.smlvoetbal.nl  

Dit betekent dat de huidige 
in 1 systeem. 

gang, kleine afmetingen, 
. De hoge leeftijd van het 

gebouw zorgt er voor dat teveel geld naar onderhoud, energie en kleine verbouwingen moet. Van alle kanten 
m ingrijpen en vernieuwing. Men wil moderne ruimere kleedkamers, een duurzame 

graag verblijven en dat past bij 
ijn op SML en goede kleedkamers met een 

flinke investering in de accommodatie.  

Op meerdere fronten kunnen opbrengsten en omzet worden geoptimaliseerd en kosten worden gereduceerd. 
Professionalisering van het financieel beleid, de inkoop en verhoging van de transparantie van interne 

veel meer bij de leden worden gelegd. Door hen 
de inrichting van het clubhuis, het 

menu en de programmering van activiteiten kunnen vraag en aanbod beter gekoppeld worden. 

leden, commissies en het 
actiever haar blik naar de leden 

buiten moeten richten, zowel in voetbaltraditionele zin als in de samenwerking met ouders, 
Upward, gemeente Arnhem, maatschappelijke instellingen, wijken en collega voetbalverenigingen. 

aan de verbinding van de 

oekomst van de club: 

doorstroming, zowel qua selectievoetbal als recreatief voetbal onderkend. De 
zorgt voor eilandjes, onbegrip en onduidelijke besluitvorming. Er is geen clubbreed 

om, met behoud van het sterke jeugdkader, 
anteling naar een verticale 

eenheden de meest voor 

vormen de basis voor de 
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3. Strategie 
 

Op basis van de foto en dromen is voor 2013 tot 

3.1 Thema 

Mijn Huisclub SML 
 
Subthema: 
Ruimte maken voor ontspanning, ambitie en groei
 

3.2 Missie 

SML wil haar leden faciliteren in het, op een beschaafde, sportieve en veilige manier, beoefenen 

van de voetbalsport, in al zijn verschijningsvormen.

 (samenvoeging artikel 3. statuten en jeugdbeleidsplan

3.3 Visie (onveranderd) 

� SML wil de meest kwaliteitsvolle aanbieder van voetbalactiviteite
� Als maatschappelijke organisatie biedt SML via

innovatief voetbalplatform. 
� SML heeft ruime- en gepaste aandacht voor alle vrijwilligers en trainers van jeugd en senioren.
� SML is zeer kwaliteitsvol voor de selectieteams en beoogt

spelen. 
� Daarnaast faciliteert SML prettige omstandigheden voor niet selectieteams.
� Daarbij oog hebbend voor alle belanghebbenden en stimuleert voorts positieve betrokkenheid 

van ouders en omstanders. 
� SML is zorgzaam, stimulerend en heeft aandacht en respect voor de beleving van elk lid.
� SML streeft ernaar als spil -samen met belanghebbenden

leveren aan kwaliteit, plezier en prestatie van het voetbal

3.4 Negen strategische doelen voor 2013 tot en met

1. Het garanderen van de juiste balans tussen ambitie en ontspanning met ruimte voor groei van beiden
2. Het maximaal behouden van leden en 

het bevorderen van het verenigingsleven
3. Zowel qua sportaanbod als qua betrokkenheid toont SML zich
4. Alle beschikbare informatie wordt meer in samenhang beschouwd en benut. Daartoe zal de totale 

administratie worden gecentraliseerd en worden geïntegreerd in Sportlink.
5. De accommodatie wordt vernieuwd en voldoet aan de hedendaagse eisen van multifunctionaliteit.
6. Financiële beslissingsbevoegdheden worden neergelegd en gedelegeerd op het laagst mogelijke nivo.
7. Het bestuur communiceert duidelijk en transparant en stel zich kwetsbaar op.
8. Er wordt gekozen voor een ontwikkelstrategie 

kwalitatief hoogwaardig bestaand beleid clubbreed gecontinueerd. Waar nodig wordt nieuw cl
hoogwaardig beleid toegevoegd en gefaciliteerd

9. De organisatiestructuur wordt aangepast om realisatie van de strategische doelen te faciliteren. Dit 
gebeurt door de huidige organisatiestructuur te kantelen (geen onderscheid meer tussen jeugd en 
senioren) en deze verder te professionaliseren.
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voor 2013 tot en met 2016 de volgende strategie ontwikkeld. 

Ruimte maken voor ontspanning, ambitie en groei  

op een beschaafde, sportieve en veilige manier, beoefenen 

van de voetbalsport, in al zijn verschijningsvormen. 

en jeugdbeleidsplan) 

SML wil de meest kwaliteitsvolle aanbieder van voetbalactiviteiten, vooral, in Arnhem zijn.
ke organisatie biedt SML via een voetbalopleiding een plezierig en 

en gepaste aandacht voor alle vrijwilligers en trainers van jeugd en senioren.
voor de selectieteams en beoogt een hoog niveau van opleiden en 

Daarnaast faciliteert SML prettige omstandigheden voor niet selectieteams. 
Daarbij oog hebbend voor alle belanghebbenden en stimuleert voorts positieve betrokkenheid 

SML is zorgzaam, stimulerend en heeft aandacht en respect voor de beleving van elk lid.
samen met belanghebbenden- een betekenisvolle bijdrage te 

leveren aan kwaliteit, plezier en prestatie van het voetballeven van ieder lid. 

2013 tot en met 2016 

alans tussen ambitie en ontspanning met ruimte voor groei van beiden
van leden en optimaliseren van doorstroming van junioren naar

het bevorderen van het verenigingsleven. 
Zowel qua sportaanbod als qua betrokkenheid toont SML zich meer maatschappelijk betrokken.
Alle beschikbare informatie wordt meer in samenhang beschouwd en benut. Daartoe zal de totale 

orden gecentraliseerd en worden geïntegreerd in Sportlink. 
De accommodatie wordt vernieuwd en voldoet aan de hedendaagse eisen van multifunctionaliteit.

beslissingsbevoegdheden worden neergelegd en gedelegeerd op het laagst mogelijke nivo.
elijk en transparant en stel zich kwetsbaar op. 

Er wordt gekozen voor een ontwikkelstrategie met een groeimodel; waar mogelijk wordt bestaand 
kwalitatief hoogwaardig bestaand beleid clubbreed gecontinueerd. Waar nodig wordt nieuw cl
hoogwaardig beleid toegevoegd en gefaciliteerd. 
De organisatiestructuur wordt aangepast om realisatie van de strategische doelen te faciliteren. Dit 
gebeurt door de huidige organisatiestructuur te kantelen (geen onderscheid meer tussen jeugd en 

ioren) en deze verder te professionaliseren. 
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ontwikkeld.  

op een beschaafde, sportieve en veilige manier, beoefenen 

, in Arnhem zijn. 
een voetbalopleiding een plezierig en 

en gepaste aandacht voor alle vrijwilligers en trainers van jeugd en senioren. 
een hoog niveau van opleiden en 

Daarbij oog hebbend voor alle belanghebbenden en stimuleert voorts positieve betrokkenheid 

SML is zorgzaam, stimulerend en heeft aandacht en respect voor de beleving van elk lid. 
een betekenisvolle bijdrage te 

alans tussen ambitie en ontspanning met ruimte voor groei van beiden. 
doorstroming van junioren naar senioren door 

meer maatschappelijk betrokken. 
Alle beschikbare informatie wordt meer in samenhang beschouwd en benut. Daartoe zal de totale 

De accommodatie wordt vernieuwd en voldoet aan de hedendaagse eisen van multifunctionaliteit. 
beslissingsbevoegdheden worden neergelegd en gedelegeerd op het laagst mogelijke nivo. 

een groeimodel; waar mogelijk wordt bestaand 
kwalitatief hoogwaardig bestaand beleid clubbreed gecontinueerd. Waar nodig wordt nieuw clubbreed 

De organisatiestructuur wordt aangepast om realisatie van de strategische doelen te faciliteren. Dit 
gebeurt door de huidige organisatiestructuur te kantelen (geen onderscheid meer tussen jeugd en 
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4. Acties 
 
De verwezenlijking van de dromen uit hoofdstuk 2
met bijbehorende organisatie en begrotingen vast te stel
benoemd, eindresultaten geformuleerd
werkgroepen. De exacte verdeling van activiteiten over rollen zal verder worden uitgewerkt in werkgroepen. 
 
De voorgestelde acties volgend uit de negen strategische doelen van 3.4 
1. Ontwikkeling van boekhouding naar financieel beleid
2. Inrichten van een Bureau Bedrijfsvoering
3. Professionalisering, verbreding, doorstroming
4. ‘Voor leden, door leden’-verenigingsleven ontwikkelen
5. Nieuwbouw accommodatie en uitbreiding vast gebruik velden
6. Versterking communicatie, kwaliteit, personeel en sponsoring
7. Aanpassing organisatiestructuur aan doelen en acties
8. Begroting en contributie passend bij

4.1 Ontwikkeling van boekhouding naar financieel beleid

Er komt een werkgroep die adviseert hoe de financiële functie van de vereniging 
worden en welke beslissingsbevoegdheden kunnen wo
onderdelen van de begroting, in vergelijking met andere verenigingen, SML haar inkomsten en uitgaven kan 
verhogen, zoals voor wat betreft sponsorinkomsten. 
door bijvoorbeeld een stichting die de accommodatie verhuurt aan SML 
mogelijkheid en voorwaarden van een 
contributies en de financiële functies in 
medewerker. Het financieel beleid zal worden afgestemd op groei van ledenaantallen in de breedte
vernieuwing van de accommodatie. 

4.2 Inrichting van een Bureau Bedrijfsvoering

De secretaris richt een Bureau Bedrijfsvoering
commissies, kader en leden verbeteren
administratieve werkzaamheden. Het BB zal worden uitgebouwd tot het centrale informatiepunt voor leden, 
kader, ouders, sponsoren, KNVB, etc. 
wordt een werkplek ingericht voor een 
wedstrijdsecretariaat ondersteunen, website content toevoegen en 
vrijwilligers. Het BB is tijdens kantoortijden bemand 
van het clubhuis maakt het mogelijk het post
 
Bijbehorende activiteiten: 
- Loterijen 
- Vergoeding exclusief gebruik clubhuis
- Inkopen en verzekeringen 
- Entree wedstrijden en events 
- Representatiekosten 
- Vergoeding/opleiding vrijwilligers 

4.3 Professionalisering, verbreding, doorstroming

Het bestuur stelt een betaalde Manager V
maar geen stemrecht heeft. Deze vormt met een te kiezen assistent en een 
Coördinator Recreatieteams (CR) het ‘technisch hart’. O
het ‘Speelplan SML’ en een te ontwikkelen ‘Masterplan Recreatieteams’ 
De selectieteams zijn het 1

e
 en 2

e
 en de teams 

 
Wedstrijdzaken is een belangrijke pijler onder respect en ambitie. De aandacht voor en organisatie van het 
wedstrijdsecretariaat wordt meer gericht op arbitrage, tuchtzaken en de samenwerking met Voetbalzaken en 

Voor informatie over SML: info@smlvoetbal.nl en www.smlvoetbal.nl

uit hoofdstuk 2 en strategie uit hoofdstuk 3 kan alleen door concrete acties 
begrotingen vast te stellen. In dit hoofdstuk wordt per 

, eindresultaten geformuleerd en toegewezen aan bestuurders, medewerkers, 
De exacte verdeling van activiteiten over rollen zal verder worden uitgewerkt in werkgroepen. 

volgend uit de negen strategische doelen van 3.4 zijn: 
Ontwikkeling van boekhouding naar financieel beleid 

Bureau Bedrijfsvoering 
, verbreding, doorstroming en balans Voetbalzaken en Wedstrijdzaken

verenigingsleven ontwikkelen 
uitbreiding vast gebruik velden 

Versterking communicatie, kwaliteit, personeel en sponsoring 
aan doelen en acties 

en contributie passend bij doelen en acties. 

boekhouding naar financieel beleid 

Er komt een werkgroep die adviseert hoe de financiële functie van de vereniging geprofessionaliseerd 
en welke beslissingsbevoegdheden kunnen worden gedelegeerd. Onderzocht zal worden op welke 

onderdelen van de begroting, in vergelijking met andere verenigingen, SML haar inkomsten en uitgaven kan 
verhogen, zoals voor wat betreft sponsorinkomsten. Daarnaast zal de BTW-afdracht 
door bijvoorbeeld een stichting die de accommodatie verhuurt aan SML en zal gezocht worden naar de 

een Sportimpuls-subsidie. De penningmeester wordt 
functies in Sportlink en wordt daarbij ondersteund door de secretarieel 

Het financieel beleid zal worden afgestemd op groei van ledenaantallen in de breedte

Bureau Bedrijfsvoering  

Bureau Bedrijfsvoering (BB) in. Dit moet de gewenste communicatie tussen bestuur, 
verbeteren en het centrale administratieve punt vormen voor alle

Het BB zal worden uitgebouwd tot het centrale informatiepunt voor leden, 
etc. De secretaris wordt de beheerder van Sportlink. 

voor een secretarieel medewerker. Deze zal tevens de boekhouding en het 
wedstrijdsecretariaat ondersteunen, website content toevoegen en dagelijks samenwerken met de 

kantoortijden bemand en per post, telefonisch en e-mail bereikbaar
het postadres van SML te wijzigen naar de Kemperbergerweg 11. 

Vergoeding exclusief gebruik clubhuis 
- Kerstattenties, bloemen, jubilea
- Consumpties SML 
- Kleine aanschaffingen, overige
- Reiskosten en personenbusjes
- Porti, telefoon, abonnementen
- Clubblad, website, advertentie.

, doorstroming en balans Voetbalzaken en Wedstrijdzaken

Manager Voetbalzaken aan die wel aan bestuursvergaderingen deelneemt, 
vormt met een te kiezen assistent en een Coördinator

(CR) het ‘technisch hart’. Op basis van het ‘Masterplan Op(leiden) naar het 1
te ontwikkelen ‘Masterplan Recreatieteams’ voert dit team 

en de teams A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, E3, E5, 

Wedstrijdzaken is een belangrijke pijler onder respect en ambitie. De aandacht voor en organisatie van het 
wedstrijdsecretariaat wordt meer gericht op arbitrage, tuchtzaken en de samenwerking met Voetbalzaken en 

www.smlvoetbal.nl  

kan alleen door concrete acties 
per doel een actie 

en toegewezen aan bestuurders, medewerkers, vrijwilligers, 
De exacte verdeling van activiteiten over rollen zal verder worden uitgewerkt in werkgroepen.  

en Wedstrijdzaken 

geprofessionaliseerd kan 
Onderzocht zal worden op welke 

onderdelen van de begroting, in vergelijking met andere verenigingen, SML haar inkomsten en uitgaven kan 
afdracht verder beperkt worden 

gezocht worden naar de 
wordt verantwoordelijk voor 

ondersteund door de secretarieel 
Het financieel beleid zal worden afgestemd op groei van ledenaantallen in de breedte en 

communicatie tussen bestuur, 
en het centrale administratieve punt vormen voor alle (nieuwe) 

Het BB zal worden uitgebouwd tot het centrale informatiepunt voor leden, 
De secretaris wordt de beheerder van Sportlink. In de bestuurskamer 

de boekhouding en het 
samenwerken met de (betaalde) 

mail bereikbaar. Bemanning 
adres van SML te wijzigen naar de Kemperbergerweg 11.  

Kerstattenties, bloemen, jubilea 

Kleine aanschaffingen, overige 
Reiskosten en personenbusjes 

, abonnementen 
Clubblad, website, advertentie.

edstrijdzaken 

aan die wel aan bestuursvergaderingen deelneemt, 
Coördinator Selectieteams (CS) en 

p basis van het ‘Masterplan Op(leiden) naar het 1
e
’, 

dit team een driejarig plan uit. 
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, E3, E5, F1, F2, F3.  

Wedstrijdzaken is een belangrijke pijler onder respect en ambitie. De aandacht voor en organisatie van het 
wedstrijdsecretariaat wordt meer gericht op arbitrage, tuchtzaken en de samenwerking met Voetbalzaken en 
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Teams en veldbezetting

ZATERDAG

Sen5

2xA/1xMei

2xA/3xB

3xB/2xC

4xC

3xD

3xD

35+/45+

2xE

6xE

2xE/4xF

6xF

CL

ZONDAG

Sen2-4

Dam 1-2

Sen1

de KNVB. Door orde en duidelijkheid zal de b
worden. Wedstrijdzaken zal te fanatieke trainers, spelers en leiders wijzen op de consequenties van gedrag.
 
Ter versterking van het clubbrede belang wordt een Adviescommissie Voetbal
welke het bestuur gevraagd en ongevraagd zal adviseren over het gevoerde beleid.
 
Per leeftijdscategorie en/of sporttype is er een coördinator (Co) die 
zowel voetbalzaken (zowel selectie als recreatie) 
voor zijn/haar categorie coördineert. Het organogram voor 
Voetbalzaken en Wedstrijdzaken ziet er daardoor als volgt uit (‘S’: 
Senioren, ‘MD’: Meisjes/dames): > 
 
Om aan de behoeften van de leden te 
meisjes-/damesvoetbal op zaterdag en 
zaterdag, wordt een nieuw basisschema gehanteerd voor de planning 
van wedstrijden, teams, velden en kleedkamers. Dit ziet er als volgt uit:

 
Toelichting bij schema: 
- Er wordt ruimte gemaakt 

voor 1 seniorenteam 
(‘Sen5’) en 1 U17 
meisjesteam op zaterdag 

- Damesvoetbal (vanaf 17 
jaar) op zondag. 

- F-/E-teams spelen op de 
twee nieuw in te richten 
velden 4 en 4a. Vast 
gebruik velden 4 en 4a 
en strook langs veld 6 
wordt bij gemeente 
aangevraagd (13/14 gras 
en 14/15 kunstgras). 

- Exact schema kan per 
speeldag variëren en is 
afhankelijk van invoering 
nieuwe teams. 

 
 
Een betaalde vrijwilliger wordt verantwoordelijk voor ‘Materialen’.
 
De manager Voetbalzaken is verder verantwoordelijk voor
- Materialen/verzorging 
- Zaalhuur/toernooien 
- Meisjes-/Damesvoetbal  
 
Wedstrijdzaken is verder verantwoordelijk voor

- Hospitality naar gastteams 

- Scheidsrechters en grensrechters (incl. kleding)

- EHBO 

 

4.4 ‘Voor leden, door leden’-verenigingsleven 

Het verenigingsleven is waar ambitie en ontspan
vermaatschappelijking van de club tastbaar gemaakt door een Huisc
verantwoordelijk voor het clubhuis van de Huisclub en 
inschrijven voor hun kleine verplichte werkzaamheden
gaan uitwerken. Introductie van 35+/45+
en valt daarom ook onder Commissies. 

Voor informatie over SML: info@smlvoetbal.nl en www.smlvoetbal.nl

Teams en veldbezetting

Teams Veldtype Veld Duur Pauze Wedstrijd Toelichting

1 Heel veld 7,8 90 15 16.15-18.00 4 teams voor 2 velden (50% speel t uit)

3 Heel veld 7,8 90 15 16.15-18.00 warming up veld 4/4a  + strook naast veld 6

geen marge, later beginnen geen probleem, eerder voordeel

5 Heel veld 7,8,9 80 15  14.30-16.15 5 teams voor 3 velden (40% speel t uit), geen marge

5 Heel veld 7,8,9 80 10 13.00-14.30 5 teams voor 3 velden (40% speel t uit), 10 min marge

4 Heel veld 8,9 70 10 11.30-12.50 4  teams voor 2 velden (50% s peel t ui t), 25 min. marge

3 Heel veld 8,9 60 5 10.00-11.05 25 min marge, pauze op veld (KNVB)

3 Heel veld 8,9 60 5 08.30-09.35 warming up op veld, pauze op veld (KNVB)

2 Half veld 4, 4a 60 10 14.00-15.10 2 teams voor 2 velden

2 Half veld 4, 4a 50 5 12.30-13.25 2 teams voor 2 ha lve velden (0%s peel t ui t), pauze op veld

6 Half veld 4, 4a, 7 50 5 11.30-12.30 6 teams voor 4 ha lve velden (33%speelt ui t), pauze op veld

6 Half veld 4, 4a, 7 40/50 5 10.30-11.30 6 teams voor 4 ha lve velden (33%speelt ui t), pauze op veld

6 Half veld 4, 4a, 7 40 5 09.30-10.15 6 teams voor 4 ha lve velden (33%speelt ui t), pauze op veld

3 Half veld 4/4a 30 5 08.30 - 09.15

3 Heel veld 7,8,9 90 15 10.30-12.15

2 Heel veld 7,8 90 15 12.30-14.15 vanaf 17 jaar!!

1 Heel veld 8 90 15 14.30-16.15

de KNVB. Door orde en duidelijkheid zal de balans tussen ontspanning en prestatie beter bewaakt kunnen 
worden. Wedstrijdzaken zal te fanatieke trainers, spelers en leiders wijzen op de consequenties van gedrag.

Ter versterking van het clubbrede belang wordt een Adviescommissie Voetbal- en Wedstrijdzaken opgericht 
welke het bestuur gevraagd en ongevraagd zal adviseren over het gevoerde beleid. 

Per leeftijdscategorie en/of sporttype is er een coördinator (Co) die 
(zowel selectie als recreatie) als wedstrijdzaken 

. Het organogram voor 
Voetbalzaken en Wedstrijdzaken ziet er daardoor als volgt uit (‘S’: 

Om aan de behoeften van de leden te kunnen voldoen ten aanzien van 
/damesvoetbal op zaterdag en zondag en seniorenvoetbal op 

zaterdag, wordt een nieuw basisschema gehanteerd voor de planning 
van wedstrijden, teams, velden en kleedkamers. Dit ziet er als volgt uit: 

Een betaalde vrijwilliger wordt verantwoordelijk voor ‘Materialen’. 

verantwoordelijk voor: 
- G-voetbal-onderzoek 
- Kampioenen 
- Representatie 

- Selecteren spelers
- Afstemming met bestuur.

is verder verantwoordelijk voor: 

(incl. kleding) 

- Bekers 

- Wedstrijdsecretariaat

- Spelregelavond.

verenigingsleven ontwikkelen 

ambitie en ontspanning samenkomen. Aangestuurd door 
vermaatschappelijking van de club tastbaar gemaakt door een Huisclubhuis-commissie
verantwoordelijk voor het clubhuis van de Huisclub en vormt het aanspreekpunt voor 
inschrijven voor hun kleine verplichte werkzaamheden en de werkgroepen die de ‘Plan 2013

35+/45+-voetbal sluit goed aan bij de overgang van ambitie naar ontspanning
. De Huisclubhuis-commissie wordt verantwoordelijk voor:

www.smlvoetbal.nl  

4 teams voor 2 velden (50% speel t uit)

warming up veld 4/4a  + strook naast veld 6

geen marge, later beginnen geen probleem, eerder voordeel

5 teams voor 3 velden (40% speel t uit), geen marge

5 teams voor 3 velden (40% speel t uit), 10 min marge

4  teams voor 2 velden (50% s peel t ui t), 25 min. marge

25 min marge, pauze op veld (KNVB)

warming up op veld, pauze op veld (KNVB)

2 teams voor 2 velden

2 teams voor 2 ha lve velden (0%s peel t ui t), pauze op veld

6 teams voor 4 ha lve velden (33%speelt ui t), pauze op veld

6 teams voor 4 ha lve velden (33%speelt ui t), pauze op veld

6 teams voor 4 ha lve velden (33%speelt ui t), pauze op veld

alans tussen ontspanning en prestatie beter bewaakt kunnen 
worden. Wedstrijdzaken zal te fanatieke trainers, spelers en leiders wijzen op de consequenties van gedrag. 

Wedstrijdzaken opgericht 

Selecteren spelers/trainers 
Afstemming met bestuur. 

Wedstrijdsecretariaat  

samenkomen. Aangestuurd door Commissies wordt de 
commissie. Commissies wordt 

voor vrijwilligers die zich 
en de werkgroepen die de ‘Plan 2013-2016’ strategie 

sluit goed aan bij de overgang van ambitie naar ontspanning 
verantwoordelijk voor: 
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• Organisatie hospitality (vooral naar gastteams met 1
• Inrichting clubhuis en aanbod WiFi, media, 
• Bar en keuken: 

� Leden bepalen assortiment en kwaliteit te verkopen voeding en dranken
� Planning en coördinatie barbezetting met
� Volgen ‘Goed Gescoord’ training van Heineken (+ 5% omzet)

• Verhogen van de bezetting van het clubhuis tijdens de zomervakantie en de 
 
Commissies is verder verantwoordelijk voor

- Kantineomzet en -inkoop 

- Kassa en clubpas 

4.5 Nieuwbouw accommodatie en uitbreiding vast gebruik velden

In verband met een urgent tekort aan kleedkamers worden twee tijdelijke kleedkamers geplaatst
van de materialenopslag. Teneinde de behoefte aan 
seniorenvoetbal op zaterdag en G-voetbal ruimte te geven 
grasvelden aangevraagd. Gekozen wordt voor vast g
door E/F-pupillen en 35+/45+-senioren en vast gebruik en inrichting van de 
voor warming-up en training. Parallel aan de lopende aanvraag van Upward voor een half kuns
hockeyveld zal door SML een aanvraag voor uitvoering in kunstgras van de velden 4, 4a, 9 en de strook langs 
veld 6 worden ingediend. Daarnaast zal 
bestaande reserve, een bescheiden lenin
vernieuwing van kleedkamers en clubhuis
kleedkamers en clubhuis is een proactieve
Sportbedrijf van de gemeente Arnhem en Upward 
uitbreiding van velden en modernisering va
 
Bijkomende verantwoordelijkheden: 
- Brandblussers, beveiliging 
- Klein onderhoud, reparaties 

4.6 Versterking communicatie, kwaliteit

Namens de Algemene Ledenvergadering bewaa
acties van het ‘Plan 2013-2016’. De 
transparante communicatie, een kwetsbare basishouding, gebruik van bes
beleid, personeelsbeleid, clubbreed aanpak van 
samenwerking met externe relaties zoals 
Arnhem, KNVB, de politiek vormen de primaire aandachtspunten
sponsors een onafhankelijk Fonds Huisclubhuis 
laatste fase van de nieuwbouw bestaande uit
krijgen ‘trekkingsrechten’ voor tijdens de exploitatiefase 

4.7 Aanpassing organisatiestructuur 

De huidige taken, activiteiten en bijbehorende budgetten van de
ontvlochten en opnieuw gerangschikt in een
van zowel jeugd als senioren worden samengebracht. Het wedstrijdsecretariaat van de Jeugdcommissie wordt 
bij Wedstrijdzaken ondergebracht, het Sinterklaasfeest en Barcommissie bij Commissies en Sportlink bij de 
Secretaris. Vanuit Accommodatie worden administratieve en inkooptaken naar de Secretaris overgeheveld, 
gaat de organisatie van de kantine naar Commissies 
 
De organisatie van sponsoring wordt, in samenwerking met de Stichting SML De Bakenberg, gemoderniseerd 
en aangepast aan de doelstellingen van dit plan. 
 
Gecombineerd met de aanpassingen volgend uit de 
volgt uit zien:  

  

Voor informatie over SML: info@smlvoetbal.nl en www.smlvoetbal.nl

ospitality (vooral naar gastteams met 1
e
 rondje van SML) en activiteiten door leden

WiFi, media, Digitenne/Eredivisie Live, clubartikelen, spellen, etc.

Leden bepalen assortiment en kwaliteit te verkopen voeding en dranken 
Planning en coördinatie barbezetting met www.bardiensten.nl  

training van Heineken (+ 5% omzet) 
Verhogen van de bezetting van het clubhuis tijdens de zomervakantie en de winterstop. 

is verder verantwoordelijk voor: 
- Sinterklaas/Carnaval 
- Spetterkamp 

- 

en uitbreiding vast gebruik velden 

In verband met een urgent tekort aan kleedkamers worden twee tijdelijke kleedkamers geplaatst
. Teneinde de behoefte aan en inkomsten door meisjes

voetbal ruimte te geven wordt bij de gemeente 
velden aangevraagd. Gekozen wordt voor vast gebruik en inrichting van velden 4 en 4a voor 7x7

senioren en vast gebruik en inrichting van de 100x28 meter 
Parallel aan de lopende aanvraag van Upward voor een half kuns

hockeyveld zal door SML een aanvraag voor uitvoering in kunstgras van de velden 4, 4a, 9 en de strook langs 
Daarnaast zal op basis van de uitkomsten van de Taskforce Accommodatie 

bestaande reserve, een bescheiden lening en een op te richten Huisclubhuisfonds 
clubhuis worden gestart. Zowel voor wat betreft de velden als de 

proactieve samenwerking met buurtbewoners, Vastgoedmanagement en 
meente Arnhem en Upward cruciaal. De inkomsten die ontstaan 

uitbreiding van velden en modernisering van faciliteiten zorgen voor aflossing van de lening

- Schoonmaak, toiletten, afval 
- Gas, water, electra 

kwaliteit, personeel en sponsoring 

Ledenvergadering bewaakt de voorzitter de realisatie van de 
De voorzitter is portefeuille-onafhankelijk. Bewaking van duidelijke, 

transparante communicatie, een kwetsbare basishouding, gebruik van bestaand kwalitatief hoogwaardig 
clubbreed aanpak van voetbalzaken, vernieuwing van de accommodatie

externe relaties zoals Upward, Vitesse, sponsoren, Stichting SML De Bake
primaire aandachtspunten van de voorzitter. Daarnaast zal met

Fonds Huisclubhuis worden opgericht dat middelen inzamelt 
laatste fase van de nieuwbouw bestaande uit het clubhuis en een business club. Deelnemers aan het fonds 
krijgen ‘trekkingsrechten’ voor tijdens de exploitatiefase door SML in te kopen producten en diensten.

De huidige taken, activiteiten en bijbehorende budgetten van de Jeugdcommissie en Accommodatie
en en opnieuw gerangschikt in een gekantelde clubbreed georiënteerde structuur

samengebracht. Het wedstrijdsecretariaat van de Jeugdcommissie wordt 
zaken ondergebracht, het Sinterklaasfeest en Barcommissie bij Commissies en Sportlink bij de 

Secretaris. Vanuit Accommodatie worden administratieve en inkooptaken naar de Secretaris overgeheveld, 
van de kantine naar Commissies en gaan alle financiële zaken naar de 

De organisatie van sponsoring wordt, in samenwerking met de Stichting SML De Bakenberg, gemoderniseerd 
en aangepast aan de doelstellingen van dit plan.  

aanpassingen volgend uit de andere acties gaat de nieuwe organisatiestructuur 

www.smlvoetbal.nl  

en activiteiten door leden 
clubartikelen, spellen, etc. 

winterstop.  

 Campioni BBQ

In verband met een urgent tekort aan kleedkamers worden twee tijdelijke kleedkamers geplaatst op de locatie 
meisjes-/damesvoetbal, 

bij de gemeente vast gebruik van meer 
ebruik en inrichting van velden 4 en 4a voor 7x7-voetbal 

100x28 meter strook langs veld 6 
Parallel aan de lopende aanvraag van Upward voor een half kunstgras 

hockeyveld zal door SML een aanvraag voor uitvoering in kunstgras van de velden 4, 4a, 9 en de strook langs 
op basis van de uitkomsten van de Taskforce Accommodatie met de 

g en een op te richten Huisclubhuisfonds een project voor 
Zowel voor wat betreft de velden als de 

Vastgoedmanagement en 
ontstaan door ledengroei, de 

n faciliteiten zorgen voor aflossing van de lening. 

- Zuivering en Ecotax 
- Groot onderhoud

de strategische doelen en 
onafhankelijk. Bewaking van duidelijke, 

taand kwalitatief hoogwaardig 
, vernieuwing van de accommodatie en sterkere 

Stichting SML De Bakenberg, gemeente 
. Daarnaast zal met externe 

inzamelt voor betaling van de 
eelnemers aan het fonds 

te kopen producten en diensten. 

mmissie en Accommodatie worden 
gekantelde clubbreed georiënteerde structuur. Alle voetbalzaken 

samengebracht. Het wedstrijdsecretariaat van de Jeugdcommissie wordt 
zaken ondergebracht, het Sinterklaasfeest en Barcommissie bij Commissies en Sportlink bij de 

Secretaris. Vanuit Accommodatie worden administratieve en inkooptaken naar de Secretaris overgeheveld, 
lle financiële zaken naar de Penningmeester.  

De organisatie van sponsoring wordt, in samenwerking met de Stichting SML De Bakenberg, gemoderniseerd 

organisatiestructuur er als 
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4.8 Begroting en contributie passend bij doelen en acties

In de bijlage is de volledige begroting voor 
de voor het realiseren van de strategische doelen
juli t/m 30 juni.  Op basis van de voorgestelde strategie en acties wordt v
in de begrotingen door te voeren: 
 
A. Structurele inkomstenstijging realiseren 

- Elk jaar de contributie met 2% te 
een eenmalige verhoging van € 25 per lid (onafhankelijk van type) te vragen.

- Komende drie seizoenen met 50 leden 
- Een actievere inzet Grote Clubactie
- Het vragen van een kleine onkostenvergoeding voor exclusief gebruik clubhuis
- De kantine-omzet te verhogen 
- Zelf sponsoren te contracteren voor specifieke activiteiten anders dan reclameborden en selecties.

 
B. Kostendaling door: 

- Financieel beleid en inkoopactiv
- Beperking van  kosten voor onderhoud
- Toename vrijwilligerswerk 
- Versneld afschrijven aanschaffingen

 
C. Investering in: 

- Tijdelijke kleedkamers 
- Recreatie-activiteiten 
- Salaris/vergoeding trainers 
- Sportlink Club en website 
- Betaalde medewerkers en vrijwilligers
- Huisclubhuis commissie 
- 35+/45+-, meisjes-/dames-/G-voetbal

  

Voor informatie over SML: info@smlvoetbal.nl en www.smlvoetbal.nl

Begroting en contributie passend bij doelen en acties  

begroting voor de seizoenen 2013/14, 2014/15 en 2015/16 opgenomen, inclusief 
sche doelen en acties benodigde ombuigingen. Een boekjaar loopt van 1 

Op basis van de voorgestelde strategie en acties wordt voorgesteld de volgende aanpassingen 

realiseren door:  
met 2% te verhogen (in verhouding met inflatie/CBS Index)

€ 25 per lid (onafhankelijk van type) te vragen. 
50 leden per seizoen groeien (groei contributie en kantine

inzet Grote Clubactie 
nkostenvergoeding voor exclusief gebruik clubhuis. 

verhogen (zonder prijsstijging) door inzet van kassa’s, training, 
te contracteren voor specifieke activiteiten anders dan reclameborden en selecties.

inkoopactiviteiten tegen het licht te houden 
onderhoud, energieverbruik, schoonmaak, clubblad, 

Versneld afschrijven aanschaffingen 

rijwilligers 

voetbal 

- Vervoer van/naar wedstrijden
- Wedstrijdzaken en arbitrage
- Vernieuwing kleedkamers/

 (€ 800k, waarvan €100k uit vermogen
te lenen en €150k van Huisclubhuisfonds

- Gastvrijheid naar bezoekende teams
- Inrichting nieuwe velden.

www.smlvoetbal.nl  

de seizoenen 2013/14, 2014/15 en 2015/16 opgenomen, inclusief 
. Een boekjaar loopt van 1 

oorgesteld de volgende aanpassingen 

CBS Index) en in jaar 2014/2015 

en kantine-omzet) 

 
kassa’s, training, hospitality, etc. 

te contracteren voor specifieke activiteiten anders dan reclameborden en selecties. 

, schoonmaak, clubblad,  

ervoer van/naar wedstrijden 
Wedstrijdzaken en arbitrage 

kleedkamers/clubhuis 
€100k uit vermogen, € 550k 

0k van Huisclubhuisfonds) 
Gastvrijheid naar bezoekende teams 
Inrichting nieuwe velden. 
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5. Vervolg 
 

Na goedkeuring van dit plan door de ALV wordt
aangepast. Diverse aspecten worden uitgewerkt door werkgroepen 
wordt voorgesteld: 
- Zomer 2013: 

- de Huisclubhuis-commissie moderniseert 
- Accommodatie ontwerpt de nieuwe kleedkamers en 

strook bij veld 6. 
- een meisjes/dames-commissie start 

zaterdagmiddag opzetten, 
- het bestuur stelt de betaalde medewerkers aan.

- Voor start nieuwe seizoen: de Adviescommissie Voetbal
- Voor ALV 16 november:  

- een Communicatie-werkgroep gaat een juiste mix van 
op Wit ontwikkelen, 

- een Materialen-werkgroep stelt een lijst 
- een Financieelbeleid-werkgroep ontwikkelt een huishoudelijk reglement 

van alles wat met geld en autorisatie te maken heeft,
- een Statuten-werkgroep ontwikkelt 
 

Deze werkgroepen vormen een logisch vervolg op 
strategie en acties. Motto van alle werkgroepen zal zijn ‘Voor leden, doo
binnen het gegeven budget, toe naar b
16 november 2013.  
 
Met dit ‘Plan 2013-2016’ worden de spelregels voor het ruimte maken voor ontspanning, ambitie en groei 
vastgesteld. Het spel begint nu pas echt. De leden zijn aan de bal!

  

Voor informatie over SML: info@smlvoetbal.nl en www.smlvoetbal.nl

door de ALV wordt het geïmplementeerd. Waar geamendeerd wordt het 
iverse aspecten worden uitgewerkt door werkgroepen en commissies. 

moderniseert de inrichting en diensten van het clubhuis
Accommodatie ontwerpt de nieuwe kleedkamers en clubhuis en zorgt voor inrichting van veld 4, 4a en de 

commissie start en een 35+/45+-commissie gaat 7x7-voetbal op zondag en 

het bestuur stelt de betaalde medewerkers aan. 
de Adviescommissie Voetbal- en Wedstrijdzaken wordt geformeerd.

gaat een juiste mix van social media, SML Nieuwsbrief

een lijst op van benodigde materialen per recreatie
ontwikkelt een huishoudelijk reglement voor controle en transparantie 

van alles wat met geld en autorisatie te maken heeft, 
ontwikkelt een voorstel aan de ALV voor modernisering van de statuten.

Deze werkgroepen vormen een logisch vervolg op dit plan en zorgen voor draagvlak van de goedgekeurde 
werkgroepen zal zijn ‘Voor leden, door leden’. De werkgroepen werken

toe naar besluitvorming door het bestuur en de Algemene Ledenvergadering va

2016’ worden de spelregels voor het ruimte maken voor ontspanning, ambitie en groei 
pas echt. De leden zijn aan de bal! 

www.smlvoetbal.nl  

Waar geamendeerd wordt het 
. De volgende planning 
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social media, SML Nieuwsbrief, website en Zwart 
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6. Bronnen 
 
Kijk op www.smlarnhem.nl  bij ‘Achtergrondinformatie
bronnen. Daarnaast kan contact gezocht worden met
taskforce en andere betrokkenen. Verder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die dik gebruik zullen gaan maken van de ervaring van vorige generaties 
  

Voor informatie over SML: info@smlvoetbal.nl en www.smlvoetbal.nl

bij ‘Achtergrondinformatie’ voor alle bij de ontwikkeling van dit plan gebruikte 
contact gezocht worden met de deelnemers aan de stuurgroep, we

Verder verwijzen wij naar de wijsheid van volgende generaties………

die dik gebruik zullen gaan maken van de ervaring van vorige generaties ……………………. 

www.smlvoetbal.nl  

alle bij de ontwikkeling van dit plan gebruikte 
s aan de stuurgroep, werkgroepen, 

generaties……………… 
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Bijlage 1: Begroting 2013/14/15/16

 

Algemeen: 

De financiele strategie is gericht op ‘eerst meer leden, dan 

met eigen middelen uitvoeren van fase 1 van de 

gevraagd voor fase 2 en 3 en externe financiering.

 

 

Begroting seizoenen 2013/14/15/16

(versie 8, 14 mei 2013)

Werkelijk

2011-2012

INKOMSTEN
1. Contributies

Aantal leden Contributie

1-jul-12 1-jul-13 2012-2013

Senioren 75 75 245,00         

Junioren:

a 35 35 195,00         

b 70 70 195,00         

c 75 75 195,00         

pupillen 280 280 175,00         

460 460

Mini,s 13 13            

Niet-spelend 71 71            

> 65 jr 24 24            

Ereleden 3 3

Leiders 50 50

696 696

Gem. contributie '12/'13: € 158,76 Oninbaar

Contributieverhoging 2% in'13/'14/'15/'16 110.676

Eenmalige verhoging contributie '14/'15

Totale inkomsten contributie 110.676

2. Loterijen

Opbrengst toto/lotto

Grote Clubactie

3. Kantine

Vergoeding multifunct. gebruik clubhuis

Omzet (2011=werkelijk)

Gratis 1e consumptie gastteams

Inkopen -38.902

4. Entree

Wedstrijden en events

5. Sponsoring

Specifieke activiteiten

Van Stichting voor reclameborden

6. Overig

TOTAAL INKOMSTEN 164.100

Voor informatie over SML: info@smlvoetbal.nl en www.smlvoetbal.nl

2013/14/15/16 

De financiele strategie is gericht op ‘eerst meer leden, dan pas lenen’. Seizoen 2013/2014 wordt gebruikt voor ledenwerving en 

de vernieuwing van de accommodatie. Tijdens de ALV van mei/juni 2014 wordt akkoord 

gevraagd voor fase 2 en 3 en externe financiering.  

 

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Contributie

2012-2013

245,00 18.375,00

195,00 6.825,00

195,00 13.650,00

195,00 14.625,00

175,00 49.000,00

57,00            741,00

88,00            6.248,00

44,00            1.056,00

10,00 500,00

111.020 750 800 850

Oninbaar 520,00-      161,94       165,18       168,48       

110.676 110.500 121.455 132.143 143.210

0 0 0 20000 0

110.676 110.500 121.455 152.143 143.210

722 850 1.000 1.200 1.400

1.908 4.000 3.000 3.000 4.000

2.630 4.850 4.000 6.200 6.400

0 0 1.500 1.500 2.000

78.349 65.000 86.000 88.000 92.000

0 0 -2.000 -2.000 -3.000

-38.902 -32.500 -40.000 -41.000 -42.000

39.447 32.500 45.500 46.500 49.000

1.347 850 1.500 1.600 1.700

10.000 10.000 15.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

10.000 10.000 20.000 20.000 25.000

400

164.100 159.100 192.455 226.443 225.310

www.smlvoetbal.nl  

gebruikt voor ledenwerving en het 

mei/juni 2014 wordt akkoord 
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Werkelijk

UITGAVEN 
  

2011

   

  

10. 

Secretariaat 

  

24.607

11. Commissies 

  12. Accommodatie 

 

64.579

13. Voetbalzaken 

 

59.223

14. Wedstrijdzaken 

 15. Afschrijvingen (zie overzicht activa ) 

16. Rentelasten, bankkosten 

TOTALE UITGAVEN 

 

164.100

   

  

INKOMSTEN - UITGAVEN 

  

Details zijn bij de penningmeester op te vragen via 

 

Activa-overzicht behorend bij ‘Uitgaven

 

Scenario ‘Wat als we met slechts 25 leden per

1. circa € 5.000 minder contributie

2. circa € 750 minder kosten KNVB, circa € 2.500 minder kosten andere posten

3. en dus noodzakelijke bezuiniging van circa 

vrijwilligers’ (-/- € 3.000) en ‘Gratis consumptie gastteams’ (

Omschrijving Aanschaf- Afschrijving Boekw aarde

w aarde 2004-2012 1-jul-12

€ € €

Gebouw 26.937 26.937

Verbouw ingen

 -tot 2004 4.896 4.896

 -achtergevel 2005 5.329 3.739 1.590

CV installatie 23.146 2.971 20.175

Verlichting veld 3.686 1.206 2.480

Doelen veld 7 4.420 1.200 3.220

Inventaris 5.656 2.761 2.895

Keukenblok 1.825 125 1.700

Koff iemachine 900 30

Kassa 4.000

Nieuw bouw fase 1* 100.000

Nieuw bouw fase 2 350.000

Nieuw bouw fase 3 200.000

730.795 43.865 32.930

Jaren

Verbouw ingen

 -achtergevel 2005 1

CV installatie 11

Verlichting veld 5

Doelen veld 7 2

Inventaris 1,2, 3 en 4

Vloeren kantine 10

Nieuw bouw fase 1 25

Nieuw bouw fase 2 25

Nieuw bouw fase 3 25

Voor informatie over SML: info@smlvoetbal.nl en www.smlvoetbal.nl

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting 

2011-2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

 

  

 

  

24.607 31.025 34.450 35.860 37.070 

2.188 2.625 16.470 14.820 11.920 

64.579 62.575 68.050 62.800 54.300 

59.223 54.140 59.750 60.350 58.950 

2.456 2.800 5.700 6.100 6.300 

8.636 5.185 6.350 20.350 28.350 

2.411 750 0 17.500 26.625 

164.100 159.100 190.770 217.780 223.515 

 

  

 

  

0 0 1.685 8.663 1.795 

Details zijn bij de penningmeester op te vragen via info@smlvoetbal.nl en worden uitgereikt

Uitgaven’ post 15. en 16.  

Scenario ‘Wat als we met slechts 25 leden per jaar groeien?’ Dit betekent: 

€ 5.000 minder contributie-inkomsten en circa € 3.000 minder kantine-omzet

€ 750 minder kosten KNVB, circa € 2.500 minder kosten andere posten 

en dus noodzakelijke bezuiniging van circa € 4.750 op ‘Salaris/loonheffing/vergoeding trainers

00) en ‘Gratis consumptie gastteams’ (-/- € 2.000). 

Boekw aarde Afschrijving Boekw aarde Afschrijving Boekw aarde Afschrijving

1-jul-12 2012-2013 1-jul-13 2013-2014 1-jul-14 2014-2015

€ €

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.590 1.590 0 0 0 0

20.175 1.550 18.625 1.550 17.075 1.550

2.480 2.480 0 0 0 0

3.220 3.220 0 0 0 0

2.895 2.895 0 0 0 0

1.700 1.700 0 0 0 0

870 870 0 0 0 0

800 3.200 800

4.000 96.000 4.000

14.000

32.930 14.305 18.625 6.350 116.275 20.350

0

Fase 1 100k uit eigen vermogen

Fase 2 350k lenen 

Fase 3 200k lenen + 150k uit fonds = 350k

Total bouw som inclusief inbouw pakket/inrichting/BTW: 800k

www.smlvoetbal.nl  

worden uitgereikt tijdens de ALV.  

 

omzet 

ing/vergoeding trainers en 

Afschrijving Boekw aardeAfschrijving Boekw aarde

1-jul-15 2015-2016 1-jul-16

0 0

1.550 15.525 1.550 13.975

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

800 2.400 800 1.600

4.000 92.000 4.000 88.000

14.000 336.000 14.000 322.000

8.000 192.000

20.350 445.925 28.350 617.575
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