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 Missie en visie RKVV Roosendaal 

 RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging 

die een platform biedt om mensen en 
organisaties te verenigen.  

 

 Bij RKVV Roosendaal komt men samen door 

plezier, passie en betrokkenheid tot 
sportieve prestaties op eigen niveau. 

 



Kernwaarden 
 
Saamhorig 

 
Prestatie wordt gerealiseerd met en voor elkaar. Leden zijn eensgezind en 
tonen team- en clubgevoel. 

Plezier Leden genieten van het voetbalspel en hebben het naar hun zin. Ze zijn blij, 
positief ingesteld en tonen acceptatie. 

Passie Leden tonen inzet en zijn gedreven. Een juiste discipline wordt gewaardeerd. 
Vrijwilligers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. 

Betrokken Leden voelen zich betrokken en zijn bereid zich in te zetten voor de 
vereniging. Er is een wil om elkaar en de vereniging te helpen 

Sportief Op ieders niveau streven wij een zo goed mogelijke prestatie na vanuit een 
fairplay-instelling. We tonen ons sportief, zowel als spelend lid als rond het 
veld.  



RKVV Roosendaal 

Uitgangspunten 
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Externe ontwikkelingen 

• Leden gedragen zich als kritische consument 

• Binden vrijwilligers lastiger 

• Jong volwassenen (16-30 jr) sterk geprikkeld door individuele 
financiële vergoeding of beloning 

• Oudere jeugd (14-20 jr) minder interesse in niet-voetbal activiteit 

• Multiculturele samenleving met andere gewoontes 

• Dalende geboortecijfers, vergrijzing samenleving 

• Financiële crisis 2008-2014, nu licht herstel 

 

Maatschappelijke Ontwikkelingen 



Externe ontwikkelingen 

• Financieel beleid Gemeente Roosendaal 

• Beleid onderhoud en beheer 

• Aansturing gemeente op samenwerking 

• Maatschappelijke rol Vereniging, zichtbaarheid 

 

Ontwikkeling Gemeente Roosendaal 



Externe ontwikkelingen 

Ontwikkeling overige clubs in Roosendaal en omgeving 

– Enkele clubs in financieel zwaar weer en/of met organisatorische problemen 

– Aanzuigende werking club door speelniveau jeugd en 1e elftal 

– Aanzuigende werking door goede naam club 

– Er wordt getrokken aan spelers en trainers selectie Heren en A1 door clubs 
omgeving (zelfs lager niveau), op basis van (zeer forse) financiële beloning 

 

Sportieve ontwikkeling Roosendaal e.o. 



Ontwikkeling ledenaantal en  
historie sportief 

Interne ontwikkelingen 



Interne ontwikkelingen 
Ontwikkeling ledenaantal en  

historie sportief 



Interne ontwikkelingen 

• Financiële resultaten laatste 10 jaar: 

 

 

 

• Analyse financiële situatie historie: 
 

– Investeringen : 
• In laatste 15 jaar is door club ongeveer 120000 euro geïnvesteerd in bezittingen van de 

club (m.n. kantine/clubgebouwen en inrichting velden (dug-outs). Deze bedragen zijn 
direct betaald via kas- en spaartegoeden en afgeschreven. 

• Ook is door de Gemeente geïnvesteerd in aanleg van o.a. nieuwe kunstgrasvelden en 
nieuwe kleedruimtes.  

• Het totaal aan eigen investeringen en die van de gemeente heeft er toe geleid dat een 
prachtige accommodatie aanwezig is. 

• Er is nauwelijks gereserveerd voor toekomstige investeringen en onderhoud 

 

 

 

Historie Financiën +  
Reservering toekomst 

2004- 
2005 

2005- 
2006 

2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

Begr 2015- 
2016 

inkomsten 174375 191685 198899 254739 240812 260056 257432 267448 284367 295507 341987 380153 

uitgaven 193554 192709 200081 224846 262790 250836 272132 291434 276421 290096 311334 380153 

resultaat -19179 -1024 -1182 29893 -21978 9220 -14700 -23986 7946 5411 30653 0 
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Hoofddoelstellingen Beleid 

• Trots op RKVV Roosendaal 

• Financieel en organisatorisch gezond 

• 1 naam, 1 vereniging 

• Plezier en prestatie in balans 

• Samen zorgen voor de club 

• Opleiden jeugd, ‘eruit halen wat er in zit’ 

 



Visie en Beleid per commissie 
deel visie beleid 

De continuïteit van de club wordt 
gewaarborgd d.m.v. een 
organisatiestructuur die past bij de omvang 
van de club in de huidige maatschappij en 
tijd. 

• De club is continu optimaal bestuurbaar, tijdige rem op groei 
• Organisatiestructuur is gebaseerd op Sportief-, Accommodatie- en 

overig beleid  
• De organisatiestructuur past in het financieel beleid van de club 
• Er wordt gestreefd naar een minimaal aantal functies met 

vergoedingen 
• Er wordt onderzocht of samenwerking met andere verenigingen 

voordelen biedt 

De continuïteit van de club wordt 
gewaarborgd door langdurige binding van zo 
veel mogelijk vrijwilligers die maximaal 
plezier beleven aan hun vrijwilligerschap.  

• Vrijwilligers worden continu goed begeleid en krijgen voldoende 
aandacht en waardering 

• Er wordt op actieve wijze nieuwe vrijwilligers geworven 
• Er is een helder en transparant overzicht van vrijwilligerstaken 
• Vrijwilligersvergoedingen worden beperkt tot een minimum en alleen 

bij noodzakelijke functies/taken ingezet 

Het continu zorgen dat de vereniging 
financieel gezond is en in de toekomst blijft, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met 
toekomstige maatschappelijke en sportieve 
ontwikkelingen 

• Financieel beleid gebaseerd op omvang club, ontwikkeling gemeente 
en sportieve doelstellingen 

• Alle financiering voornamelijk uitvoeren met eigen middelen, lange 
termijn verplichtingen of schulden beperken tot een minimum en 
altijd bij besluit van de ALV 

• Verbeteren van het financieel resultaat van de club en voorzieningen 
treffen/reserves vormen voor toekomstige uitgaven 

• Onderzoeken of gedifferentieerde contributie naar selectie ingevoerd 
dient te worden 

• Scherp inzicht in kosten en voorkomen van ‘te hoge’ uitgaven 



Visie en Beleid per commissie 
deel visie beleid 

Vastleggen van- en toegang tot belangrijke 
en benodigde ledengegevens, formulieren 
of informatiedocumenten voor zover van 
toepassing is 

• De ledenadministratie is een separate post binnen het secretariaat 
• Alle contracten (buiten sponsorcontracten) zijn in het bezit van de 

secretaris 
• Digitale tool waarmee documenten digitaal bewaard, gewijzigd of 

gearchiveerd kunnen worden 
• Het wedstrijdsecretariaat is bezet en krijgt de juiste kennis en kunde 

om hun taak (met goed gastheerschap) uit te voeren 
• (Externe) officiële communicatie geschiedt middels een vastgestelde 

huisstijl 

Ieder lid van de vereniging draagt bij aan 
een open en respectvolle manier van 
communiceren met elkaar en streeft naar 
goede informatie verstrekking 

• Iedereen heeft de informatie die hij/zij nodig heeft om optimaal te 
functioneren 

• Ieder lid kan onderwerpen bespreekbaar maken 
• Iedereen haalt en brengt actief de benodigde informatie 

Het continu actief uitdragen van de 
belangen en ontwikkelingen van de 
vereniging om de club positief in beeld te 
brengen 

• Promoot de vereniging positief en regelmatig extern 
• Stimuleren en ondersteunen van andere commissies om actief PR te 

bedrijven 
• Innovaties in communicatie toelaten 
• Actief onderhouden (social) media contacten 

Een netwerk van betrokken bedrijven d.m.v. 
sponsoring een structurele bijdrage leveren 
aan de club 

• Verwerven van financiële middelen uit sponsoring 
• Positieve imago van de club en activiteiten vertalen naar 

sponsorbijdrage 
• Insteken op loyaliteit en lange termijn relaties 
• Behartigen van sponsor- en vereniging belangen 
• Sponsorovereenkomsten continu op de juiste wijze documenteren 



Visie en Beleid per commissie 
deel visie beleid 

Iedereen beoefent voetbal op zijn/haar niveau, 
waarbij uitdaging, plezier en respect voorop staan. 

• Faciliteren van voetbal in de breedte voor alle leeftijden en 
kwaliteiten  

• Selectie elftallen zoveel mogelijk op basis van eigen jeugd en zonder 
individuele financiële beloningen 

• Optimaliseren jeugdopleiding voor selectie en niet-selectie spelers 
met oog voor innovatie 

• Stimuleren  dames/meisjes voetbal  
• Stimuleren G-voetbal  
• Het eerste elftal is het vlaggenschip van de club 
• Optimale (sport)medische begeleiding binnen de club 

RKVV Roosendaal is een vereniging waar men 
graag komt omdat de organisatie rondom 
wedstrijden en trainingen altijd goed geregeld is. 
Iedereen wordt met respect behandeld. Men 
voelt zich welkom. 

• Stroomlijnen van organisatie rondom wedstrijden en trainingen 
• Werken aan ‘goed gastheerschap’ 
• Actief blijven zoeken en opleiden van scheids- en grensrechters 
• Er is een goede en duidelijke organisatie voor calamiteiten/EHBO/AED 

en medische hulp tijdens wedstrijddagen, trainingsavonden en 
toernooien 

De vereniging beschikt zelf over voldoende 
materialen van een goede kwaliteit en heeft een 
centrale rol in de aanschaf hiervan om zo grip te 
houden op de uniformiteit en om de continuïteit 
te kunnen waarborgen.  

De uitrustingen van de teams worden 
grotendeels via sponsoring bekostigd. 
Uitrustingen komen daarbij in eigendom en 
beheer van de vereniging. Het gebruik van het 
logo en naam van RKVV Roosendaal is uitsluitend 
voorbehouden aan de vereniging. 

• Stroomlijnen van inkoop management en financieel beheer. 
• Maken van duidelijke afspraken met sponsoren over eigendom en 

beheer uitrusting. 
• Sturen op uniformiteit en kwaliteit, waar nodig ingrijpen en 

handhaven. 
• Voor en nadelen van kledingpakket in kaart brengen en indien 

rendabel overwegen in te voeren, mits er voldoende draagvlak is 
binnen de gehele vereniging. 



Visie en Beleid per commissie 
deel visie beleid 

Continu zorgen voor een representatief 
sportpark waarbij wij onze leden en bezoekers 
op de juiste wijze kunnen ontvangen en 
faciliteren 

• Zorg dragen dat eigendommen in goede staat zijn en blijven 
• Het verzorgen van een optimaal meerjaren investerings- en 

onderhoudsbeleid met minimale uitgaven en gebaseerd op de 
toekomstige omvang van de club en de gemeentelijke ontwikkelingen 

• Het trachten te verlagen van huur- en energiekosten 
• Actief zoeken naar en realiseren van activiteiten om de accommodatie te 

verhuren 

Continu de betrokkenheid en saamhorigheid 
van leden en vrijwilligers stimuleren door het 
organiseren van voetbal- en niet-voetbal 
gerelateerde activiteiten die evenwichtig 
verdeeld zijn tussen de leeftijdscategorieën. 

• Er is een goede mix van voetbal gerelateerde en overige activiteiten 
voor verschillende doelgroepen zoals jeugd en senioren of vrijwilligers 

• Activiteiten zullen samen georganiseerd worden met de 
supportersvereniging 

• De intentie voor Activiteiten is dat zij kosten neutraal zijn of 
opbrengsten genereren voor de club 

• Activiteiten worden ruim vooraf gepland en gecommuniceerd en 
worden in nauwe samenwerking georganiseerd met andere commissies, 
zoals sponsoring of wedstrijdorganisatie 

• Er zijn continu ruim voldoende mensen beschikbaar om activiteiten te 
organiseren en realiseren 

• Bij Roosendaal is altijd wat te doen! 

De kantine van de club is een gezellige plek 
waar ieder samenkomt zodat naast gezelligheid 
een belangrijke inkomstenbron voor de club 
wordt gegenereerd 

• Leden, bezoekers en supporters dienen rondom wedstrijden en trainingen  
maximaal gebruikt te kunnen maken van de kantine- en keuken faciliteiten 

• Optimaal inkoop en financieel beheer van kantine en keuken leidt tot een 
grote netto inkomsten stroom voor de club 



Hoe verder? 

Details achter samenvatting bij commissie-voorzitters 
bekend 

Bestuurlijk periodiek voortgang bepalen: ‘waar staan we’ 

Voortgang presenteren op geschikte momenten (denk 
aan: ALV, nieuwjaarsontbijt, etc.) 

Fundamentele beslissingen/veranderingen: altijd via ALV! 

 



Veel plezier bij 
JOUW club 


