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 Totaal 505 leden

 Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

=> We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst !

 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers, assistent 

trainers, veldonderhoud met o.a. door VUT-ers, kantinepersoneel, ontvangstdienst,  
(jeugd)scheidsrechters, …)

 70+ donateurs, 100+ ‘regionale’ sponsoren

 Hele Jeugd in nieuwe trainingspakken, augustus 2013

 Nieuwe kleedkamers, opgeleverd in september 2013

 Oprichting Business Club VV Bergambacht, november 2013

 2de Kunstgrasveld, opgeleverd september 2014

 Verbouwd Clubgebouw, opgeleverd september 2014

 Normen en Waarden spelregelboekje gepresenteerd september 2014

 Wekelijks 1000+ supporters langs de lijn

 Financieel gezond met een goede visie naar de toekomst

 Het sportieve hart van de ‘woonkern’Bergambacht!
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De V.V. Bergambacht stelt zich tot doel het laagdrempelig aanbieden
van de voetbalsport op een hoog kwaliteitsniveau voor alle inwoners
van Bergambacht.

Kwaliteit vertaalt zich hierbij in een goede ‘vrijwilligers’ organisatie, een  
moderne accommodatie en deskundige, gediplomeerde begeleiding voor  
alle spelers en elftallen op alle niveaus binnen een gezond financieel  
kader.

De doelgroepen zijn daarbij heren, dames en jeugd op een recreatief en  
prestatief niveau voor alle leeftijden. Naast kwaliteit kenmerkt de  
vereniging zich door sportiviteit, respect, normen en waarden en een  
gezonde ambitie, maar ook door gezelligheid en het familiegevoel.
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1. Een goede 'vrijwilligers’ organisatie

2. Een moderne accommodatie

3. Deskundige begeleiding voor alle spelers

4. Een gezond financieel kader

5. Sportiviteit, respect, normen en waarden
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1. Een goede 'vrijwilligers’ organisatie

• Duidelijke commissie structuur

• Taakverdeling; meer mensen met minder taken

• Een open en horizontale organisatie

• Betrokken en actief vrijwilligers kader

• Automatisering waar mogelijk (uitbereiding van het IT systeem  

‘Sportlink’ in 2013/2014)

•Voldoende vrijwilligers om alle taken goed te verdelen

•Vrijwilligers vooruitzicht de komende 3 jaar
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2. Een moderne accommodatie

Fase 1; Nieuwe kleedruimtes bouwen (2013)

- Meer capaciteit creëren (hoogste prioriteit)

- Betere en efficiëntere faciliteiten

Fase 2; Verbouwen / updaten club gebouw (2014)

- Dak vernieuwen

- Kozijnen vernieuwen

- Efficiënte en moderne inrichting gebouw

- Solide basis creëren voor de komende 30 jaar
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3. Deskundige begeleiding voor alle spelers

Alle teams staan onder begeleiding van een gediplomeerde trainer met  

een duidelijk Jeugd opleidingsplan. (TC & JC)

4. Een gezond financieel kader

De grote plannen zijn uitgevoerd, zelfs meer en beter dan we hadden  
gepland. Deze plannen waren duur maar onbetwist zeer hard nodig om  
de V.V. voor te bereiden op de toekomst. Financieel is de club nog steeds  
gezond, de buffers zijn voor een groot deel gebruikt maar we kunnen nu  
weer gaan opbouwen, er staan geen grote uitgaven gepland de komende  
jaren. Opbrengst acties dalen!

5. Sportiviteit, respect, normen en waarden

Normen en waarden commissie is opgericht en een Normen en Waarden  
spelregelboekje is gepresenteerd (Sep 2014)
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Alle teams hebben een shirtsponsor en clubkleding

Vernieuwd 6-jarig sponsorcontract met Hummel en Oskam (miv juli 2015)

Nieuw shirt design i.s.m. Hummel

Nieuwe trainingspakken senioren selectie

Nieuwe trainingspakken voor de Jeugd in 2013

We zijn op dit moment bezig een nieuwe sponsor commissie samen

te stellen!

Open actiepunten:

◦ Nieuwe kartrekkers

◦ Sponsorboekje

◦ Onderhoud huidig sponsorbestand, (meer initiatief vanuit de vereniging)

◦ Nieuwe sponsor mogelijkheden introduceren

◦ Sponsor administratie automatiseren
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1. Een goede, maar ook brede 'vrijwilligers’ organisatie. (meer 
(vrij)willige inzet vanuit alle leden)
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2. Sponsoractiviteiten optimaliseren en uitbereiden

3. Financiën consolideren









Opbrengst acties nemen af (weinig betrokkenheid leden?!)  

Kantine omzet/resultaat staat onder druk

Veel ‘betaalde’ vrijwilligers, grote post op de begroting

Sponsoractiviteiten

4. Sportiviteit, respect, normen en waarden

 Huidige beleid handhaven en doorzetten
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Versie: oct 2013
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December 2014
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