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2. Inleiding

In 2019 is er een kwalitatief onderzoek gedaan naar de 
sportcultuur binnen DOS’37. De resultaten uit dit onderzoek 
zijn gepresenteerd en hebben geleid tot het Beleidsplan 
2019-2022 (figuur 1). Uit dit beleidsplan zijn onder andere de 
huidige kernwaarden ‘Sfeer, Binding en Voetbal’ ontwikkeld. 
De kernwaarden zijn in september 2021 wederom als 
uitgangspunt genomen voor de doorontwikkeling van het 
Beleidsplan 2023-2027.  

In april 2022 is er een audit uitgevoerd op het kwaliteit- en 

performanceprogramma voor de jeugdopleiding. Vanuit deze 

audit kwam een aantal aanbevelingen die aanleiding geven tot een 

hernieuwd beleidsplan. 

Figuur 1 Piramide Beleidsplan

2.1. Vraag en doelstelling

Vanuit de Audit kwam de aanbeveling om vanuit  
het huidige Beleidsplan een duidelijke visie te  
vormen waar DOS ‘37 voor staat en gaat. 

  “Start hierin met de missie, visie en kernwaarden van de 

vereniging en stel duidelijke doelen en ambities voor de 

komende jaren.”

  “Beschrijf de positie van de jeugdopleiding binnen de gehele 

vereniging en het beleid ten aanzien van verschillende 

doelgroepen. Schrijf deze doelen en ambities uit naar concrete 

jaar- en actieplannen met duidelijke tijdslijnen, deadlines en 

verantwoordelijken.”

Omdat we hebben besloten het beleidsplan door te ontwikkelen, 

geeft dit een goede aanleiding om de aanbevelingen over te 

nemen en deze te koppelen aan het beleidsplan. 



3. Ontwikkelingen 
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  Door het grote aantal regioclubs dat uitkomt in de hogere 

klassen van de landelijke competitie is het voor clubs steeds 

moeilijker om hun goede spelers vast te houden.  

De concurrentie is hevig en de regioclubs met grote 

budgetten halen jaarlijks veel spelers.

  Het vrouwenvoetbal is in opkomst. Er gaan steeds meer 

meisjes voetballen en de clubs zullen hun faciliteiten  

hierop aan moeten passen. 

  Voetbalclubs zullen steeds meer betrokken raken bij het 

verhogen van de leefbaarheid in hun kern. Samenwerkings-

verbanden met kinderopvang, scholengemeenschappen etc.  

zullen steeds vaker voorkomen. Recente gebeurtenissen  

hebben duidelijk gemaakt dat er rondom de voetbalvelden 

sprake is van een gebrek aan respect. Dit bedreigt het  

voetbal en de clubs en passende maatregelen zijn hard nodig. 

  In de maatschappij is sprake van een grote individualisering 

waardoor het voor clubs moeilijk is om vrijwilligers te vinden 

voor alle taken die gedaan moeten worden. Aan de andere 

kant is te zien dat wanneer er iets “bijzonders” ontstaat juist 

heel veel mensen aangesloten willen zijn en ook bereid zijn 

daar iets voor te doen.

  De ontwikkeling van kwalitatief goede kunstgrasvelden gaat 

hard, en hier dienen clubs en gemeentes op te anticiperen.

  Herkenbaarheid 1e elftal als vlaggenschip van de vereniging.

  Nieuwe speelvormen door o.a. een andere indeling 

van jeugdteams, zoals 6-tegen-6, 8-tegen-8 en bij het 

meisjesvoetbal 9-tegen-9, zorgt voor een andere manier van 

gebruik van velden.

  Vrijdagavondvoetbal is in opkomst, zoals dames 35+, 45+  

en passend voetbal.
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In de sessie van september 2022 hebben we als bestuur vanuit de kernwaarden opnieuw naar 
onze missie gekeken. Dit heeft ons ertoe gebracht om de onderstaande missies te formuleren. 

  We willen een toonaangevende voetbalclub zijn in onze regio 

die zich onderscheidt door onze prestaties bij zowel de jeugd 

als de senioren. Bij de jeugd zien we alle elftallen (jongens en 

meisjes) als teams, ieder op z’n eigen niveau en zo zullen de 

teams ook benaderd worden.

  Het opleiden van spelers voor onze hoogste elftallen staat 

hierbij centraal en heeft de hoogste prioriteit. 

  Aan de basis van de prestaties ligt een goede professionele 

organisatie met bestuurders, medewerkers en leden die hun 

verantwoordelijkheid nemen en die handelen in het belang 

van de club.

  De accommodatie heeft voldoende trainings- en 

kleedfaciliteiten. Deze accommodatie is ook sfeervol en 

gezellig en de leden en bezoekers van onze club komen hier 

graag om voetbal te kijken en elkaar te ontmoeten.

  We willen dat DOS’37 een prettige en veilige plek is om 

te vertoeven. Onze teams en supporters gedragen zich 

respectvol. Vanuit onze kernwaarden spreken we elkaar 

hierop aan.

4.2 Strategie 4.3 Clubdoelstellingen

4. Beleidsplan 2023-2027

4.1 Missie

Op een creatieve wijze met een hoog 

aanpassingsvermogen binden wij onze leden en 

vrijwilligers en zijn wij een toonaangevende vereniging in 

de regio. Wij hanteren hierbij de volgende kernwaarden: 

‘sfeer’, ‘binding’ en ‘voetbal’.

- Herkenbaar 1e elftal dat voetbalt op 1e klasse niveau

-  Kwalitatief goede jeugdopleiding waarbij aan zowel 

prestatieve en recreatieve jeugdspelers een goed 

toekomstperspectief wordt geboden

-  Zowel de interne als de externe uitingen moeten een  

DOS-uitstraling hebben

-  Toekomstbestendige en duurzame accommodatie  

die multifunctioneel ingezet kan worden

-  Financieel gezonde vereniging

-  Leden en vrijwilligers actief blijven betrekken  

bij onze vereniging 
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Deze beleidsvisie wordt door het bestuur operationeel vertaald in jaarplannen per commissie, die in de ledenvergadering zal worden 

gepresenteerd en door de leden wordt goedgekeurd. De resultaten worden geëvalueerd in bestuursvergaderingen. De input hieruit 

wordt dan weer vertaald in het volgende jaarplan. Op deze wijze borgen wij een PDCA-cyclus.

5. Operationele opvolging clubdoelstelling
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