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1. INLEIDING
Voor u ligt de vijfde Beleidsnota in de bijna 70-jarige historie van v.v. Jonathan. Deze nota
sluit aan op het voorafgaande beleidsplan dat de periode 2011-2014 behelsde. In 2011 is
bewust gekozen voor een periode van drie jaar. Het beleidsplan eindigt aldus in 2014, gelijk
met het Technisch Beleidsplan (2010-2014). In juni 2014 kan daarom gelijktijdig een nieuw
Technisch Beleidsplan als een nieuw Verenigingsbeleidsplan voor de duur van vier jaar aan
de Algemene Ledenvergadering worden aangeboden. Het bestuur hecht er belang aan dat
deze beleidsplannen dezelfde duur kennen en synchroon aan elkaar lopen.
De achterliggende beleidsjaren heeft de groei van de vereniging aangehouden. Op meerdere
gebieden: een groei in ledental, organisatie, accommodatie en spelniveau. De samenstelling
van het zevenkoppige bestuur bleek ook de laatste jaren stabiel met gemiddeld één wijziging
per jaar. Mede door deze stabiele factor kon het eerder goedgekeurde beleid doorgezet en
geactualiseerd kon worden. Bij de introductie van het laatste Vereningsbeleidsplan werd al
verwezen naar de economische teruggang die ons land sinds 2008 in de greep houdt en de
gevolgen voor de vereniging. “Leden zijn geneigd minder te consumeren, maar verlangen
wel minimaal dezelfde kwaliteit, terwijl sponsoren de hand op de knip houden”, viel te lezen
in het beleidsplan 2011-2014. Terugkijkend kunnen we concluderen dat Jonathan er de
laatste beleidsjaren in is geslaagd de economische crisis het hoofd te bieden. Opmerkelijk
genoeg staat de vereniging er financieel zelfs sterker en stabieler voor dan drie jaar geleden.
De hedendaagse sportbestuurder wordt blijvend geconfronteerd met toenemende
complexiteit en zal maatregelen moeten blijven nemen om hier een adequaat antwoord op te
kunnen geven. Tevens dient nog een redelijke balans gevonden te worden tussen werk en
privé. Uitgangspunten zijn de komende beleidsjaren opnieuw een heldere toekomstvisie,
haalbare plannen, daadkrachtige en professionele bestuurders, een effectieve
organisatiestructuur, professionele trainers, een vakbekwame medische staf en bovenal een
groot aantal gemotiveerde vrijwilligers.
Het opgebouwde ledenbestand en de aanwezige kwaliteit in organisatie en accommodatie is
geen reden een pas op de plaats te maken. Integendeel. Jonathan zal zich verder moeten
blijven ontwikkelen om haar ambities te kunnen waarmaken en om aan de wensen van de
leden tegemoet te kunnen komen. We moeten niet slechts consolideren wat bereikt is, maar
vooral blijvend vernieuwend zijn. Geen vernieuwing betekent stilstand. En stilstand betekent
ook bij Jonathan achteruitgang. Dat is het laatste dat we voor ogen hebben. We zullen
steeds ambities moeten tonen en naar wegen moeten zoeken om die ambities te kunnen
waarmaken.
Het bestuur hoopt met deze Beleidsnota opbouwende kritiek en nieuwe ideeën aangedragen
te krijgen van alle betrokkenen binnen de voetbalvereniging. Onze missie wil focus geven en
verlangt commitment. Het is van belang dat deze beleidsnota zowel intern als extern in ruime
mate wordt gedragen. Hierdoor weten leden, trainers, vrijwilligers en het bestuurlijk kader
waar ze zich aan willen verbinden. Jonathan wil namelijk vooruit. Vooruit in beleid, prestatie
en plezier. Jonathan wil meetellen en gerespecteerd worden als grootste voetbalvereniging
in Zeist. Het ledenaantal nadert inmiddels de 1400 (een stijging van ruim 25% in drie jaar).
Dat zijn circa 1200 spelende leden en circa 200 niet-spelende leden.
Veel leesplezier!
Het bestuur
mei 2014
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2. ORGANOGRAM
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3. TERUGBLIK 2011-2014
De missie en kernwaarden uit de Beleidsnota 2011-2014 (Hoofdstuk 5a) zijn in deze beleidsperiode in praktijk gebracht. De sleutelwoorden kwaliteit, resultaatgerichtheid, plezier,
flexibiliteit en normen & waarden hebben ook in de achter ons liggende beleidsperiode hoog
in ons vaandel gestaan, zijn steeds nagestreeft en in de praktijk gebracht.
De in de Beleidsnota 2011-2014 vermelde doelen (H5b) blijken op vele terreinen (maar niet
alle) te zijn verwezenlijkt. Referend aan de onderverdeling van de aandachtspunten in die
eerdere Beleidsnota:
1 Sportief
De sportieve doelen bij de bovenbouw (A-junioren en senioren) zijn achter gebleven. Na een
snelle promotie naar de tweede klasse degradeerde het 1-ste team in 2011 weer naar de
derde klasse. In de derde klasse doet het jaarlijks mee om te prijzen, maar tot promotie heeft
het nog niet geleid. Van een stabiele tweede klasser is vooralsnog geen sprake.
Ook bij het tweede elftal en de A1-junioren zijn de beoogde ambities achtergebleven.
Van F-pupillen t/m B-junioren zien we wel verwezenlijking van de sportieve doelstellingen.
2. Technisch
Het Technisch Beleidsplan heeft in deze beleidsperiode aangetoond een belangrijk houvast
te zijn: waar willen we naar toe en hoe denken we daar te kunnen komen? Het heeft de
Voetbalcommissie geholpen te kunnen functioneren, doelen te verwezenlijken en door te
groeien in haar ambities en know-how.
Jonathan heeft aandacht gegeven aan zowel haar prestatieve als recreatieve doelstellingen.
Het beloftenelftal is om meedere redenen onvoldoende van de grond gekomen en het
beoogde doorstromingsteam (Jonathan 3) is ook niet gerealiseerd. In beide gevallen is dit
voornamelijk veroorzaakt door een beperkte kwantitatieve instroom van A-junioren.
Het is gelukt om de beoogde groei van het aantal seniorenteams te verwezenlijken.
Ook het meisjes/vrouwenvoetbal is groeiende.
Het recreantenvoetbal heeft een belangrijke plaats verworven binnen het voetbalaanbod.
3. Sociaal en organisatorisch
Er is in de achterliggende beleidsperiode geen chronisch gebrek aan vrijwilligers geweest,
hoewel het jaarlijks een behoorlijke inspanning vergde om elke positie in te vullen. Vooral het
aanstellen van benodigde scheidsrechters en trainers van niet-selectieteams bleek vaak
moeizaam. Het schijven van een Vrijwilligersbeleidsplan is niet gerealiseerd.
Ook het beoogde Communictiebeleidsplan heeft het levenslicht niet gezien. De vernieuwing
van onze website, ons officiële cluborgaan, heeft een echter wel een belangrijke bijdrage
geleverd aan extra informatievoorziening naar onze leden. Evenals de introductie van de
digitale nieuwsbrief.
Voorts zijn de Statuten vernieuwd. Belangrijkse wijziging hierin is dat het lidmaatschap is
gesplits in een ‘gewoon lidmaatschap’ en een ‘jeugdlidmaatschap’. Bij het jeugdlidmaatschap
(leden tot 18 jaar) is het stemrecht van het jeugdlid overgedragen aan de ouders.
Om naleving van de Gedragscode te kunnen waarborgen is een Adviescommissie
Ongeoorloofd Gedrag samengesteld. Deze commissie brengt gevraad en ongevraagd advies
uit aan het bestuur (denk aan een mate van sanctioneren) indien situaties van ongeoorlofd
gedrag hierom vragen.
Er is structurele samenwerking gezocht en gevonden met de schaats- en inline
skatevereniging om tot uitbreiding van met name de veldaccommodatie te komen.
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De ALV heeft ingestemd met oprichting van de Stichting Gebouwen Jonathan. De stichting
zal met ingang van seizoen 2014-2015 operationeel zijn. De nieuwe financiele contructie
zorgt voor een gescheiden vermogen voor wat betreft de opstallen en de afschrijvingen en
het onderhoud daarvan.
4. Accommodatie
Uitbreiding van kleedaccommodatie is gerealiseerd met de totstandkoming van twee extra
kleedruimten. Deze uitbreiding ging gepaard met de renovatie van de kleedkamers aan de
slootzijde. Tevens is een materiaalruimte gerealiseerd en volledig ingericht.
Het aantal beveiligingscamera’s binnen de gebouwen (gericht op ingangen, bar, kassa,
muziekinstallatie) is uitgebreid. Daarnaast zijn op een groot aantal posities camera’s aan de
buitenzijde van de gebouwen geplaatst. De camerabeelden kunnen real-time op afstand
bekeken en vastgelegd worden. Er is een systeem aangeschaft dat in de nachtelijke uren
een zeer hinderlijk geluid verspreid waarmee ongewenste gasten worden afgeschrikt.
Met de gemeente is gesproken over een nieuw hekwerk (ca 400-500 meter) tussen het
schuifhek bij de entree en einde veld 4, ter hoogte tennispark. Het grijze, lage hek zal dan
vervangen worden door een hoger en steviger, donkergroen hekwerk met enkele afsluitbare
deuren die op zaterdag geopend zijn (bal over het hekwerk). Procedure loopt nog. Plaatsing
afhankelijk van kosten en beschikbare budget gemeente.
Er zijn op twee posities (te weten bij de voetgangerssluis en het wedstrijdsecretariaat) aan
de buitenzijde van de gebouwen plattegronden van het complex met veld- en kleedkamernummering bevestigd.
De kantine is uitgebreid met twee grote bartafels en twee kleinere statafels plus
sfeerverlichting. De gedateerde foto’s aan de wand zijn vervangen. Het aanbod frisdrank en
bier is verbeterd en uitgebreid. Er is een nieuwere, uitgebreide tapinstallatie aangelegd, plus
kelderbier (grote tank). In de koffiehoek is een extra koelkast geplaatst.
Om het terras is een hekwerk geplaats met aan twee zijden een in- en uitgang. Op het rolluik
van de Jonathanshop is aan de buitenzijde een fraai kunstwerk geschilderd. Er is nieuwe
buitenverlichting aangebracht.
Er is een nieuwe HR-ketel aangeschaft en geplaatst. Voorts zijn de rioleringen vernieuwd,
net als afvoerputjes in aantal kleedkamers.
Al het houtwerk aan de buitenzijde van de gebouwen is opnieuw geschilderd.
Het wedstrijdsecretariaat is functioneler ingericht, uitgebreid. De wanden zijn gesausd,
de plinten geverfd. Een langdurige lekkage van hemelwater lijkt te zijn verholpen te zijn.
Tevens zijn er een vijftal computers geplaatst ten behoeve van het invullen van digitale
wedstrijdformulieren.
De wanden van de bestuurskamer zijn opnieuw gesausd. Het nieuwe tenue is op een wand
geschilderd. Gedateerde foto’s aan de wand zijn vernieuwd.
De verkeersveiligheid buiten ons sportpark heeft aandacht gekregen.
Bij de parkeerplaats is de voorrangssituatie aangepast, voor fietsers is wegmarkering
aangebracht, het stop- en parkeerverbod voor het schuifhek is verduidedelijkt. Niettemin
heeft dit laatste niet tot een verandering van het parkeergedrag voor het schuifhek geleid.
Het is een hardnekkig gedragsprobleem gebleken.
Met gemeente, buurtbewoners en milieugroepen is gesproken over de gevaarlijke situatie
voor voetgangers op de brug tussen parkeerterrein en entree. Conclusie is getrokken dat
een loopbrug naast de bestaande brug de meest veilige en praktische oplossing is.
Naar het zich laat aanzien zal de loopbrug in seizoen 2014-2015 gerealiseerd worden.
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5. Financieel beleid
In de achterliggende beleidsperiode was terughoudendheid in het uitgavenpatroon geboden.
Dit terughoudende financiële beleid was mede ingegeven door economische situatie (minder
consumptief gedrag leden en sponsoren die een stap terug doen) en de terugtredende
overheid (minder subdidies). Hier werd de vereniging al bij aanvang van de vorige
beleidsperiode mee geconfronteerd.
De bezuiningsronde van de gemeente Zeist heeft ertoe geleid dat Zeister sportverenigingen
tijdens de laatste beleidsperiode belast gingen worden voor het eigen energieverbruik. Voor
Jonathan betekende dit dat de kosten van energieverbuik van de veldverlichting en de
kleedkamers langs de slootzijde nu ook voor eigen rekening kwam. De kantine annex
kleedkamers (1 t/m 8) waren reeds in eigendom, energielasten daarvan zijn in het verleden
steeds al voor rekening Jonathan geweest. De extra energielasten heeft tot een relatief
beperkte verhoging van de contributie geleid.
Niettemin kon de contributie bij aanvang van seizoen 2013-2014 worden bevroren en zal de
ALV gevraagd worden in te stemmen met een contributieverlaging voor seizoen 2014-2015.
Want ondanks de reccessie is Jonathan erin geslaagd het (relatief kleine) negatieve saldo bij
aanvang van de vorige beleidsperiode om te buigen naar een positief vermogen.
Het gebrek aan inkomsten van een hoofdsponsor is op het gebied van sponsorinkomsten
onder meer opgevangen door extra inkomsten uit de VoetbalplaatjesActie, een succesvolle
GroteClubActie, en een idem RABObank sponsoractie.
Het aantal leden van de Club van Honderd is nagenoeg gelijk gebleven.
In de achterliggende beleidsperiode is een contributieopslag voor selectiespelers
doorgevoerd.
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4. STERKTE-ZWAKTE KANSEN-BEDREIGINGEN
“SWOT-analyse”
A. Interne sterkten (strength)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goed imago in Zeist en omstreken
Fraaie ligging t.o.v. Slot Zeist
Modern sportpark
Goede verenigingsbasis als zaterdagvoetbalclub
Groeiend aantal seniorenleden, juniorenleden en meisjes/vrouwen
Stabiel grote jeugdafdeling
Gediplomeerde hoofdtrainer iedere leeftijdsgroep
Verdere groei gediplomeerde trainers uit eigen vereniging (binding)
Relatief groot vrijwilligerskader
Vernieuwend (40-plus, voetbalschool, voetbalplaatjes, website, presentatiegids,
kledinglijn, alternatieve, sponsoring, inrichting, aanbod kantine)
• Groeiend aantal (oud-)Jonathanvoetballers in vrijwilligersfuncties
• Groeiend aantal seniorenspelers in vrijwilligersfuncties
• Gezonde financiële situatie

B. Interne zwakten (weakness)
•
•
•
•

Te laag niveau selectieteams bovenbouw
Verhoudingsgewijs te beperkt aantal sponsors
Te krap vrijwilligerskader voor bepaalde functies
Afhankelijkheid van belendend sportpark Blikkenburg om alle 1200 spelende leden
te kunnen laten sporten. Volgens KNVB-norm recht op 7 velden (nu 5).

C. Externe kansen (opportunities)

• Mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden (skeelerclub, scholen, instanties)
• Mogelijkheden voor uitbreiding naar Blikkenburg
• De vraag naar vrijetijdsbesteding en andere maatschappelijke ontwikkelingen,
zoals buitenschoolse kinderopvang, leerfaciliteiten, aandacht voor breedtesport
• Meer vrije tijd ouderen (vrijwilligers en specifieke sportmogelijkheden)
• Verschuiving van belangstelling van zondag- naar zaterdagvoetbal
• De locatie van het sportpark (centraal in het land, goed bereikbaar)
• Uitnutten van kunstgras

D. Externe bedreigingen (threaths)
•
•
•
•
•

Bezuinigingen op ‘Sport’ van de Gemeente Zeist
Terugtredende overheid
Beperking mogelijkheden uitbreiding naar Patria
Belangstelling voor een groot scala aan andere vrijetijdsbesteding
Beleid KNVB m.b.t. spelersvergoedingen in amateursport

Verenigingsbeleid v.v. Jonathan 2014-2018

-8-

5. MISSIE EN DOELEN 2014-2018
5a. MISSIE EN KERNWAARDEN
De zaterdagvereniging Jonathan wil een grote en respectvolle voetbalvereniging zijn voor
Zeist e.o. Het verenigingsgevoel, de onderlinge sociale samenhang en de specifieke
aandacht voor de jeugd vormen de basis voor plezier voor alle niet-selectieteams en voor
een hoog ambitieniveau voor de selectieteams. Kwaliteit, resultaatgerichtheid, flexibiliteit,
normen, waarden én plezier zijn hierbij sleutelwoorden.
5b. DOELEN
1. Sportief en technisch
Met het eerste elftal willen we binnen de bestaande mogelijkheden zo hoog mogelijk spelen.
Zo hoog mogelijk binnen de mogelijkheden die de vereniging wil en kan bieden. Ons eerste
elftal is het uithangbord van onze ambities op prestatief niveau. Met ons eerste elftal etaleren
we de vereniging. Het eerste elftal dient herkenbaar te zijn. Herkenbaarheid met veel
oorspronkelijke Jonathanners en een gezond, stabiel beleid dat de continuitiet waarborgt.
Een beleid dat zich sterkt maakt voor een team met zveel mogelijk eigen Jonathanspelers,
een collectief budget voor sociale- en trainingsmogelijkheden, een volledige kledinglijn,
medische begeleiding, busvervoer bij uitwedstrijden. Dit zonder individuele vergoedingen
(behoudens individuele reiskosten voor studenten buiten Zeist). Spelers van de seniorenselectie betalen net als ieder ander lid contributie en verrichten ook vrijwilligerstaken.
Het vlaggenschip dient een stabiele tweede-klasser te worden, met mogelijke een incidentele
uitschieter naar de eerste klasse. Een hoger niveau lijkt met de huidige randvoorwaarden
niet mogelijk.
Het tweede elftal dient goede aansluiting te vinden naar het eerste elftal en een stabiele
reserve tweede klasser te worden.
Het derde elftal dient op basis van een mix tussen voormalig eerste elftalspelers en
overkomende A-junioren als een doorstoomteam te gaan fungeren. Dit is slechts haalbaar
indien er vanuit de junioren meer kwantitatieve en kwalitatieve doorstroming naar de
senioren zal plaatsvinden.
Om een goede doorstroming te bewerkstelligen zal onder meer een beloften-team met jonge
spelers buiten competitieverband van de KNVB wedstrijden spelen. Ook hiervoor geldt dat er
voldoende kwantiteit en kwaliteit van jeudspelers voor handen moet zijn.
De C1, D1, E1 en F1 hebben het hoofdklasse niveau bereikt. De doorgroei van deze lichting
naar de A- en B-junioren dient de komende jaren te leiden tot een hoger niveau van de
bovenbouw junioren. Opdat betere aansluiting met de selectie senioren wordt bereikt.
De groei van het meisjesvoetbal moet de komende jaren leiden tot minimaal één
meisjesteam in alle leeftijdsgroepen.
Het succes van het mini-voetbal en recreantenvoetbal dient binnen de bestaande modellen
gecontinueerd te worden. De verening stelt zich open voor vernieuwingen om het voetbal
voor deze groeperingen (voetbal buiten KNVB-verband) verder aantrekkelijk te maken.
Het vormen van zogenaamde ‘vriendenteams’ binnen de recreatieve niet-selectieteams van
de A-junioren en seniroen dient te worden ondersteund. Op basis van eigen wensen kunnen
specifieke activiteiten worden georganiseerd.
Om een “Groene Draad” binnen de vereniging te kunnen realiseren is eerder voor de periode
2010-2014 een beleidsplan ontwikkeld en goedgekeurd door de ALV van 7 juni 2010.
Voor de komende beleidsperiode wordt de ALV van 14 juni 2014 gevraagd haar akkoord te
geven voor uitvoering van het nieuwe technische beleid zoals omschreven in het Technisch
Beleidsplan 2014-2018. Het vorige beleidsplan is afgestoft, verbeteringen zijn aangebracht,
nieuwe accenten gelegd.
Verenigingsbeleid v.v. Jonathan 2014-2018

-9-

In dit Technich Beleidsplan wordt weliswaar de nadruk gelegd op de prestatieve ambities en
hoe daar te komen, maar de recreatieve doelstellingen worden daar zeker niet vergeten.
Het enorme aantal recreatieve teams is immers de kurk waar de vereniging op drijft.
Het Technisch Beleidsplan 2014-2018 dient beschouwd te worden als onderdeel van dit
Verenigingsbeleidsplan.
Belangrijkste speerpunten van het Technisch Beleidsplan 2014-2018:
- Jonathan maakt geen specifieke keuze tussen een prestatieve of recreatieve doelstelling.
Of beter gesteld: er wordt voor beide gekozen.
- Bij Jonathan wordt een technisch onderscheid gemaakt tussen selectieteams en
recreatieteams.
- Recreatieve teams worden evenzeer gekoesterd en verdienen op meerdere gebieden dan
alleen het technische beleid de specifieke aandacht van de vereniging.
- Jonathan betaalt geen vergoedingen aan eerste elftalspelers. Wanneer we niettemin een
relatief hoog voetbalniveau nastreven, zullen we spelers voor dit niveau moeten opleiden.
Een goede voetbalopleiding vanaf de jongste jeugd is daarom een belangrijk speerpunt van
beleid binnen onze vereniging.
- Het aantal selectieteams bij de onderbouw F-pupillen t/m C-junioren zal lager zijn dan
voorheen het geval. Een tweede of derde selectieteam van spelers uit hetzelfde geboortejaar, wordt niet langer als zinvol beschouwd. Deze inkrimping staat weliswaar haaks op de
groei van het aantal leden, maar geeft A-selectieteams (letterlijk) meer ruimte voor
ontwikkeling.
- Vooralsnog geen selectieteam eerste jaars F-pupillen. In seizoen 2014-2015 zal een pilot
worden gestart met een selectiegroep eerste jaars F-pupillen. Deze spelers krijgen extra
trainingsaandacht. Na dat seizoen zal evaluatie uitwijzen of er de volgende jaren wel een
selectieteams eerste jaars F-pupillen geformeerd zal worden.
- Omdat voetbal op straten en pleinen lijkt te verdwijnen, worden technische vaardigheden
nog nauwelijks spelenderwijs aangeleerd. Om die reden zal bij de pupillentrainingen sterk de
nadruk worden gelegd op de basisprincipes: techniek, techniek en techniek.
- De selectieprocedure, de scouting en de spelersbeoordeling die gedurende het seizoen
plaatsvinden om te komen tot selecties voor het nieuwe seizoen, worden verder verfijnd.
- Er dienen verdere stappen gemaakt te worden in het spelniveau van de selectieteams.
De ambitie is vastgelegd dat alle selectieteams na de nieuwe beleidsperiode één, sommige
selectietems zelfs twee klassen hoger spelen.
2. Sociaal, organisatorisch, vrijwilligers
Gezien alle externe ontwikkelingen en de grootte van de vereniging (circa 1400 leden,
waarvan 1200 spelende) dient de vereniging semi-bedrijfsmatig gemanaged te worden.
Dit betekent een zo effectief mogelijke structuur en de kwalitatieve en kwantitatieve inbreng
van Jonathanners. Tegelijkertijd dient er een zodanige sfeer gecreëerd te worden dat een
groot aantal vrijwilligers bereid is om de noodzakelijke taken uit te voeren.
Vele handen maken licht werk, zorgen voor betrokkenheid en voorkomen dat het reeds
aanwezige vrijwilligerskader overbelast wordt. Het komt nog steeds te vaak voor dat
vrijwilligers die zich reeds bovenmatig voor Jonathan inspannen ook voor andere taken
worden benaderd.
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Belangrijk aandachtspunt is dat bestuursleden nog steeds massaal worden ingezet voor
wedstrijdzaken en wekelijks gevraagd worden als scheidsrechters om de gaatjes in te vullen.
De vele werkzaamheden in de avonduren worden op de zaterdagen voortgezet door op
tallozei gebieden ondersteuning te bieden. Terwijl er op wedstrijddagen veel meer een
begeleidende en oplossende rol van bestuursleden gewenst is.
Jeugdtrainers die al jaren hun sporen hebben verdiend worden gevraagd meerdere teams
onder hun hoede te nemen. Dit leidt tot overbelasting en demotivatie. Zo wordt ongewenst
het tegenovergestelde bereikt.
De groei van het aantal teams leidt op wedstrijddagen tot een extra druk op het wedstrijdsecretariaat. Scheidsrechters en teamleiders verdringen zich rond de computers voor het
invullen van het digitale wedstrijdformulier, aanwezige bestuurs- en commissieleden worden
bij voortduring bestookt met vragen van diverse aard (gevonden voorwerpen, materialen,
spelerspassen, toewijzing velden en kleedkamers). Het is noodzakelijk dat er meer
mankracht op met name de zaterdagmorgen beschikbaar zal zijn. De efficiëntie binnen het
wedstrijdsecretariaat zal op wedstrijddagen omhoog moeten.
Veel knelpunten in de bezetting zijn terug te voeren op een tekort aan voldoende handjes en
op een organisatie die op enkele gebieden niet effenciënt genoeg opereert.
Het bestuur heeft hierin de volgende beleidvoornemens:
Scheidsrechters
- Jonathan zal aanhoudend nieuwe scheidsrechters moeten werven door jeugdleden
(junioren) in te zetten op pupillenwedstrijden, ieder jaar de Basis Opleiding Scheidsrechters
aan te beiden, ouders die gewend zijn E-pupillenwedstrijden te fluiten enthousiasmeren
hiermee bij de D-pupillen door te gaan, bekende scheidsrechters uit te nodigen voor lezingen
/ voordrachten / presentaties, senioren uit recreantenteams meer te betrekken als
scheidsrechter bij jeugdwedstrijden. Bestaande scheidsrechters moeten gewaardeerd,
gekoesterd en gefaciliteerd worden. Ook voor scheidsrechters moet het een feestje zijn om
bij Jonathan een wedstrijd te fluiten.
Trainers
- Meer focus op het werven van trainers voor met name de niet-selectieteams van de
junioren. Door opleidingen aan te bieden, flexibel te zijn in het trainersrooster, betrokkenheid
senioren bij juniorenvoetbal te vergroten, technische hulpmiddelen aan te bieden (digitale
trainings-vormen), voldoende te faciliteren (materiaal, kleding), een klankbord aan te stellen
waar trainers bij terecht kunnen (hen niet aan hun lot overlaten!), bestaande trainers nieuwe
trainers te laten werven (bijv. teamgenoten), bijeenkomsten te organiseren, samenhorigheidsgevoel op te wekken (“Wij zijn de trainers van Jonathan!”)
Wedstrijdsecretariaat
- Het wedstrijdsecretariaat zal op wedstrijddagen functioneler (en minder stressgevoelig)
moeten opereren, zonder haar sociale karakter te verliezen. Dit kan door meerdere personen
te werven voor de zaterdagdiensten, door in twee ploegen-diensten te werken, door een
groter aantal personen (drie) op de zaterdagmorgen (tot 13.00 uur) in te roosteren en minder
personen (één) op de zaterdagmiddag.
Voorts bezien of verdere uitbreiding van het aantal computers (nu vijf stuks) een snellere
verwerking van het digitale wedstrijdformulier voor en na de wedstrijden bewerkstelligt. Met
ingang van seizoen 2014-2015 zullen er gemiddeld circa 25 wedstrijden digitaal worden
verwerkt. (Per wedstrijd bevinden zich minimaal drie personen, te weten de twee leiders en
de scheidsrechter, voor én na de wedstrijd achter een beeldscherm. Totaal neemt er 150
keer neemt iemand plaats achter een scherm. Dats is per scherm 30 keer.)
Overweging is bovendien om de taken binnen het wedstrijdsecretariaat op zaterdagmorgen
te splitsen in ‘wedstrijdzaken’ (scheidsrechters, veldindeling, wedstrijdformulier, spelerspassen) en ‘algemene zaken’ (gevonden voorwerpen, aanmelden nieuwe leden, gastheer.)
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In algemene zin:
- In de komende beleidsperiode zal een helder vrijwilligersbeleid geformuleerd moeten
worden. Het vrijwilligersbeleid dient draagvlak en voorwaarden voor vrijwilligerswerk te
scheppen, handvatten aan te reiken voor (kandidaat-) vrijwilligers, enthousiasmerend en
stimulerend te zijn, uitdagingen te bieden, functieomschrijvingen te bevatten,
inspanningsverwachtingen te vermelden, etc.
- Bij vrijwilligersbeleid zal het steeds meer zaak zijn een bewustwordingsproces binnen de
leden te doen onstaan en de betrokkenheid van de leden te vergroten door energie bij de
leden te faciliteren. Niet slechts denken in het behoud en de invulling van bestaande
processen, maar de leden juist motiveren en activeren om met vernieuwing aan de gang te
gaan en hen deze ruimte ook te geven. Vrijwilligers moeten niet slechts dienstbaar voor de
vereniging zijn, maar vooral de inbreng van hun inspanninge kunnen terugvinden.
- Goede communicatie is onontbeerlijk om de betrokkenheid en daarmee het enthousiasme
voor vrijwilligerswerk binnen de leden te vergroten. Op de agenda staan de uitgifte van een
jaarlijkse presentatiegids, het frequenter versturen van nieuwsbrieven, frequenter gebruik
van Twitter, een Facebook pagina, narrowcasting in clubhuis (flatscreen met wisselende info:
nieuwsaankondigingen, uitslagen), eigen websites van teams binnen de website van de
vereniging. Aandachtspunt bij deze aanvullende communicatiemiddelen is dat leden onze
website ons officieel cluborgaan moeten blijven beschouwen.
Versterking van mankracht binnen de commissie Internet en Communicatie is een vereiste
om de plannen te verwezenlijken. Ook hiervoor geldt dat de uitdagingen om vernieuwingen
te realiseren stimulerend en motiverend moeten werken.
- De mogelijkheden tot allerlei samenwerkingsverbanden met collega verenigingen,
instanties en scholen zal blijvend worden verkend. We willen de mogelijkheden aftasten om
eventuele wederzijdse voordelen te benutten en uitbreidingsmogelijkheden te creëren voor
de verdere groei en ontwikkeling van Jonathan.
3. Accommodatie
In de achterliggende beleidsperiode is invulling gegeven aan de doelstelling om uitbreiding te
zoeken naar complex “Blikkenburg”. In samenwerking met de Schaats- en On-line Skate
vereniging is een ambitieus plan ontwikkeld en bij de gemeente ingediend. Een plan voor
herinrichting, herontwikkeling van sportpark “Blikkenburg”; een divers aanbod van sporten op
een ruim compex. In het concept-ontwerp zijn twee velden voor Jonathan ingetekend.
Twee velden die we feitelijk nu al gebruiken om iedereen aan het voetballen te houden.
Dus niet om te kunnen groeien, maar om de reeds bestaande ondercapaciteit op te kunnen
vangen. De komende beleidsperiode blijven we inzetten op deze plannen. Het zal een
langdurig proces worden, dat bij lange na niet binnen de komende beleidsperiode
gerealiseerd zal worden. Een proces zonder garantie op de gewenste uitkomst. Behalve het
financieringsvraagstuk spelen meerdere complexe factoren een rol: de monumentale
omgeving, de bouwbestemming, de bodemgesteldheid, het uitgegeven recht van erfpacht
van de Broedergemeente en de verhoging van de canon met 900%, de verhuizing (fusie?)
van FZO en Patria (fusies), en meer.
Het goede en belangrijke werk van de Onderhoudsploeg, willen we de komende beleidsperiode graag voortgezet zien worden. Belangrijkste randvoorwaarden voor het optimaal
functioneren van de onderhoudploeg zijn: het creeëren van plezier tijdens hun werk, het in
voldoende mate faciliteren en het tonen van waardering.
Het bestuur blijft zich inspannen de verkeersveiligheid te verbeteren. De komende
beleidsperiode zal een loopbrug naast de bestaande brug tussen parkeerplaats en entree
worden gerealiseerd. Een belangrijke verbetering. Het negeren van het stop- en parkeerverbod voor de entree (en ook het illegaal parkeren binnen de entree) blijkt een hardnekkig
gedragsprobleem. Niettemin stelt het bestuur zich ten doel hier oplossingen voor te vinden,
wellicht met ver(der)gaande verkeersmaatregelen van de gemeente.
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De ‘kleine commissiekamer’ (naast bestuurskamer) is toe aan een opknapbeurt. Deze ruimte
wordt nog te vaak als rommelhok gebruikt. Deze kamer zal als representatieve spreekkamer
worden ingericht.
Het terras dient aantrekkelijker en uitdagender te worden ingericht. Te denken valt aan
planten (in bakken?) die tot hekhoogte groeien.
Het ‘open plein’ voor de gebouwen kan verfraaid worden met een beeld, een kunstwerk.
Belangrijke voorwaarde hierbij is dat dit eventuele beeld / kunstwerk zo goed als budgetneutraal wordt gerealiseerd. Te denken valt aan een ongebruikt beeld / kunstwerk in een
depot van de overheid. Randvoorwaarden zijn: hufterproef, veilig, verfraaiend, inspirerend.
Het hekwerk tussen het schuifhek bij de entree en het einde van veld 4 (met een geschatte
lengte van ca 400-500 meter) zal mogelijk door de gemeente vervangen worden door een
hoger en steviger, donkergroen hekwerk met enkele afsluitbare deuren die op zaterdag
geopend zijn (bal over het hekwerk). Procedure voorjaar 2014 gestart. Plaatsing afhankelijk
van kosten en beschikbare budget gemeente.
De klok bij het scorebord dient gerepareerd of vervangen te worden.
Het bestuur zal zich de komende jaren inspannen om middelen en methodes te vinden het
energieverbruik te verlagen. Denk hierbij aan LED-verlichting in de lichtmasten, dubbele
beglazing, zonnepanelen, deurdrangers.
4. Financieel, sponsoring
Stichting Gebouwen Jonathan
De Stichting Gebouwen Jonathan zal met ingang van seizoen 2014-2015 actief zijn. De ALV
van 16 december 2013 heeft hiervoor groen licht gegeven. De Stichting Gebouwen Jonathan
wordt eigenaar van de opstallen, incasseert huur van de vereniging, reserveert voor groot
onderhoud, creëert een vervangingsreserve, financieert (groot) onderhoud. De Stichting
Gebouwen Jonathan kan als ‘huisbaas’ worden beschouwd. Binnen het bestuur van de
Stichting Gebouwen Jonathan hebben twee bestuursleden van de vereniging zitting om het
verenigingsbeleid te waarborgen. Overige bestuursleden (tevens Jonathanleden) van de
Stichting Gebouwen Jonathan zijn deskundigen binnen een vakgebied (vastgoed, juridisch,
fiscaal, organisatorisch). Belangrijkse reden voor deze structuur is dat nu gescheiden
vermogens ontstaan.
Er worden reserves opgebouwd (‘onvoorzien’) en reserveringen gedaan voor groot
onderhoud. Er is zelfs sprake van opbouw van een vervangingsreserve voor de lange
termijn.
Voor het overige wordt verwezen naar de financiele paragraaf, Hoofdstuk 6.
Sponsoring
Jonathan stelt zich ten doel om een actief sponsorbeleid te voeren. Sponsors werven, en
zorgdragen voor een goede relatie met de sponsors. Doelstelling is het genereren van een
externe geldstroom of een bijdrage in natura, ten einde aan de gestelde plannen van de
vereniging te kunnen voldoen. Aan de andere kant zal de vereniging zoveel mogelijk aan
bepaalde wensen van de sponsor voldoen.
De vereniging betaalt alle operationele kosten uit contributies, kantine-inkomsten, Jonathan
shop en een vaststaand bedrag uit sponsoring. Op deze manier kan de vereniging zijn
begroting sluitend krijgen. Het is de intentie om met de sponsoring een continue geldstroom
te creëren voor Jonathan, die minimaal voorziet in de behoeften die behoren bij het huidige
ambitieniveau van de vereniging, zowel op prestatief als op recreatief niveau.
Het beleid zal er op gericht zijn het aantal sponsors te vergroten door een diversiteit aan
sponsormogelijkheden aan te bieden waardoor de continuïteit van de sponsorbijdrage voor
Jonathan de komende jaren gegarandeerd zal worden.
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Jonathan is een samenwerking aangegaan met Make-A-Wish. Met ingang van seizoen
2014-2015 zal op de shirtjes van alle Jonathan-teams de naam Make-A-Wish prijken.
Daarnaast zijn er gedurende het seizoen diverse acties om de naam en de doelstellingen
van Make-A-Wish onder de aandacht te brengen met als doel donateurs voor Make-A-Wish
te werven.
Sponsoren kunnen dit initiatief specifiek ondersteunen voor een periode van drie jaar.
Sponsoren ontvangen een naamsvermelding van sponsoren/donateurs die specifiek deze
samenwerking ondersteunen. Daarnaast kunnen zij in hun eigen uitingen opnemen dat zij
Make-A-Wish ondersteunen.
Omdat niet iedere sponsor de mogelijkheid dan wel de intentie heeft om een standaard
bedrag bij te dragen aan de vereniging is er een differentiatie gemaakt in sponsorpakketten
en andere vormen van reclame uitingen.
Jonathan kent de volgende sponsorvormen:
•
•
•
•
•
•

Hoofdsponsor
Sponsor van project Make-A-Wish
Evenementensponsor
Bordsponsor
Advertenties
In natura

Minimaal eenmaal per jaar wordt een specifieke sponsormeeting georganiseerd. Daarnaast
ontvangen alle sponsors de Jonathan Nieuwsbrief, worden zij uitgenodigd bij specifieke
clubactiviteiten en presenteert Jonathan alle sponsors op haar website.
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6. FINANCIËN
Het financiële beleid is onder meer vastgelegd in de jaarlijkse begroting en een
meerjarenprognose. Deze is laatstelijk vastgelegd voor de periode 2014-2018.
Het bestuur heeft voor de prognose voor de komende jaren de volgende (financiële)
uitgangspunten geformuleerd:
-

exploitatie van de opstallen wordt in een afzonderlijke rechtspersoon ondergebracht;
vanaf het seizoen 2015-2016 wordt gerekend met een geleidelijke daling van het
ledenaantal (demografische ontwikkeling);
het eigen vermogen van de vereniging is inmiddels weliswaar positief maar zal nog verder
versterkt moeten worden;
om dit te realiseren zal jaarlijks een positief saldo van tenminste € 5.000 begroot worden;
vanaf het seizoen 2015-2016 zal de contributie weer jaarlijks met de inflatiefactor
verhoogd worden;
de sponsor- en sponsorgerelateerde inkomsten moeten worden verhoogd naar een
niveau van tenminste € 30.000;
er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 2%;
er wordt gestreefd naar een verlenging van het contract met Kind en Co
(looptijd nu nog tot 1 oktober 2016).
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7. PRIORITEITEN
Op basis van, de in hoofdstuk 5 vermelde doelen en de meerjarenbegroting, wil het bestuur
in de beleidsperiode 2014-2018 de nadruk leggen op:
• het minimaal continueren van het voetbalniveau F-, E-, en D-pupillen en C-junioren
• het doen stijgen van het voetbalniveau A- en B-junioren, 2-de elftal
• het bereiken van de tweede klasse voor 1-ste elftal, stabiliteit op niveau 2-de klasse
•
•
•
•

het zoeken naar nieuwe wegen om het scheidsrechterscorps uit te breiden
het zoeken naar nieuwe wegen om trainers niet-selectieteams junioren te vinden
het functioneler bezetten van het wedstrijdsecretariaat op zaterdag(morgen)
het schrijven van en uitvoering geven aan een vrijwilligersbeleid met minder traditionele
invalshoeken
• het schrijven van en uitvoering geven aan een communicatiebeleid
• het doen uitbreiden van communicatiemiddelen
• het doen uitbreiden van de commissie Internet en Communicatie
•
•
•
•
•

het voortzetten van de plannen herinrichting complex Blikkenburg
het toezien op realisatie loopbrug tussen parkeerplaats en entree
het blijven zoeken naar verbeteringen verkeersveligheid
het streven naar verdere beveiliging sportcomplex, gebouwen en materialen
het zoeken naar meer middelen om energielasten te beperken

• het uitvoering geven aan hernieuwe organisatie met Stichting Gebouwen Jonathan
• het versterken van het financiele vermogen
• het verhogen van sponsorinkomsten onder meer door initiatief Make-a-Wish
• het handhaven van de voor Jonathan geldende normen en waarden
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9. TOT SLOT
Het Technisch Beleidsplan, het Toernooibeleid en de Gedragscode worden geacht deel uit te
maken van het verenigingsbeleid en derhalve van het Verenigingsbeleidsplan.
De diverse beleidsnotities, wel of niet in verkorte vorm, zijn alsmede de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement te downloaden van de website.
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