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1. Inleiding
DZOH is een relatief jonge vereniging die zich kenmerkt door een explosieve groei van jeugdleden.
Met name de afgelopen jaren is de doorstroming van de jeugd naar de senioren goed op gang
gekomen waardoor zich een evenwichtige opbouw in de vereniging ontwikkelt.
Voor U ligt een integraal beleidsplan dat van toepassing is op alle voetbalteams, begeleiders en
andere vrijwilligers.
Voetbal is een dynamisch spel dat steeds aan veranderingen onderhevig is. Het voorgestane beleid,
zowel organisatorisch als technisch, zal steeds getoetst worden aan de ontwikkelingen en mag niet
leiden tot verstarring. Het beleidsplan wordt daarom elk voetbalseizoen geëvalueerd en opnieuw
vastgesteld.

2. Doelstellingen.
-

Binnen onze mogelijkheden, op een zo hoog mogelijk niveau voetballen met de
selectieteams.
Aandacht blijven besteden aan het recreatieve voetbal (lagere elftallen), zowel bij de jeugd als
de senioren als het zaalvoetbal, opdat de verenigingsbinding vergroot wordt.
Het creëren van een zodanige financiële positie dat benodigde investeringen op een
verantwoorde wijze kunnen plaatsvinden met behoud van een sluitende begroting.
Een stabiele vereniging te zijn waar iedereen met plezier zijn of haar hobby uit kan oefenen,
zowel op sportief gebied als in de begeleidende sfeer.
Breed maatschappelijk actief te zijn door activiteiten (mede) te organiseren en te
ondersteunen die niet direct met het voetbal als zodanig te maken hebben. Dit kan
bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van (delen van) onze accommodatie.

3. Organisatie binnen de vereniging.
Bestuur
Via de Algemene Ledenvergadering, kiezen de leden het bestuur, dat bestaat uit minimaal 3
personen, te weten voorzitter, secretaris en penningmeester. Aanvullend hierop kunnen andere
bestuursleden worden voorgedragen en gekozen door de leden. De bestuursleden verdelen zelf de
functies binnen het bestuur.
Het aantal bestuursleden wordt zo klein mogelijk gehouden en uitvoerende taken worden bij voorkeur
verricht door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
Het bestuur bestaat minimaal uit:
- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
Daarnaast heeft DZOH de volgende additionele bestuursfuncties vastgesteld:
- bestuurslid Technische Zaken
- bestuurslid Accommodatie
- bestuurslid Sponsoring & Activiteiten
- bestuurslid Jeugdzaken
- bestuurslid Facilitair
Overige functies
Onderdelen die door commissies worden uitgevoerd of door personen die door het bestuur zijn
benoemd zijn onder andere:
- ledenadministratie
- wedstrijdsecretaris
- kantine
- technische zaken
- sponsoring
- activiteiten

2

Organigram

Vrijwilligers
Het beleid van de vereniging is erop gericht taken die tot het algemeen belang van de vereniging
kunnen worden gerekend, door onbezoldigde vrijwilligers uit te laten voeren.
Een aantal van deze taken is:
- het begeleiden van de voetbalteams,
- het organiseren van activiteiten naast het voetbal,
- klein onderhoud en verbetering van accommodatie en velden.
Voor deze taken zijn veel vrijwilligers nodig. Het bestuur dient ruim aandacht voor de kwaliteit en
kwantiteit van het aantal vrijwilligers te hebben, zodat deze op peil blijft en mogelijk wordt uitgebreid.
Ter waardering en motivatie van de vrijwilligers wordt minimaal één keer per jaar een
‘vrijwilligersavond’ georganiseerd.

4. Huishoudelijk reglement
Om te zorgen voor het goed functioneren van DZOH is een huishoudelijk reglement vastgesteld. Bij
uitzonderingen en situaties, die hierin niet zijn verwoord, is het laatste woord aan het bestuur. Het
Huishoudelijk Regelement gaat o.a. over beleid t.a.v. alcohol, roken en drugs, financiën, het spelen
van wedstrijden en gebruik van materiaal. Daarnaast zijn er algemene gedragsregels in dit reglement
opgenomen. Deze zijn herleid uit richtlijnen die de KNVB heeft opgesteld n.a.v. het gedrag op en rond
de voetbalvelden.
Het reglement ligt ter inzage in het wedstrijdsecretariaat en is beschikbaar via de website.

5. Technisch beleid
Omdat het selecteren van spelers vaak een lastige aangelegenheid is en iedereen binnen de
vereniging hier verschillende ideeën over heeft, heeft DZOH een technisch beleidsplan opgesteld. Het
technisch beleidsplan beschrijft o.a. het selectiebeleid, speelstijl en verschillende trainingsvormen. Dit
beleidsplan ligt ter inzage in het wedstrijdsecretariaat en is beschikbaar via de website.
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Bestuur DZOH,
Emmen, November 2009
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