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VOORWOORD
Beste leden van Voetbalvereniging Keer,
Voor u ligt het 1ste integrale beleidsplan van onze vereniging. Juist in het jaar dat onze vereniging 70 jaar
bestaat. De rode draad binnen dit beleidsplan is dat wij een Keerder vereniging zijn en blijven; waarbinnen een
gezonde balans gecreëerd is tussen prestatief en recreatief sporten met respect voor elkaar en waarbij het
gezellig vertoeven is. Door menigeen is de afgelopen periode hard gewerkt om het beleidsplan te schrijven.
Het resultaat mag er zijn!
Heden ten dagen is het nodig om een vereniging vanuit een visie en doelstellingen vorm en inhoud te geven.
Het is daarom belangrijk dat we een integraal beleidsplan hebben. Het beleidsplan stelt de kaders waarlangs
het bestuur, samen met ondersteunende commissies of werkgroepen en uiteraard onze leden, de komende
periode de vereniging verder wenst te gaan ontwikkelen. Een vereniging als de onze, met ruim 350 leden en
een kleine 20 voetbalteams, kan niet zonder.
In de huidige tijd is het besturen van een voetbalvereniging dan ook aanzienlijk complexer dan ooit tevoren. Dit
hangt vooral samen met de veranderende cultuur in ons land, de groeiende maatschappelijke druk en daarbij
behorende verantwoordelijkheid, de veeleisende en steeds toenemende regelgeving en de grotere aandacht
die wordt gevraagd voor de financiële positie en beheer van inkomsten en uitgaven. Vanwege al deze factoren
is het bestuur van VV Keer van mening, dat het noodzakelijk is om nu te komen tot een beleidsplan. VV Keer wil
zich hierbij profileren als een ambitieuze, gezellige, financieel gezonde en dynamische vereniging. Daarbij is het
bestuur van mening dat je, als lid van een vereniging, zoveel mogelijk actief betrokken zou moeten zijn met het
reilen en zeilen van de vereniging. Hierbij is het beleid in dat kader verwoord in één treffend motto:
Boeien, binden en verbinden!
De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van groeien en bloeien. Zo heeft VV Keer sinds de start van
het seizoen 2014-2015 ruim 70 nieuwe leden mogen verwelkomen, waardoor we nu in totaal ruim 350 leden
tellen! Een geweldig aantal, zeker in tijden zoals nu waarin meer en meer verenigingen kampen met
teruglopende ledenaantallen. Gelukkig niet VV Keer! Kortom, VV Keer groeit en bloeit in optima forma en
kroonde zich dit seizoen als winnaar van de Verkiezing Leukste Sportvereniging in de gemeente EijsdenMargraten!
De komende periode staat in het teken van boeien, binden en verbinden.
Onze nieuwe en bestaande leden willen we graag behouden en proberen we dan ook zo veel mogelijk te
boeien en daardoor te binden. Kansen bieden, elkaar versterken en vooral samen plezier maken (binnen en
buiten het veld) staan hierbij centraal. Minstens net zo belangrijk is het maken van verbindingen, niet alleen
intern, maar vooral extern (BSO, omliggende verenigingen en andere voetbalclubs). Ook met de gemeente
Eijsden-Margraten willen we graag constructief en in goed overleg in gesprek gaan en blijven. Want zorgen zijn
er ook en met name over de staat van onze velden. Net als de leden voelt het bestuur het ongenoegen en de
onmacht over de kwaliteit van onze velden en de daarmee gepaard gaande afgelastingen. Hier ligt misschien
wel de grootste uitdaging voor de komende periode.
Het bestuur hoopt dat we binnen de vereniging de komende jaren met z’n allen, de schouders eronder kunnen
zetten om de speerpunten van dit beleidsplan te realiseren. Een evaluatie over een aantal jaren zal duidelijk
maken of we hier in geslaagd zijn. Het bestuur is er van overtuigd dat dit ons gezamenlijk gaat lukken!
Raymond Partouns
Aspirant voorzitter VV Keer
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BELEIDSPLAN 2016

1. INLEIDING EN HISTORIE
Na de Tweede Wereldoorlog is de R.K.V.V.Keer (VV Keer) opgericht. Op de 6e april in 1946 kwam men voor
het eerst bij elkaar om over de oprichting van een nieuwe voetbalclub te spreken. Op 8 juni 1946 werd
door het bestuur een “Aanvrage om toelating tot den NVB Onderafdeling Limburg” ingediend. De eerste
jaren waren moeilijk. Er was geen geld en het was moeilijk om aan ballen, voetbalschoenen enz. te komen.
In de beginjaren werd ook geregeld van speelveld gewisseld. Voor het seizoen 1967–1968 verhuisde de
club naar het huidige sportcomplex aan de Bemelerweg. In het seizoen 1952-1953 werd het eerste
kampioenschap behaald. Het eerste elftal werd kampioen en promoveerde naar de 1e klasse van de afd.
Limburg. Men moest maar liefst achttien jaar wachten voordat Keer een klasse hoger ging voetballen. In
het seizoen 1970/1971 promoveerde Keer naar de 4e klasse van de KNVB. Dit gebeurde, na een
bloedstollende uitwedstrijd tegen Oranje Boys, die met 4-2 voor maar liefst circa 500 toeschouwers werd
gewonnen. Het absolute sportieve hoogtepunt was het seizoen 1984/1985. In dat seizoen werd het eerste
elftal op Pinksterzaterdag kampioen, na een beslissingswedstrijd in Eys, tegen Vijlen. Uitslag 1-0. Liefst
2.500 toeschouwers omzoomden het veld en Keer promoveerde voor de eerste keer naar de 3e klasse van
de KNVB, de hoogste klasse waarin men ooit heeft gespeeld. Alsof dit nog niet genoeg was werden in dat
seizoen ook nog eens het vijfde- en het dameselftal kampioen. Het seizoen 1984-1985 is dan ook
ongetwijfeld het beste seizoen dat de VV Keer op sportief gebied ooit heeft beleefd. De jaren daarna
volgden degradaties en promoties zoals de seizoenen 2014 t/m 2016; waarin Keer 1 wederom
promoveerde en degradeerde vanuit de 4e klasse.
In het seizoen 1965-1966 werd de jeugdafdeling opgericht en met een B- en een A elftal werd aan de
competitie deelgenomen. In de jaren zeventig en begin jaren tachtig van de vorige eeuw groeide de
jeugdafdeling stormachtig. Dat was vooral te danken aan de vele nieuwbouw die in het dorp plaatsvond.
Door de enorme toename van het aantal jeugdleden was er in het seizoen 1975-1976 een ledenstop voor
verschillende jeugdcategorieën. Dat gold ook in de jaren 1979-1981. Het seizoen 1986-1987 was het
sportieve hoogtepunt van de jeugdafdeling. Zowel het A-1, B-1 en C-1 elftal werd kampioen. Op het
hoogtepunt werd met maar liefst 12 jeugdelftallen aan de competitie deelgenomen.
De dames bleven natuurlijk niet achter. In 1983 werd er binnen de VV Keer officieel een dameselftal
opgericht. In het seizoen 1983-1984 werd voor het eerst aan de competitie deelgenomen. Dat de dames
de voetbalsport fanatiek beoefende, bleek uit het feit dat men na het eerste seizoen maar liefst twee keer
(1984-1985 en 1985-1986) achter elkaar kampioen werd. Ook tussen 2014 en 2016 speelde Dames 1 dat
kunstje wederom klaar door in die 3 seizoenen respectievelijk, kampioen, 2e en wederom kampioen te
worden en daarmee terug te keren in de 3e klasse. In 2015 volgde ook de oprichting van een tweede
senioren dameselftal en is ook het meisjesvoetbal springlevend.
Ook de “oudjes” konden hun energie bij de VV Keer kwijt. In 1985 werd een veteranen elftal opgericht,
dat zaterdag actief was op de velden en in de kantine. Tussen 2009 en 2011 was er een korte afwezigheid
van het veteranenelftal. Gelukkig kroop in 2011 bij een paar “oudjes” het bloed waar het niet gaan kan.
Buiten het sportieve gedeelte is de gezelligheid een heel belangrijk onderdeel van club. Zo heeft de
vereniging sinds 1981 een eigen carnavalsvereniging genaamd C.V. de Pingelère. Een C.V. die inmiddels
door de nieuwe generatie is overgenomen en sinds 2010 nieuw leven is ingeblazen. Sinds 1973 heeft de
jeugd elk jaar een jeugdkamp. Sinds 1983 wordt door voetbalclub elk jaar het RABO Volksfeest
georganiseerd, een feest van de hele Keerder gemeenschap. VV Keer heeft een rijke geschiedenis, waar de
bloeiende toekomst nog geschreven zal worden.
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2. MISSIE

De missie van VV Keer is het op zowel prestatief als recreatief in teamverband aanbieden van de voetbalsport
aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap in Cadier en Keer en omstreken.
Dit dient geboden te worden binnen een bloeiende, hechte familievereniging waarin verbinding, plezier in het
voetballen en eigentijdse normen en waarden centraal staan.

3. VISIE

HET BOEIEN, BINDEN EN VERBINDEN VAN ONZE LEDEN.
De positie van een vereniging in het dorpsleven is een oude standaard die VV Keer met trots handhaaft. Binnen
de vernieuwende samenleving is onze club nog altijd de thuishaven en de verbindende factor die zij sinds haar
oprichting in 1946 al ruim 70 jaar is. Dit verwezenlijken we door onze leden te boeien, te binden en hen
onderling en met de club te verbinden, zonder daarbij ons eigen imago en identiteit uit het oog te verliezen.
Daarbij behoren de volgende pijlers:
Prestatie en recreatie
De verenging stelt voorop dat het een samenkomst moet bieden voor spelers, trainers, jeugd en vrijwilligers
die ofwel de prestatieve ofwel de recreatieve kant van het voetbal willen beleven.
R.K.V.V.Keer, voetbal én meer
VV Keer draagt uit dat voetbal naast een spel ook zeker een binding tussen leden is. Saamhorigheid, sportiviteit
en gezelligheid zijn steunpilaren van onze vereniging, hetgeen zich duidelijk uit in het groeiende en actieve
ledenbestand, de vele betrokken vrijwilligers en de talloze nevenactiviteiten. Wij zijn VV Keer; voetbal én meer.
Jeugd
VV Keer onderstreept het belang van een gezonde jeugdopleiding. Een gezonde bodem zorgt voor veel aanwas,
wat duidelijk te merken is aan het eerste elftal dat, met sterke invloeden uit onze eigen jeugdopleiding, in
seizoen 2014-2015 een kort verblijf in de 4e klasse heeft weten te bewerkstelligen. Onze jeugdopleiding heeft
in 2015 haar 50-jarig jubileum gevierd; wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Dames
Voetbal is voor iedereen en het enorm groeiende damesvoetbal is dan ook een gebied waar VV Keer haar
handen graag uit de mouwen steekt. De jeugdopleiding heeft, dankzij inzet van gemotiveerde vrijwilligers, veel
nieuwe meisjes-pupillen aangetrokken. Waar Dames 1 prestatief is; is in seizoen 2015-2016 ook een recreatief
2e senioren Dames elftal opgericht.
Ledenwerving en –behoud
Wij zijn van mening dat leden niet komen aanwaaien; een club die zichzelf bestaansrecht gunt dient op dit vlak
bewust en actief te handelen. VV Keer presenteert zich als een toegankelijke club waar iedereen welkom is.
Onze commissie Ledenwerving en –behoud is eraan gewijd om aan de ene kant de inschrijving aantrekkelijk en
laagdrempelig te houden en aan de andere kant potentiële leden warm te maken voor de sport. Dit doen we
onder andere door de contributie zo laag mogelijk te houden (door andersoortige activiteiten aan te bieden
met de daarbij behorende kantineomzet) en leden te laten proeven aan de unieke saamhorigheid die onze club
kent (en nimmer door aantrekking via financiële lokkertjes).

3

Kwantiteit en kwaliteit
Onze leden willen we niet alleen aantrekken maar zeer zeker ook iets bieden. Ontwikkeling houdt niet op na de
jeugdopleiding, vandaar dat we ook voor de senioren spelers en trainers het doel hebben een zo hoog mogelijk
niveau te bereiken. Voor spelers betekent dit de toegewijde trainingen en trainingsalternatieven. Voor trainers
doen we dit door samen kosten te dragen en ruimte/ondersteuning te bieden bij het doorlopen van de
trainerscursus.
Financiële gezondheid
VV Keer is financieel gezond en beaamt die gezondheid te behouden. Dit verwezenlijken we door een
transparante en duidelijke boekhouding met een controlecommissie die jaarlijks in samenstelling wisselt.
Binnen de club heerst een bewuste balans om niet meer uit te geven dan dat er binnenkomt. Grotere financiële
investeringen in bijvoorbeeld tenues worden uitvoerig behandeld en geraamd maar we laten onszelf wel de
ruimte om kleinere uitgaven financieel te verantwoorden.
Vrijwilligers
Iedere club draait op de tomeloze inzet van haar vrijwilligers, dat is voor VV Keer niet anders. De vele taken die
een club draaiende houden worden structureel gedragen door circa 90 tot 100 vrijwilligers. Dit aantal hebben
we kunnen bereiken door de enorme saamhorigheid en betrokkenheid binnen de club en de waardering die
naar hen geuit wordt. Men realiseert zich bij ons de kernwaarden van een vereniging; samen de schouders
eronder, voor elkaar en door elkaar.
Bestuur
In onze alsmaar veranderende en individualiserende samenleving dient een bestuur ook rekening te houden
met de steeds hogere eisen die aan haar gesteld worden. Denk aan de veranderende (sport)cultuur, groei in
zowel maatschappelijke- als werkdruk, veeleisende en toenemende regelgeving en expertise bij financiële-,
juridische- en morele vraagstukken. De leden aan het roer van een club dienen ook een afspiegeling te zijn van
die club. Zoals het ledenbestand structureel is toegenomen is ook het bestuur van VV Keer gegroeid. De
leeftijden hebben inmiddels gevarieerd van 21 t/m 74 jaar.
4. SWOT ANALYSE
Om inzicht te krijgen in de huidige positie van VV Keer en een toekomstgerichte strategie te bepalen is besloten
een SWOT analyse uit te voeren. Met een kritische blik is het reilen en zeilen van de vereniging onder de loep
genomen en is tevens revelante feedback verzameld. Uit deze discussie vloeien de volgende punten voort:
STERKTES
Jeugd
VV Keer kent een gezonde jeugdopleiding die zich vertaalt in een vloeiende doorstroom naar de
seniorenelftallen. De kroon op dit werk is het eerste elftal dat in 2015 naar de 4e klasse promoveerde met een
leeuwendeel aan spelers uit eigen kweek (14 van de 18-koppige selectie). Tevens hanteert VV Keer een jongere
toelatingsleeftijd dan de generale consensus (4 t.o.v. 5 jaar) en kent zij een begeleiding van begane en ervaren
jeugdleiders. Daarbij heeft VV Keer de kracht dat we al geruime tijd, zonder samenwerking, een groot aantal
jeugdelftallen op de velden kunnen plaatsen. Deze zijn al een ruim aantal jaren stabiel in de meeste
categorieën vertegenwoordigd. Echter niet in alle categorieën, zo is bijvoorbeeld in het jaar 2015 ervoor
gekozen de A-jeugd bewust te laten doorstromen naar de senioren.
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Damesvoetbal
Damesvoetbal is de snelst groeiende sport van Nederland en dat klinkt VV Keer als muziek in de oren. Wij zijn
als club trots op het aantal dames dat wij tot onze leden mogen rekenen. We zijn de enige club in de Gemeente
Eijsden-Margraten die twee volwaardige Dames elftallen (prestatief; recentelijk gepromoveerd naar 3 e klasse
en recreatief in 6e klasse) en twee volledige meisjes elftallen (MC1 en E3M) op het veld zetten. Uit feedback,
vergaard tijdens het aanmelden en opzetten van de nieuwe elftallen, is gebleken dat de opname binnen de
club en de begeleiding vanuit de club, als zeer prettig ervaren is. Dames 1 ondervindt al deze zelfde steun sinds
haar oprichting in januari 1983!
Financieel gezond
VV Keer is financieel gezond door een sterke balans, sterke focus op inkomsten en uitgaven, een jaarlijkse
begroting, een jaarlijks gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening en een degelijke boekhouding middels
een professioneel boekhoudprogramma. De secretaris en voorzitter hebben samen met de penningmeester
dagelijks inzage in de bankzaken. De algemene reserve van VV Keer is voldoende groot om de uitgaven die in
een jaar begroot worden te dekken. Dit betekent dat de club financieel een flinke stoot verdragen kan.
Daarnaast voert VV Keer een transparant financieel beleid hetgeen als eerste voortvloeit uit het gegeven dat
het financieel jaarverslag eenmaal per jaar vrij toegankelijk is voor de leden. Ten tweede omdat er ieder jaar
een onafhankelijke kascontrole dit financieel jaarverslag grondig controleert. Dit heeft geleid tot een positief
eigen vermogen dat in de momentopname tussen 2010 en 2015 met maar liefst 18% gegroeid is. Kortom de
balans van VV Keer ziet er goed uit!
Lage contributie
De contributie ligt volgens de KNVB-gegevens aan de lage kant in vergelijking met andere verenigingen. Ook
binnen de gemeente Eijsden-Margraten ligt de contributie van VV Keer relatief laag ten opzichte van het
gemiddelde. Dit maakt VV Keer een aantrekkelijke club voor zowel nieuwe als bestaande leden. Ondanks de
lage contributie is eerder de gezonde financiële positie al aangekaart; VV Keer is dus absoluut geen budgetclub:
men betaalt weinig, maar krijgt behalve voetbal ook een royaal aanbod aan andersoortige activiteiten voor
terug. VV Keer is immers voetbal én meer.
Interne betrokkenheid
Onze club verenigt niet alleen binnen maar ook buiten het veld. De interne betrokkenheid tussen de leden is
groot en sijpelt over op nieuwe leden die zich enorm welkom voelen. Het vlaggenschip Keer 1 (net als alle
andere elftallen) kent niet alleen spelers uit de jeugdopleiding zoals vernoemd, maar ook voornamelijk spelers
uit eigen dorpskern; het zijn letterlijk “onze jongens en meiden”. Deze eendracht wordt gevormd door- en
komt tot uiting in het royale aanbod aan activiteiten dat bij het vorige punt genoemd is. Behorende tot dit
aanbod zijn activiteiten als zeskamp, voetbalkamp, etc. maar ook zeker in activiteiten die de leden zelf
bedenken, voordragen en met hulp van de werkgroepen op touw zetten (zoals een gezamenlijk dagje uit,
weekendje weg of een FIFA- of dart toernooi dichter bij huis). Voor ieder wat wils. Nogmaals VV Keer is ook
écht voetbal en meer.
Gegroeid ledenaantal
Een vereniging is niets zonder haar leden; VV Keer heeft zelfs een aparte commissie wiens taak het is om het
ledenbestand zo groot en divers mogelijk te maken. De laatste twee seizoenen waren meisjes, dames en jeugd
voornamelijk het speerpunt waar deze commissie ledenwerving- en behoud zich op richtte; en niet zonder
resultaat! VV Keer prijst zich door een groeiend ledenaantal in de huidige magere tijden; in de meetperiode 15
juni 2014 en 15 juni 2016 alleen al ruim 70 nieuwe leden. Een mooi resultaat; zeker als men nagaat dat een
paar van deze leden ook al hun toetreden gedaan hebben tot een van de vele vrijwilligerscommissies.
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Promotie/PR
Sinds de opkomst van de smartphone is ook social media “hot and happening”; een medium waarin VV Keer
zich door haar verjonging een nieuwe stem in heeft kunnen vormen. De ‘RKVV Keer’ Facebook pagina is druk
bezocht en wordt regelmatig bijgewerkt. Daarnaast hebben de meeste elftallen ook een individuele- maar toch
verbonden Facebookpagina waardoor een social media netwerk exponentieel groeit en een diversiteit aan
geïnteresseerde doelgroepen kan bereiken. De inhoud van deze pagina’s varieert van nieuws, mededelingen,
standen, oproepen, serieuze en humoristische wedstrijdverslagen tot fotorapportages en videobeelden van de
wedstrijden. Tevens is onze site dit jaar in een geheel nieuw jasje gestoken. Daarbij verliest VV Keer niet de
traditionele communicatiemiddelen uit het oog en reserveren we iedere week een sectie in het plaatselijke
weekblad (Oonder Os).
Goede staat accommodatie
In een notendop is de staat van het kantinegebouw en de kleedkamers prima. Het pand is recentelijk in
samenspraak met de gemeente opgeknapt d.m.v. dubbele beglazing, isolering, plaatsing van extra hekwerk en
asbestsanering in- en onderhoud van de koelcel. Daarbij zijn recentelijk enkele kamers opnieuw ingericht en is
zo de keuze gemaakt voor een kleinere bestuurskamer. De oude bestuurskamer doet nu dienst als
fitnessruimte waar al onze leden vrij gebruik van mogen maken. Qua onderhoudsplan werken we met vaste
afschrijvingstermijnen op de kantine, inboedel en fitness- en voetbalmateriaal. Kortom een accommodatie die
klaar is voor intensiever gebruik in de toekomst.
Ligging accommodatie
Niet alleen is de accommodatie in goede staat, de ligging is tevens uniek. Het complex faciliteert een makkelijke
toegang tot de omringende verenigingen, waar andere voetbalclubs in de gemeente Eijsden-Margraten
momenteel nog erg geïsoleerd liggen. Sportcomplex Bakkerbosch kenmerkt zich daardoor als een
samenstelling “voor ieder wat wils.” Binnen dit complex ziet VV Keer zich omringd worden door H.B.S. Amicitia
1893, HV Hockeer, Golfbaan Het Rijk van Margraten en Tennisclub Bakkerbosch; allen binnen 5 minuten
loopafstand.
ZWAKTES
Te intern gefocust/geen goed netwerk
VV Keer is tot op heden nog het eiland aan Bakkerbosch en is de club nog te veel een randzaak. Echter staat de
titel “randzaak” niet in verhouding met het aantal leden en vrijwilligers en hun enorme betrokkenheid binnen
de club. Intern maken vele handen licht werk, maar waarom alleen intern? VV Keer erkent dat de ruimte om
zich te mengen met andere verenigingen nog niet volledig benut is. VV Keer organiseert het Volksfeest maar
verbindt zich daarin niet met andere verenigingen. Wel hebben we met het oog op deze zwakte een kleine
activiteit georganiseerd bij het Keerder Festival van 2016 om ons daarbij te binden; ook hierin bestaat
toekomstige groeiruimte.
Waar VV Keer wél een innige samenwerking heeft, is de activiteiten-samenwerking en sponsorovereenkomst
met Stichting Jeugd en Jongerenwerk Cadier en Keer en de relatie tussen C.V. De Pingelère en C.V. De
Klenderaire; een samenwerking waarin in de laatste vijf jaar bewust geïnvesteerd en geïntensiveerd is.
Deze interne focus heeft tot gevolg dat ons netwerk beperkt is. Dit is een punt waar we ons in de toekomst op
willen richten door meer aanspraak te maken op de netwerken van onze individuele leden en ook het actief en
direct benaderen van verenigingen. Een eerste stap die we hierin bedacht hebben is bijvoorbeeld een
welkomstavond te organiseren voor nieuwe leden en nieuwe jeugdleden met hun ouders, teneinde het
netwerk te verbreden. Hoe kijken nieuwe leden tegen een, voor hen nog onbekende club aan, en op welke
manier zijn zij bereid aan deze club mee te werken? Naast de welkomstavond willen we deze inspraak ook
bieden aan onze huidige leden. Zie hiervoor “brainstormsessies” bij het volgende punt.
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Nooit eerder duidelijk beleid geformuleerd
Tot voor kort kwamen de beslissing van het bestuur mate name op ad hoc basis tot stand zonder dat deze
gebaseerd waren op vaste voorschriften. De consistente gedragslijn waar beslissingen onderhevig aan waren
was dat het belang van de club in iedere beslissing voorop stond; echter is dit nooit op papier vastgelegd. Een
zwakte was dus vooral het ontbreken van een toekomstvisie en beslissingen die aan een toekomstvisie
bijdroegen, wat voor onze vereniging gemiste kansen betekende.
Een stap die het bestuur al heeft genomen is het oprichten van- en verantwoordelijkheden delegeren naarverschillende werkgroepen. Dit heeft ook geleid tot meer draagvlak binnen de vereniging en een innigere
deelneming van onze leden in het dagelijkse reilen en zeilen van de club. Deze innige deelneming in een
duidelijk geformuleerd beleid en het eerder genoemde uitbreiden van ons netwerk wensen we te realiseren
door brainstormsessies te houden met leden die daar interesse en betrokkenheid voor tonen. Als zij wensen bij
te dragen dan zal hun feedback ten goede komen van de verdere vormgeving en uitvoering van het beleidsplan
dat voor U ligt. Zo houden we leden actief betrokken en het beleidsplan dynamisch en actueel in de komende
jaren. Met onze leden samen zal het huidige beleidsplan ons ijkpunt worden waaraan toekomstige beslissingen
gespiegeld worden. Het creëert houvast voor het huidige bestuur en voor de nu te bezeilen koers. Continuïteit
staat centraal.
Afhankelijkheid bondsscheidsrechters
VV Keer doet veel voor en vraagt veel van haar vrijwilligers zoals dit beschreven is. Helaas zien we een
kentering op het gebied van grensrechters en scheidsrechters. De bellijst met scheidsrechters binnen de club is
flink gekort. Veel van de leden die de “knowhow” hebben om een wedstrijd te fluiten hebben meer zin om zelf
te voetballen. Het kost veel tijd om iemand bereid te vinden. Soms tot op het punt waar niemand meer te
vinden is die een wedstrijd kan leiden.
Uit noodzaak beroept VV Keer zich bij de thuiswedstrijden van lagere elftallen minimaal op 2
bondsscheidsrechters. Voor Keer 2 en 3, zijn dat 22 wedstrijden á €25, - per wedstrijd, per scheidsrechter. We
houden ons in het achterhoofd dat, als de vrijwilligers die Da2 fluiten ooit stoppen, dit tot een prognose van
€1.650 aan scheidsrechters kosten kan leiden in toekomstige seizoenen. Ditzelfde probleem geldt ook voor
grensrechters. Waar lagere elftallen zich gemakkelijk behelpen met hun eigen wissels dienen we bij Keer 1 toch
een ervaren persoon langs te lijn te zetten.
Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid is VV Keer nog te passief geweest. De upgrade die in samenspraak met de
gemeente gerealiseerd is (o.a. dubbel glas, isolatie en asbestverwijdering), heeft hier al enorm aan bijgedragen
en gezorgd voor een duurzamere accommodatie. Hier dienen we in de toekomst zeker actiever naar te kijken.
KANSEN
Maatschappelijke betrokkenheid
We zien het als een uitdaging om onze maatschappelijke betrokkenheid verder uit te bouwen. VV Keer is zich
bewust van de maatschappelijke ontwikkelingen voornamelijk op het gebied van decentralisaties en wil hierin
een actieve rol vervullen.
 We kunnen nieuwe samenwerkingen opwerpen voor doelgroepen zoals senioren, gehandicapten,
kinderen/mensen met een beperking en voor asielzoekers. Zo kan onze gehele accommodatie overdag
beschikbaar gesteld worden voor dagactiviteiten of op sportief gebied bijvoorbeeld voor een G-elftal of
wandelvoetbal.
 Naast nieuwe- kunnen we ook huidige samenwerkingen uitbreiden en verstevigen. Qua carnaval nemen
we via onze eigen C.V. De Pingelère al innig deel aan een vasteloavend samen in het dorp. Ook zien wij
mogelijkheden om onze huidige samenwerking met Stichting Jeugd en Jongerenwerk Cadier en Keer (KVW)
te verruimen én actiever deel te nemen in het verenigingsleven van de Joonkheid 2000, H.B.S. Amicitia
1893 alsook met de Parochie.
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Samenwerking B.S.O .
Een enorme kans zien wij in de samenwerking met Basisschool de Keerkring. Waar deze samenwerking nu al
sterk is d.m.v. de naschoolse activiteiten die wij verzorgen, zijn de mogelijkheden op dit gebied divers. Denk
aan het beschikbaar stellen van onze faciliteiten (zowel kantine, kleedkamers als veld) ter bevordering van
gymlessen, sportdagen en zelfs naschoolse opvang. Om hier invulling aan te geven kunnen we in ons reguliere
contact met de B.S.O. deze nieuwe ideeën aandragen. In de toekomst zou een hypothetische verplaatsing van
Basisschool de Keerkring naar het complex Bakkerbosch onze samenwerking alleen nog maar vereenvoudigen
en versterken.
Samenwerking omliggende verenigingen
Onze ligging ten opzichte van omringende verenigingen is een vruchtbare grond om samenwerking te
bevorderen. Onze faciliteiten (kleedkamers, fitnessruimte, kantine, opslag en parkeerplaats) bieden de
mogelijkheid tot een samenwerking met H.B.S. Amicitia 1893, Hockeer, Toneelvereniging de Roeze Koille en
Tennisclub Bakkerbosch. Een voorbeeld is zoals de internationale deelnemers van schutterstoernooien van
H.B.S. Amicitia 1893 nu ook al onze kleedkamers gebruiken en velden om op te kamperen. VV Keer staat er
voor open om zich te omringen door een wervelende kern van dorpsactiviteiten en schroomt niet om hierin de
volste samenwerking te verlenen.
Samenwerking voetba lclubs
Echter kijken we ook verder; samenwerking houdt niet op bij de poorten van sportcomplex Bakkerbosch.
VV Keer houdt zich bereid om zowel op sportief als organisatorisch niveau de samenwerking aan te gaan met
nabije voetbalverenigingen. Denk hierbij aan gezamenlijk georganiseerde contributie inning, inkoop van
goederen, bestuurlijke taken, onderhoud en wat dies meer zij.
Beschikbaarheid richting KNVB
Naast bestuurlijk te willen samenwerken met omringende voetbalclubs, behouden we ons ook beschikbaar tot
de KNVB. Onze goede accommodatie en onze toekomstig goede velden willen wij open stellen tot gebruik door
de KNVB. Denk hierbij qua accommodatie aan: voetbalcafé en informatie- en thema-avonden. Qua velden (mits
de kwaliteit het toelaat) staan we open voor beslissingswedstrijden, finales, KNVB Voetbalkampen, –clinics en –
trainingen.
Dorpskern
Cadier en Keer behoort tot de 5 grootste dorpskernen in onze gemeente. Het is een dorpskern met een rijke
geschiedenis; ten tijden zelfs aaneengesloten aan Bemelen, Sint Antoniusbank en Heer. De ligging ten opzichte
van deze andere dorpskernen en het proportioneel hoge gehalte voetballende inwoners maakt Cadier en Keer
een investeringswaardig gebied. Wij zien het dan ook als de meest voor de hand liggende investeringsoptie om
met de gemeente onze velden evenredig te “upgraden”, ten opzichte van de huidige behoefte.
BEDREIGINGEN
Slechte staat van de velden en winstderving
De trainingsvelden waren in de seizoenen 2014/2015 en 2015/2016 niet opgewassen tegen het klimaat waar ze
de voorgaande seizoenen wel tegen opgewassen waren. Voor 2015/2016 geldt het volgende; bij Keer 3, die het
trainingsveld als wedstrijdveld gebruikt zijn 4 van de 11 (36%)thuiswedstrijden afgelast. Bij het 1e elftal, 2 van
de 13 wedstrijden (15%). Bij de trainingen hebben er zich 11 algehele afgelastingen voorgedaan waarbij de
gehele club niet kon trainen. Het aantal afgelastingen bij de lagere elftallen was nog hoger; te weten 18
aflastingen toen maar een half veld beschikbaar was (voor training Keer 1 & 2). Dit komt neer op 16% algeheel
en 25% voor de lagere elftallen. Vanzelfsprekend leidde dit tot enorme onrust, onvrede en frustratie bij onze
senioren, jeugd en hun ouders, hetgeen in de toekomst kan leiden tot het verlies van leden.
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Het bestuur heeft daartoe besloten Da1, Da2 en Keer 3 gedeeltelijk te compenseren voor het gebruik van de
voetbalzaaltjes in Eijsden. Dit kwam neer op extra kostenpost van €1.716, -. Daar houdt het echter niet op;
verdere, enorme kosten, volgden uit de noodzaak om verder met alle senioren-/dameselftallen uit te wijken
naar het veld op Huize St. Joseph, trainen bij Hockeer en een oefenwedstrijd bij RKVVM. Tel daarbij op dat op
deze avonden de kantine gesloten is gebleven; vermindering kantineopbrengst €4.200, -. De schadepost
bedraagt in totaal ruim €7.750, -.
Ligging in krimpgebied
Zoals het gegroeide ledenaantal nu een van onze sterktes is, zo kijken we hier wel in vooruit. De analyse via Dr.
Krimp laat zien dat we tegen een daling van voornamelijk jeugdleden (10 tot 19 jaar) aan lijken te lopen. We
dienen een continuïteit te verzorgen waardoor we in de toekomst ook nog genoeg te bieden hebben voor onze
leden. Samenwerking met andere verenigingen (gecombineerde jeugdelftallen bijvoorbeeld) en het bieden van
een kunstgrasveld zien wij als een geschikte oplossing om deze continuïteit te waarborgen.
Individualisering van de maatschappij
De maatschappij is aan het veranderen. Bij de vergrijzende generatie blijven de traditionele normen en
waarden intact waarbij “de vereniging” centraal stond. Echter komen met nieuwe tijd en nieuwe generaties
ook nieuwe normen en waarden. Binnen verenigingen in het algemeen merkt men dat “het nieuwe lid” meer
een consument wordt in plaats van een deelnemende factor binnen de club. Het lid betaalt contributie en
verwacht dat hem, als consument zijnde, een service geleverd wordt. Op ons eigen club-vlak hebben we dit tot
nu toe gemerkt in het stoppen met de jaarlijkse kerstkaartenverkoop door de jeugdleden; de jeugd wilde
voetballen en niet meer op pad voor de club. Ook ouders stimuleerden dit niet meer; “we betalen al
contributie.” Ook senioren (gelukkig in veel mindere mate) nemen zich de vrijheid te definiëren hoe ze hun
vrije tijd invullen. Men is niet meer bereid een wedstrijd te fluiten of te vlaggen; het is zelf voetballen en
anders: “liever niet.” De bovenstaande ontwikkelingen zijn echter een mogelijk toekomstscenario voor VV
Keer, waar we bewust voor waken en op anticiperen. Momenteel hebben we deze kentering weten te
beperken tot het gedaalde aantal vrijwillige scheidsrechters en de kerstkaartenverkoop. Dat komt in onze
optiek door de jeugd activiteiten te bieden die hen aanspreken (FIFA toernooien, survivalweekend, e.d.) en hen
zo meer met de club verbonden te houden; echter blijft individualisering onder de leden voor de toekomst een
bedreiging.
Verslechtering economisch klimaat
De huidige recessie is bekend. De grootste bedreiging die dit met zich meebrengt is de restrictie die het op de
koopkracht legt. In de toekomst zijn leden genoodzaakt strengere keuzes te maken en zichzelf de vraag te
stellen; kan ik het lidmaatschap betalen? Kan ik meedoen aan bepaalde activiteiten? Heb ik het geld om nog in
de kantine te blijven? Niet alleen onder leden maar ook bij potentiële sponsoren zal eerder aan de
portemonnee gedacht worden. Echter werkt VV Keer al jarenlang samen met vaste, nauw verbonden, groep
sponsoren; zonder actief verder te werven. Hier liggen wellicht mogelijkheden voor de toekomst.
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5. CONFRONTATIEMATRIX

Groeien
1
2
3

(sterktes + kansen)
Ons groeiend ledenaantal en onze intentie om maatschappelijk meer betrokken te worden maakt ons
een aantrekkelijke samenwerkingspartner.
Onze gezonde financiën en onze intentie om maatschappelijk meer betrokken te worden maakt ons een
sterke deelgenoot om zaken mee te doen.
De goede staat van de accommodatie en de ligging ten opzichte van omringende verenigingen is een
excellente bodem om samenwerkingen aan te gaan (tevens met de KNVB).

Verbeteren (kansen + zwakke punten)
1
2
3

Als we onze interne focus loslaten ten opzichte van onze intentie om maatschappelijk betrokken te
worden, leggen we een bodem voor samenwerking met andere verenigingen.
Nu dat we een duidelijk beleid formuleren zien wij kansen om (bestuurlijk) samen te werken met
omringende verenigingen.
Als we de samenwerking met andere verenigingen aangaan is de kans groter om te kunnen voorzien in
de vraag naar scheidsrechters.

Verdedigen (sterktes + bedreigingen)
1
2
3

De goede staat van de accommodatie staat lijnrecht op de slechte staat van de velden; de velden zullen
even goed moeten zijn; bij voorkeur kunstgras.
De financiële gezondheid stelt ons in staat om financiële klappen op te vangen mochten er minder
inkomsten komen door het economische klimaat.
De veelzijdigheid van de accommodatie (met name de fitnessruimte, goede staat en hypothetisch
gezien ook een verbetering van veldkwaliteit) maakt ons aantrekkelijk voor potentiele leden en stelt ons
in staat hen iets te bieden; dit pareert verdere individualisering.

Ombuigen (zwaktes + bedreigingen)
1
2
3

Omdat we nooit een duidelijk beleid hebben geformuleerd draagt bij aan het gegeven dat we nooit een
duidelijke stem hebben gehad om knelpunten als veldkwaliteit aan te kaarten.
De individualisering van de samenleving (consumptiegedrag) en de verslechtering van het economisch
klimaat leidt ertoe dat we steeds minder mensen vinden om te helpen bij wedstrijdverloop
(scheidsrechter/vlagger) en dat we de noodzakelijke invulling hiervan niet als kostenpost kunnen
aanhouden. We moeten samenwerken met andere clubs om hier in te voorzien.
Als we onze interne focus richting sponsoren en vrijwilligers weten om te buigen kunnen we het hoofd
bieden aan het verslechterd economisch klimaat en de individualisering van de samenleving.

10

6. STRATEGIE
Aanbod
Naast de meest voor de hand liggende activiteit (voetbal) is VV Keer écht voetbal en meer. Met regelmaat
worden op de volgende “niet voetbal gerelateerde” activiteiten georganiseerd:
 Het RABO Volksfeest, carnavalszitting C.V. De Pingelère, zeskamp, jeugdkamp, jaarlijkse barbecue, FIFAgame toernooien, tweejaarlijkse jubilarissenavond, dart toernooien, (sport)quiz, team/club uitjes naar een
buitenlandse stad, vrijwilligersavond, nieuwsjaarreceptie met bijbehorende keuze uit wandel- of
mountainbike tocht en ’s avonds mosselavond.
Dit is erg veel, en daar zijn we trots op. Bij het leeuwendeel van deze activiteiten is eenieder welkom; echter is
ook een deel voornamelijk intern gericht. Daar dus ook dat we dit punt strategisch willen aanpakken onder het
credo “eigen activiteiten verbinden met niet-leden en eigen leden verbinden met niet-club-activiteiten.”
De activiteiten waar we ons in de toekomst dichter bij willen verbinden zijn: meelopen en helpen bij de
processie, mee duwen bij de Mei-den, activiteiten verzorgen bij Keerderfestival en intensivering van de
samenwerking met Stichting Jeugd en Jongerenwerk (KVW).
Het doel voor ogen is hiermee een prominentere en zichtbaardere rol in de Keerder gemeenschap in te nemen;
alsmede een actievere bijdrage te leveren.
Maatschappelijke rol en sportstimulering
Momenteel vervullen we onze maatschappelijke rol in sportstimulering al met verve; dit blijkt uit het
ledenaantal, de jeugdopleiding en het daverende aantal voetballende dames en meisjes. Vooral het
dames/meisjes voetbal is een sterk punt waar we continue energie in steken om het in stand te houden en
verder uit te bouwen.
Een strategisch speerpunt is dat deze maatschappelijke rol niet alleen binnen onze eigen club hoeft te liggen.
Wij denken hierbij aan de volgende punten:
 Organiseren van sportmiddagen voor asielzoekers. Sportmiddag voor de B.S.O. (waar momenteel al
naschoolse activiteiten plaatsvinden). Activiteitenmiddag voor senioren (kaarten/kienen, in combinatie
met wandeling). Lichamelijke (sport)activiteit in welke vorm dan ook voor gehandicapten.
Op het moment zijn we al voorzien van een commissie die deze voorgenoemde punten in haar
taakomschrijving heeft of toebedeeld kan krijgen. Te weten de commissie Ledenwerving en –behoud; die al
successen heeft geboekt met naschoolse activiteiten en meisjesvoetbal. Deze commissie is in het leven
geroepen juist voor deze punten, nu en in de toekomst.
Accommodatie en voorzieningen
Onze accommodatie is in erg goede staat; de isolering, de renovatie en asbestvrij maken van de koelcel, dubbel
beglazing, herstel aan het dak, nieuwe afrastering en de goede staat van de kleedkamers maakte dat mogelijk.
Echter raakt deze accommodatie enigszins in de vergetelheid door de huidige kwaliteit van de velden. Een
voetballer komt immers niet alleen voor de kleedkamers en kantine en ook bezoekende clubs zijn eerder
geneigd om opmerkingen te maken over het veld dan over de accommodatie.
Onze visie is dat een upgrade van de velden, zijnde een aanleg van een kunstgrasveld, ons in staat stelt de
accommodatie zo optimaal mogelijk open te stellen voor een ieder die deze wenst te gebruiken. Tevens stelt
ons een kunstgrasveld in staat om de punten en visies in dit beleidsplan adequaat en ordentelijk te
verwezenlijken. Met de velden in de huidige staat zal het realiseren van onze visie, en de continuïteit van de
huidige activiteiten, aanzienlijk lastiger worden. Aanleg van een kunstgrasveld is in onze optiek niet alleen de
meest vooraanstaande prioriteit, maar ook noodzakelijk om de huidige groei en bloei van onze vereniging niet
verloren te laten gaan.
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Organisatie
Het bestuur van VV Keer heeft al redelijke stappen ondernomen qua herstructurering. Recentelijk is het
bestuur verjongd, gegroeid en zijn taken herverdeeld en gedelegeerd. Zo zijn, aansluitend aan de bestaande
commissies, nieuwe commissies in het leven geroepen en verantwoordelijkheden naar hen afgedragen. Het
huidige schare aan werkgroepen en commissies is als volgt: werkgroep accommodatieonderhoud, werkgroep
ledenwerving en –behoud, activiteitencommissie, commissie Volksfeest, werkgroep kleding en de werkgroep
jeugd. Aan deze commissies zullen steeds meer verantwoordelijkheden toebedeeld worden.
De strategie die wij willen toepassen is ten eerste een verdere professionalisering gericht op het huidig
clubklimaat met de daarbij behorende taken, eisen en verantwoordelijkheden en verdere uitbesteding van
verantwoordelijkheden. Ten tweede wilt het bestuur een afspiegeling van de leden willen zijn. Het is voor ons
ook zaak om een vrouwelijk lid bereid te vinden haar toetreden te doen en zo ook het bestuur wederom tot
een oneven aantal te verheffen.
Financiën en sponsoring
In de periode 2010 tot en met 2015 heeft RKVV Keer haar eigen vermogen met 18% zien groeien. Deze groei is
gerealiseerd zonder daarbij concessies te doen aan investeringen en uitgaven. Kortom, de balans van RKVV
Keer ziet er goed uit voor een amateur voetbalvereniging en de club kan financieel eventuele tegenvallers
dragen. Kort samengevat is onze strategie gespitst op instandhouding van deze gezonde positie door niet meer
uit te geven dan dat er binnen komt (met een buffer voor noodgevallen).
Ook willen we een strategie toespitsen op sponsoring, wat tegelijk weer samen valt met verdere uitbesteding
van verantwoordelijkheden. Momenteel wordt sponsoring gedragen door twee personen, hetgeen we willen
uitbouwen tot een volwaardige commissie sponsoring. Deze commissie zal zich niet alleen richten op het
onderhouden van relaties met huidige sponsoren en steunend leden (Vrienden van VV Keer) maar ook
uitbreiding zoeken naar nieuwe sponsoren en anderzijds financiële kansen.
Promotie en netwerk
De communicatie met onze leden is een dynamisch gegeven; mond-op-mond reclame, via het lokale weekblad,
de standen in de krant en ook de VV Keer site zijn onze traditionele communicatiemiddelen. Nieuwe
ontwikkelingen brengen ook nieuwe mogelijkheden die wij graag aangrijpen. Van de drie grootste sociale
netwerken (Facebook, Instagram en Twitter) hebben wij Facebook aangegrepen als stem van onze club, maar
ook als individuele stem van onze elftallen. Enkele senioren-, dames-, jeugd- en meisjeselftallen hebben al een
eigen Facebookpagina waarmee ons communicatie-bereik exponentieel vergroot is.
De strategie die wij willen bewerkstelligen is om dit netwerk verder uit te bouwen met meer individuele
beheerders en een tweede sociale platform. Momenteel zijn enkele van de individuele pagina’s in beheer van
een speler, leider of ouder. Ons doel is om per pagina, minimaal twee leden, bij het respectievelijke elftal
betrokken, bereid te vinden die de pagina’s up-to-date houden met berichten verslagen en beeldmateriaal. Het
grootste voordeel is dat wij standaard berichten (zoals uitnodigingen of mededelingen) via onze hoofdpagina
via dit netwerk kunnen verspreiden. Het is ons verder opgevallen dat veel leden bij Instagram aangesloten zijn;
wij gaan zoeken naar iemand die een VV Keer Instagram account wilt beheren om zo beeldmateriaal te kunnen
verspreiden en ons, vrij letterlijk, zichtbaar te maken.
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7. UITVOERING
Een nieuw beleid invoeren of een hele vereniging in een nieuwe richting sturen is niet een taak van vandaag op
morgen. Om ervoor te zorgen dat de punten in dit beleidsplan periodiek uitgevoerd en geëvalueerd worden
zijn deze hieronder neergetekend. Voor de opzet korte-, middel- en lange termijn doelen is gekozen zodat het
bestuur op gezette tijdstippen het beleidsplan als ijkpunt kan nemen en op die tijdstippen bij kan sturen waar
nodig is. De korte termijn doelen zullen vanaf september 2016 in werking gezet worden, vanaf dan zijn de
ijkpunten, 1 jaar, 2 tot 3 jaar en 4 tot 5 jaar.
Alle hieronder uit te werken doelen zijn in principe onderhevig aan de veldkwaliteit. Het gegeven is dat een
voetbalclub in essentie voetbal moet kunnen bieden. Zodra wij als vereniging onze leden niet in hun eerste en
belangrijkste behoefte kunnen voorzien, bemoeilijkt dat de realisatie van al onze gestelde doelen.
Het belangrijkste punt is dus de kwaliteitsverbetering van de velden en bij voorkeur de aanleg van een
kunstgrasveld.
De doelen die VV Keer zich hieronder stelt zullen in werking gezet worden en halfjaarlijks geëvalueerd worden;
het al dan niet behalen van deze doelstellingen is sterk afhankelijk van het voetbal dat wij als club kunnen
bieden (c.q. afhankelijk van de veldkwaliteit).
7.1 KORTE TERMIJN DOELEN (SEPTEMBER 2016 – SEPTEMBER 2017).
Voorbereidingen treffen ter verbetering veldkwaliteit.
Een kunstgrasveld heeft voor ons de hoogste prioriteit; echter realiseren we ons dat dit niet op korte termijn
daadwerkelijk gerealiseerd kan zijn. De voorbereidingen treffen en het overleg met de gemeente hieromtrent
is wél een korte termijn doel waar invulling aan gegeven kan worden. Dit tijdig starten zou in goed overleg met
de gemeente naar een concrete realisatie van een kunstgrasveld voorafgaande het seizoen 2017-2018 moeten
leiden.
Mocht de aanleg van een kunstgrasveld niet mogelijk blijken, dan zal voor eenzelfde periode de staat van de
velden aanzienlijk verbeterd moeten worden. Dit geniet echter niet onze voorkeur omdat t.o.v. kunstgras het
aanbieden van de voetbalsport aan meer risico’s onderhevig is. Ook is natuurlijk gras minder multifunctioneel
wat het aanbieden van maatschappelijke activiteiten bemoeilijkt.
Werving vrijwilligers
Vrijwilligers zijn cruciaal voor het realiseren van onze doelen. Het eerste korte termijn doel is het vergroten van
het vrijwilligersbestand. Allereerst willen we naar hun inbreng luisteren en hen uitnodigen om mee te denken
en werken aan het beleid van de club.
 Organiseren van een brainstormsessie met als thema “clubbeleid” waar alle leden hun inbreng kwijt
kunnen, gehoord zullen worden en gevraagd zullen worden hoe zij hier aan mee kunnen werken.
 Organiseren van een welkomstavond voor nieuwe leden en jeugdleden met hun ouders. Doel hiervan is
een kennismaking met de club en een hechter contact te leggen/netwerk te vormen met de ouders en
leden.
Ombuigen interne focus
Bestuurlijk willen we oriënterend contact leggen met HV Hockeer, H.B.S. Amicitia 1893, Golfbaan Rijk van
Margraten, TC Bakkerbosch alsmede omringende voetbalclubs. Doel van dit contact is te peilen hoe deze clubs
staan tegenover welke vorm van samenwerking dan ook.
Na een intensievere vrijwilligerswerving is het ook noodzakelijk dit om te zetten naar een vergroting van ons
extern netwerkt. We willen middels onze vrijwilligers intensiever participeren bij dorpsactiviteiten in de kern
Cadier en Keer (KVW, Mei-Den planten, Keerderfestival, Processie, Carnaval)
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7.2 MIDDELLANGE TERMIJN DOELEN (S EPTEMBER 2017 EN SEPTEMBER 2019)
Representatief bestuur
Het verjongen en herstructureren van het bestuur is een dynamisch proces. Gezien het bestuur een
afspiegeling van het ledenbestand streeft te zijn zal het bestuur actief een vrouwelijk bestuurslid proberen te
werven. Het alsmaar toenemende aantal vrouwen onder de leden zal dit vergemakkelijken.
Verdieping en concretisering van contact met omringende verenigingen
Uit de oriënterende gesprekken die VV Keer op korte termijn wilt voeren met haar omringende verenigingen
dienen concrete pijlers te komen die samen in een actieplan verwerkt kunnen worden. Zo maken we deze
samenwerking actief, tastbaar en meetbaar.
Voortbouwen op vrijwilligerswerving
Een speerpunt voor de middellange termijndoelen is voortbouwend op het werven van vrijwilligers en het
daarmee uitbreiden van bestaande c.q. nieuwe commissies. De indeling die we wensen te zien is als volgt
 Oprichting van werkgroep sponsoring . Momenteel dragen twee vrijwilligers de sponsoring waar dit
tevens ook niet officieel als werkgroep benoemd is. Ons streven is dit aan te vullen tot een minimum van 4
leden. Deze commissie zal de huidige werkzaamheden voorzetten alsmede zich te richten op nieuwe
sponsoren.
 Uitbreiding website en PR . Ook deze werkgroep is niet officieel benoemd maar wel actief. Gezien de
tegenwoordige mogelijkheden tot exposure via social media willen we hier structureel beleid aan geven
door 2 spelers per elftal een pagina te laten beheren. De “RKVVKeer” pagina is momenteel al onder een 5koppig beheer.
 Contiuniteit in de werkgroep Accommodatie . Gezien de relatief hoge huidige leeftijd van deze
vrijwilligers moet er aandacht geschonken worden aan het voortbestaan van deze werkgroep. Het doel is
om hier jaarlijks een lid aan toe te voegen. Dit kan ingevuld worden door de doelgroep te verbreden (niet
alleen de gepensioneerden binnen de club) en deze actiever te benaderen.
7.3 LANGE TERMIJN DOELEN (SEPTEMBER 2019 EN SEPTEMBER 2021)
Bestuurlijke samenwerking omringende clubs
Dit punt is tweeledig. Als eerste is het ons uiteindelijke doel om via een actieplan een structurele
samenwerking te verwezenlijken die het sportcomplex Bakkerbosch overkoepelt.
Ten tweede is het ons doel om niet alleen met andere sportverenigingen maar ook met omringende
voetbalclubs de samenwerking aan te halen en hier op bestuurlijk niveau in onderling overleg nader vorm en
inhoud aan te geven.
Maatschappelijke betrokkenheid
De maatschappelijke betrokkenheid rijkt niet alleen tot het korte termijn doel binnen het dorp maar ook op
lange termijn voor een bredere doelgroep in de maatschappij daarbuiten. Dit willen we bereiken door onze
accommodatie en (kunstgras)velden beschikbaar te stellen aan behoeftige doelgroepen. Denk hierbij aan
asielzoekers, senioren, gehandicapten, naschoolse opvang etc.
In het kader van onze sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid streven wij naar minimaal een drietal
activiteiten binnen dit kader te organiseren.
Dit is ook een speerpunt dat meegenomen dient te worden in het actieplan voor de overkoepelende
samenwerking binnen sportcomplex Bakkerbosch; waar dit tevens ook tot meer vrijwilligers voor de betrokken
clubs kan leiden.
Delegering naar commissie ledenwerving - en behoud
De eerder genoemde activiteiten m.b.t. asielzoekers, senioren en gehandicapten sluiten nauw aan bij het
huidige takenpakket. In samenspraak met bestuur en andere stakeholders lijkt het ons een mooi doel om een
bodem te scheppen voor een G-elftal, wandelvoetbal/kaartmiddag voor senioren of een reguliere
competitiedeelname van asielzoekers binnen onze bestaande elftallen. Meer taken betekent ook meer
verantwoordelijkheid, het is dan ook dringend gewenst om het aantal inzittende vrijwilligers op te hogen naar
een minimum van 10.
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8. NAWOORD

In de relatief korte tijd dat ik lid ben van VV Keer is mij opgevallen de grote mate van verbondenheid en
betrokkenheid van iedereen bij deze geweldig mooie club. VV Keer is een hele warme en familiaire vereniging
waarin gezelligheid, kameraadschap, respect voor elkaars kwaliteiten, het elkaar versterken en het samen, als
team, ergens hand in hand voor gaan. Dit voelt als een aangenaam warm bad. Het bestuur kijkt er dan ook
enorm naar uit om, met de steun van en in samenspraak met de leden, aan de hand van dit beleidsplan te
mogen werken aan de toekomst van onze mooie club! Onze dank gaat ook uit naar Het Huis v.d. Sport alsmede
de Sportraad Eijsden-Margaten voor hun ondersteuning en consultering bij het opstellen van dit beleidsplan.
Het bestuur denkt dat we hierbij datgene wat goed is, ook goed moeten houden. Want VV Keer moet nu en in
de toekomst die warme club zijn en blijven. Dit sluit ook nauw bij onze slogan: VV Keer, voetbal en meer!!!
Waar volgens het bestuur nog kansen liggen is het werken aan verbindingen, en dan vooral naar onze externe
samenwerkingspartners toe (BSO, omliggende verenigingen, andere voetbalclubs en de gemeente). Daar lig de
komende tijd dan ook de uitdaging waar we als club en als bestuur mee aan de slag zullen gaan.
Als zijsprong verwees ik naar het warme gevoel binnen de club. Het “warme bad.” Hierbij verwijs ik naar het
begrip “Caldarium Concordia.” De waarschijnlijke oorsprong van de naam Cadier komt, volgens taalkundig Drs.
Riemer Reinsma, naar alle waarschijnlijkheid van het Latijnse “Calidarium”, hetgeen “plaats voor warme
baden” betekent. Calidarium of Caldarium verbasterde in de Romaanse tijd tot “Calidier”, wat later door
Germaanse stammen wederom als “Caieer” herdoopt werd. De laatste stap was de verbastering van Caieer
naar Keer. Vanaf 1736 werd het dorp dan ook beschreven als Cadier ofte Keer. Veel stappen en ook een rijke
geschiedenis.
Tel daarbij op dat “Concordia” de Romeinse godin der eendracht en harmonie was, dan betekent Caldarium
Concordia, voor ons als VV Keer, niets minder dan “Keerder Eendracht.” Mooi, bijzonder toepasselijk en een
gevoel dat ons, anno 2016, als vereniging definieert.
Het bestuur is er hierbij van overtuigd dat als we ook in de toekomst, net als nu, zij aan zij, hand in hand, samen
achter deze mooie club staan en er samen voor gaan, VV Keer nog een lange en succesvolle toekomst zal gaan
beleven!

Raymond Partouns
Aspirant voorzitter VV Keer
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ORGANOGRAM VV KEER
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Uitleg organogram
Het organogram van VV Keer leest zich als uiterst dynamisch. Opvallend is de afwezigheid van de traditionele
hiërarchie; bij VV Keer spelen we niet graag de baas over elkaar en daar zijn we trots op. Als men zich niet
boven of onder een ander plaatst, komt dit de saamhorigheid alleen maar ten goede. Het bestuur vormt het
centrum en vervult een coördinerende. Zichtbaar is dat sommige werkgroepen ook een bestuurslid in hun
gelederen hebben, wat de samenwerking en het coördineren vergemakkelijkt.
Enige opmerkingen bij het organogram
1.
2.
3.

4.
5.

Onze prioriteit qua organisatie ligt momenteel bij het bereid vinden van een vrouwelijk bestuurslid.
De werkgroep sponsoring zal nog verdere invulling en verantwoordelijkheid krijgen.
De afdeling jeugd is enorm en wordt autonoom bestuurd door de werkgroep jeugd. Ons bestuurslid
jeugdzaken is de schakel tussen de werkgroep/afdeling en het bestuur. Tevens zijn we trots dat veel
van de jeugdleiders spelers zijn uit de seniorenelftallen.
De commissie RABO Volksfeest bestaat officieel 6 vrijwilligers; echter zijn er voor het opbouwen,
afbreken en bardienst nog altijd 15 tot 20 vrijwilligers bereid om mee te werken.
Website en PR is geen officiële werkgroep. De leden die de Facebook pagina’s beheren doen dit
autonoom. De webmaster rapporteert en krijgt direct instructies van het bestuur.

DR. KRIMP ANALYSE

PROGNOSE IN GRAFISCHE WEERGAVE
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