VV Bergambacht

•
•

Gemiddeld 550 leden;
Groeiende jeugdafdeling (bijna 300 junioren en pupillen);

•

150+ actieve vrijwilligers;

•

100+ ‘regionale’ sponsoren;
Nieuwe kleedkamers, opgeleverd in september 2013;
Oprichting Business Club VV Bergambacht, november 2013;
Tweede kunstgrasveld, opgeleverd september 2014;
Verbouwd clubgebouw, opgeleverd september 2014;
Normen en Waarden spelregelboekje gepresenteerd september 2014;
Nieuw hoofdsponsorcontract Otolift (2016);
Alle jeugdteams in gesponsorde Hummel tenues (2017);
Nieuw hoofdsponsorcontract Eetcafé ‘t Centrum (2017);
Nieuw veld 2 opgeleverd september 2017;
Wekelijks 1000+ supporters langs de lijn;
Financieel gezond met een goede visie naar de toekomst.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V.V. Bergambacht

De V.V. Bergambacht stelt zich tot doel het laagdrempelig aanbieden
van de voetbalsport op een hoog kwaliteitsniveau voor alle inwoners
van Bergambacht.
Kwaliteit vertaalt zich hierbij in een goede ‘vrijwilligers’ organisatie, een
moderne accommodatie en deskundige, gediplomeerde begeleiding voor
alle spelers en elftallen op alle niveaus binnen een gezond financieel
kader.
De doelgroepen zijn daarbij heren, dames en jeugd op een recreatief
prestatief niveau voor alle leeftijden. Naast kwaliteit kenmerkt de
vereniging zich door sportiviteit, respect, normen en waarden en een

gezonde ambitie, maar ook door gezelligheid en het familiegevoel.

V.V. Bergambacht

en

Doelstellingen 2015 - 2017
1.





Een goede, maar ook brede 'vrijwilligers’ organisatie. (meer
(vrij)willige inzet vanuit alle leden)

Alle belangrijke bestuurs- en commissiefuncties zijn en blijven goed gevuld.
Trainers en onderhoud, verplichte hulp vanuit de senioren teams ingesteld, werkt prima!
Veel jeugdvrijwilligers die helpen bij trainingen.
Verplicht vrijwilligerswerk is onderzocht en op dit moment niet nodig geacht, past ook
niet in de cultuur van onze vereniging gezien de onderzochte ervaring bij andere clubs.
2.








Sponsoractiviteiten optimaliseren en uitbereiden

Nieuwe sponsorcommissie.
Achterstand in contracten en facturering is weggewerkt.
Sponsit (Sponsor programma) is up to date.
Nieuw hoofdsponsorcontract met Eetcafé ‘t Centrum afgesloten.
Alle jeugdteams hebben een shirtsponsor en Hummel tenues
Nieuwe sponsoropties die in 2018 worden aangeboden:
 Tweede rij sponsorborden aan het hoofdveld;
 Sponsorborden veld 2 en 3 met zicht op de Veerweg;
 Narrowcasting (samen met de PR-commissie).

Doelstellingen 2015 - 2017
3.






Financiën consolideren

Mooie groei in ledenaantal (contributie), mede door opkomst meisjes- en damesvoetbal.
Stabiele consolidatie en groei in sponsorinkomsten.
Gestegen kantineomzet door vele activiteiten en resultaten selecties.
Goede onkostenbewaking op materialen en vergoedingen.
Meerjaren begroting op schema (grote investeringen in 2013/2014 rond
Break Even in 2017.

4.

Sportiviteit, respect, normen en waarden

 Weinig tot geen excessen richting de Normen & Waarden commissie.
 Duidelijk beleid richting de leden.
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Doelstellingen 2017 - 2020
1. Een goede organisatie en structuur, gericht op de
toekomst, die open staat voor het continue
verbeteren van de vereniging.

2. Deskundige begeleiding voor alle spelers.
3. Een gezond financieel kader.
4. Sportiviteit, respect, normen en waarden.
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