


Beleidsplan FC Aalsmeer

Update beleidsplan voor de leden van FC Aalsmeer

Extra ledenvergadering, 14 september 2022



Agenda

1. Terugblik

2. Beleidshuis en haar pijlers

3. Huidige stand van zaken

4. Organisatie

5. Vragen



1. Terugblik

•Waar stonden wij een jaar geleden?

•Hoe zijn we hier gekomen?

•Wat was het resultaat?



2. Ons beleidshuis en haar pijlers (1)

FC Aalsmeer, een thuis voor prestatie en plezier
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Missie

Visie

Dolf, Dave Dolf, Mark Eef, Elly Roald, Marco, Elly Roald, Dave



2. Ons beleidshuis en haar pijlers (2)
Onze Missie:
• FC Aalsmeer is een voetbalclub met een brede voetbalopleiding voor de jeugd, waar alle 

leden zich thuis voelen. Prestatie en plezier staan hoog in het vaandel. FC Aalsmeer is er 
voor Aalsmeer en de regio Aalsmeer en wil onderdeel zijn van de lokale maatschappij

Onze Visie:
• FC Aalsmeer wil in de toekomst uitgroeien tot een club met een grote aantrekkingskracht 

voor voetballers in de omgeving (jong en oud)

• FC Aalsmeer werkt met een gekwalificeerd jeugdkader waarbinnen de jeugd, jongens en 
meisjes, alle kansen krijgt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen

• De betrokkenheid bij FC Aalsmeer gaat verder dan alleen voetbal. De club wil vooral ook 
een gezellige vereniging zijn met een grote betrokkenheid van vrijwilligers

• FC Aalsmeer benut haar accommodatie voor meerdere doeleinden en vergroot    
daarmee haar maatschappelijke betrokkenheid



2. Ons beleidshuis en haar pijlers (3)
Ons beleid is gebaseerd op de 5 pijlers en voor elk van de vijf pijlers 
dient een plan van aanpak te worden opgesteld en uitgevoerd. Hierbij 
wordt een actieve betrokkenheid van leden gevraagd.

Belangrijke uitgangspunten:

• Binnen elke pijler zijn minimaal twee bestuursleden betrokken;

• Binnen elke pijler wordt een team samengesteld van leden met een actieve betrokkenheid 
in de uitvoering van het plan

• Binnen elke pijler wordt een plan van aanpak opgesteld waarin belangrijkste doelen 
worden benoemd



3. Huidige stand van zaken, het PvA

Hoe ziet de samenstelling
van de groep er uit?

Wat zijn de belangrijkste 
3 doelstellingen?

Wanneer worden de genoemde 
resultaten opgeleverd?

Hoe ziet de aanpak voor de
genoemde resultaten eruit?

Wat zijn de belangrijkste 
resultaten die worden opgeleverd? 

Pijler



3. Huidige Stand van zaken, eerste resultaten (1)

Prestatie 
voetbal

Groepsamenstelling:
• Dave van Voorst
• Roald Koster
• Vacature (3x)

Doelstelling:
1. FC Aalsmeer wordt als de opleidingsclub 

in de regio gezien
2. Ambitueuze spelers zien FCA als kans om 

bij een BVO terecht te komen
3. FCA is een club uit de regio en in onze 

selectieteams spelen ook voetballers uit 
de regio

Resultaten:
1. Jeugdselectie teams (JO & MO) spelen 

allemaal op divisieniveau
2. Oprichting O23 dat 2 niveaus onder Za1 

speelt.
3. Instellen scoutingteam voor eigen jeugd 

(intern en extern)
4. Za1 is een stabiele hoofdklasser (4de divisie) 

met goede aansluiting vanuit O23 en Zo1
5. Minimaal 65% van de eerste elftallen

voetballers komen uit deze regio

Planning:
Nog te bepalen

Aanpak:
• Regie vanuit 1 technisch hart voor za, zo en jeugd
• Voeren van gesprekken met clubs uit de hoofdklasse
• Gebruik maken van sociale media kanalen met promotie FCA
• Investeren in samenwerking met BVO’s (scouting)



3. Huidige Stand van zaken, eerste resultaten (2)

Ontwikkeling 
& opleiding

Doelstelling:
1. FC Aalsmeer behoort tot de beste

jeugdopleiding van de regio
2. Eenduidig doorstroomproces voor 

selectiespelers vastgesteld.
3. FC Aalsmeer leidt trainers en 

scheidsrechters op en hoort daarbij tot 
de beste opleider in de regio

Resultaten
1. Implementatie van voetbaltechnisch

progamma
2. Gediplomeerde Jeugdselectie trainers
3. Een jaarlijks budget met groeiverwachting

voor trainersgilde
4. Eerder meetrainen van jeugdspelers bij 

een leeftijdscategorie hoger
5. Train de trainerprogramma voor interne en 

externe trainers

Planning:
Nog te bepalen

Aanpak
• Bepalen welke prioriteit nodig is voor KT en LT
• Social Media promotie van jeugdspelers die uitblinken
• Gesprekken arrangeren met Sponsorcommissie, Businessclub en technisch hart
• Verkennend onderzoek inrichten binnen de jeugd, senioren en vrijwilligerskader

Groepsamenstelling:
• Marko Kohler
• Roald Koster
• Elly Zekveld
• Danny van de Moot
• vacature



3. Huidige Stand van zaken, eerste resultaten (3)

Maatschappelijke
betrokkenheid

Groepsamenstelling:
• Constantijn Hoffscholte
• Elly Zekveld
• Eef Niezing
• Vacature (2x)Doelstelling:

1. FCA is een herkenbare vereniging die een 
relevante verbindende factor is in 
Aalsmeer en in de wijk.

2. FCA handelt vanuit een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

3. FCA wil uitgroeien tot een groene club, 
met aandacht voor duurzaamheid.

Resultaten:
• FCA organiseert duurzaamheidsactiviteiten 

(energiebesparing, plastic- en 
papierinzameling, afvalscheiding).

• Er is actief aandacht voor gezonde voeding 
(i.s.m. JOGG).

• FCA voert een actief beleid tegen agressie, 
geweld en seksuele intimidatie.

• Er is een actieve samenwerking met 
maatschappelijke organisaties in de wijk

• FCA is een erkend leerbedrijf met 
volop ruimte voor studiemogelijkheden voor 
de jeugd.

Planning:
• Nog te bepalen

Aanpak:
• Uitwisseling (sport)verenigingen over speerpunten maatschappelijke 

betrokkenheid
• Opstellen jaarkalender met benoeming van speerpunten m.b.t. 

duurzaamheid, gezondheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid
• Wijkgerichte samenwerking (onderwijs, opvang)



3. Huidige Stand van zaken, eerste resultaten (4)

Recreatie
voetbal

Groepsamenstelling:
• Dave van Voorst
• Dolf Groeneveld
• Vacature (3x)

Doelstelling:
• FCA staat in Aalsmeer en de regiobekend  

als een goed georganiseerde vereniging 
• Jeugdspelers blijven behouden voor de 

club (stabiele basis)
• Recreatievoetbal is de basis van de 

vereniging en genereert (samen met 
sponsors) omzet om prestatievoetbal 
mogelijk te maken

Resultaten:
1. FCA biedt alle vormen van recreatievoetbal 

aan
2. Bestuur is betrokken bij en/of zichtbaar voor 

recreatievoetbal (hoe nog in te vullen) 
3. Groei naar 1.300 leden (ca 5% per jaar) en 

(daardoor) toenemende omzet uit 
contributie en kantine

4. Brede en diverse groep van vrijwilligers met 
duidelijke (afbakening van) taken (zie pijler 
clubgevoel en plezier)

5. Evenementen voor binding, zichtbaarheid 
en bekendheid (zie pijler clubgevoel en 
plezier)

Planning:
• Nog te bepalen

Aanpak:
• Meeloopdagen organiseren zodat kinderen kunnen proeven aan voetbal
• Onderzoeken hoe spelers vanaf jonge leeftijd actief betrokken kunnen worden 

bij de club en de prestatieteams
• Onderzoeken hoe groei te faciliteren, waaronder actief monitoren mogelijkheid 

weekend sport



3. Huidige Stand van zaken, eerste resultaten (5)

Clubgevoel
& plezier

Groepsamenstelling:
• Dolf Groeneveld
• Mark Stoffels
• Vacature (3x)

Doelstelling:
• FCA is een herkenbare en uitnodigende 

vereniging die een relevante 
verbindende factor is in Aalsmeer. 

• Het voetbal op zaterdag en zondag is 
weer een ‘uitje’

• De continuïteit en kwaliteit van de 
activiteiten is gewaarborgd met een 
diverse groep aan vrijwilligers

Resultaten:
1. Een zichtbare gedragscode dat in 

overeenstemming is met de normen en 
waarden van de vereniging

2. Een jaarlijkse evenementenkalender met 
beschrijving van doel en doelgroep(en)

3. Elk evenement kent eigenaren die 
verantwoordelijk zijn voor de organisatie

4. Alle vrijwilligerstaken zijn gedefinieerd en 
per groep van vrijwilligers is er een profiel.

5. Digitale ondersteuning van vrijwilligerstaken 
en –planning

Planning:
• Nog te bepalen

Aanpak:
• Opstellen gedragscode plus communicatieplan
• Kijkje bij andere sportverenigingen over aanpak clubgevoel, 

plezier en vrijwilligers
• Opstellen evenementenkalender en toets op doel en bereik
• Identificeren vrijwilligerstaken en opstellen vrijwilligersprofielen 

voor duidelijke afbakening



3. Huidige stand van zaken, Kernboodschap

• Za 1, als vlaggenschip van FC Aalsmeer, is een stabiele hoofdklasser 
(i.e. 4de divisie)

• Jeugdselecties spelen op het hoogste niveau (Divisie)

• Doorstroomproces voor selectiespelers is vastgesteld in technisch 
beleid 

• Hoge participatiegraad van vrijwilligers

• FC Aalsmeer vormt een sociaal middelpunt in Aalsmeer met grote 
maatschappelijke betrokkenheid.



4. Organisatie

• Naast de eerste uitwerking van ons beleidshuis zijn wij als bestuur 
ook bezig met een vastlegging van rollen en verantwoordelijkheden 
van de bestuursleden van FC Aalsmeer.

• Hiertoe zijn functiebeschrijvingen voor elk bestuurslid opgesteld en 
moet vastgesteld worden of deze functiebeschrijving nog volstaat en 
eventueel geactualiseerd moet worden.

• Inmiddels is een voorzet gemaakt van een organogram, maar is nog 
geen bestuursbesluit genomen over de juistheid en volledigheid van 
dit organogram.



Concept Organogram
Algemene Ledenvergadering

Bestuur FC Aalsmeer

Kas 
commissie

Technische zaken

Technische 
Commissie

Arbitrage 
commissie

Selecties 
Senioren

Penningmeester

Sponsor 
commissie

Contributie

Boekhouding

Senioren

Heren Vr/Za/Zo

Dames Za

Walking 
Football

Inkoop 
materialen

Inkoop kleding

Jeugd

Selectie trainers

Voetbalscholen

Girls Academie FC 
Aalsmeer

Coördinatoren

Beheer & ondehoud

Onderhoud 
velden

Onderhoud 
kantine

Bar commissie

Evenementen 
commissie

Schoonmaak 
commissie

Voorzitter

Alg. Zaken & PR

Commissie 
Vertrouwenspers

Maatschappelijke 
initiatieven

Business Club

Club van 100

Secretaris

Communicatie 
commissie

Leden 
administratie

Wedstrijd 
secretariaat

Veldindeling

Vrijwilligers 
commissie



Vragen?



Bedankt voor de aandacht!




