
VAN DE BESTUURSTAFEL 
Nieuwsbrief 4 appendix 1: Beschrijving keuzes FC VVC in nieuwe organisatie  
 
Misschien wel de belangrijkste nieuwsbrief met nieuws, achtergronden en informatie van onze stuurgroep Back-
to-Basics. We hebben u summier geïnformeerd over onze activiteiten de afgelopen maanden.  
 
Het is nu tijd om meer concreet naar buiten te treden wat er allemaal is bereikt in het belang van onze vereniging.  
 
Daarnaast willen we ons profileren met een slogan, zodat iedereen weet waar wij als club voor staan en wat wij 
willen uitdragen: 
 

FC VVC VOOR BETER VOETBAL 
 
Beleid FC VVC seizoen 2014 - 2015 en verder 
We willen als FC V.V.C. investeren in onze leden. Het HB en de stuurgroep Back-to-Basics hebben besloten de 
komende jaren het accent te leggen op BETER voetbal voor AL haar leden. 
 
Wij zijn van mening dat jeugd en senioren, die actief begeleid worden om fysiek, technisch en mentaal zich te 
kunnen ontwikkelen tot betere voetballers, ook beter in staat zijn goed te functioneren in de hedendaagse 
maatschappij. 
 
In breed bestuurlijk verband is dan ook besloten tot een grondige reorganisatie van FC VVC waarin het accent ligt, 
om juist in de leden te investeren. Een paar van die maatregelen zullen we hieronder kort toelichten: 
 
1)      Techniek 
Wat betreft de technische kant van het voetbal zullen we volledig integreren met de Leerlijnen van Ajax-online. 
Hiertoe zullen alle trainers en begeleiders worden uitgenodigd, om geïnformeerd en getraind te worden. 
De grootste verandering van de implementatie van dit systeem, is de volledige aansluiting van elk leerjaar op het 
volgende, waardoor na een aantal jaren technisch hoogwaardige spelers worden afgeleverd voor de senioren 
teams. Doelstelling: over 5 jaar voetballen ALLE teams 30% beter dan vandaag!  
 
2)      Training van trainers en leiders 
Bovenstaande is echter niet voldoende en daarom zijn er  reeds nu voor de meeste teams gekwalificeerde 
trainers gevonden die zowel de selectie teams als de niet-selectie teams moeten gaan trainen. Onder 
gekwalificeerd verstaan we dan trainers die in het bezit zijn van een K.N.V.B. diploma, dan wel intern op- en 
begeleid binnen FC VVC. 
Een belangrijk onderdeel van de selectie van trainers is de bereidheid om zowel met het Ajax-online systeem te 
willen omgaan en bereid te zijn tot het volgen van de verplichte interne “train-de-trainers” avonden. Het is van 
belang dat de gehele organisatie beter gaat presteren en daar zijn onze trainers en de leiders een belangrijk 
onderdeel van. Trainers en leiders zijn in de nieuwe organisatie direct aan elkaar gekoppeld met dezelfde 
opleiding en faciliteiten. 
 
3)      Fysieke ontwikkeling 
FC VVC werkt aan de installatie van een compleet programma, zowel intern als extern, om onze jeugd ook fysiek 
sterker te maken. Dit zullen we doen met zowel intern gegenereerde trainingen, als met behulp van externe 
specialisten, waar u ook voor uw fysieke klachten terecht kunt. Wij geloven dat we door het fysiek sterker maken 
van onze spelers ook de mentale weerbaarheid in het veld EN in de maatschappij kunnen verbeteren. Natuurlijk 
zal dit geleidelijk in de leeftijdsgroepen worden opgebouwd. 
 
4)      Een transparante organisatie.  
Om bovenstaande te kunnen realiseren zullen een beroep moeten doen op een grote groep vrijwilligers. Onze 
Frontlinie. Deze groep heeft topprioriteit in het trainen en continue informeren over plannen en ontwikkelingen. 
Er is dan ook een zeer volledig organigram gemaakt met namen en contact mogelijkheden om de lijnen zo kort 
mogelijk te houden. Elk lid, of ouder van, kan dan ook direct zien waar hij of zij moet zijn met vragen. Dit 
organigram wordt ook als bijlage beschreven en in schema toegevoegd. 
 



5)      Het eerste elftal. 
Elk team, jongens en meisjes, voetballers en keepers, op zijn of haar eigen niveau, start in het komende seizoen 
met het werken volgens bovenstaande principes. Zo ook de trainers en begeleiders. Met als doel om onze jeugd 
te laten doorstromen naar de senioren en als het even kan naar het eerste team. 
Om recht te doen aan de ambitie die we hebben zullen we echter nu al ons eerste team voorzien van zeer 
gekwalificeerde trainers. De huidige trainer, met zijn technische staf, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 
bovenstaand proces en als Bestuur willen we dit nog verder uitbouwen met mensen die ons als vereniging 
voetballend verder kunnen helpen. 
 
6)      De ondersteuning, commercieel, organisatorisch en facilitair. 
Er kan helemaal niets binnen onze vereniging zonder de fysieke en financiële steun van onze vrijwilligers en 
sponsoren. Al deze mensen en bedrijven zijn dus van uitzonderlijke waarde voor FC VVC In het proces van het 
verbeteren van de vereniging ontkomen we er niet aan om ook hier de komende maanden naar verdere 
professionalisering te streven. Hiertoe zal het team van de sponsor commissie en de business club daar waar 
nodig, worden versterkt en geholpen. Ook zullen de overige vrijwilligers daar waar nodig meer steun en hulp 
krijgen. Een aantal maatregelen in bijvoorbeeld de financiële en ledenadministratie zijn al doorgevoerd. 
 
Op bovenstaande manier willen wij FC VVC laten groeien van lokale tot regionale voetbal club van belang. Een 
club die investeert in haar leden en sponsors. 
 
We zijn dan ook bijzonder trots, dat wij een organisatievorm hebben kunnen maken en vooral kunnen invullen 
met het grootst mogelijke commitment van alle betrokkenen, die voldoet aan de eisen en doelstellingen die we 
onszelf hebben opgelegd. Die doelstellingen zijn heel even kort weergegeven als volgt:  
 
Met de selecties in de jeugd ervoor zorg te dragen dat we minimaal 1e klasse spelen en streven naar 
Hoofdklasse niveau voor de langere termijn. Voor ons senioren eerste geldt een zo snel mogelijke doorstroming 
naar de 2e klas met op langere termijn een stabiele 1e klasser kunnen worden. 
Dit alles zonder onze onderhuidse cultuur, om een gezellige en sportieve vereniging te zijn voor iedereen die 
wil voetballen in Nieuw-Vennep, geweld aan te doen. 
 
Kortom, we gaan ergens voor en dat willen we ook in de breedste zin van het woord uitdragen. Voor wat betreft 
de ambities kunnen we dat misschien het beste illustreren, door aan te geven dat we inmiddels voor de senioren 
selectie een trainer hebben weten te vinden met een enorme staat van dienst op Hoofdklasse niveau en in het 
bezit van het diploma Oefenmeester 1. Rory Roubos heeft het maximale uit de spelersgroep gehaald en op 
moment van dit schrijven gaan we de nacompetitie in voor promotie naar de tweede klas en hebben we kans om 
de eerste stap al te zetten.   
Zoals iedereen misschien al weet gaat hij de club als trainer verlaten en gaat hij zijn ambities verder waarmaken 
bij de Betaald Voetbal Organisatie FC Volendam. Wij wensen Rory daarbij veel succes en bedanken hem voor wat 
hij allemaal voor FC VVC heeft betekend en hopen hem nog vaak op ons complex te mogen verwelkomen. 
 
Daarnaast hebben we oor de jeugd, voor zowel de A- als B-selectie, twee oud Vennepers en mensen van onze 
club, bereid gevonden deze job op zich te nemen, met als voornaamste doelstelling zoveel mogelijk junioren op te 
leiden voor ONS eerste! Welke vereniging kan zeggen, iemand met diploma Oefenmeester 2 voor de A-junioren 
selectie te hebben? 
 
We zijn natuurlijk benieuwd naar uw reacties en opmerkingen, maar vooral willen we met zijn allen de schouders 
eronder zetten om het een succes te maken! Dat kan niet zonder de medewerking en ondersteuning van 
iedereen, niet alleen als speler, maar ook als ouder, voogd of supporter, of verder iedereen die ons FC VVC een 
warm hart toedraagt. 
 
Vóór de overschrijvingstermijn half juni zullen wij de elftalindelingen rond hebben, zoveel mogelijk rekening 
houdend met niveau, ambities, homogeniteit en voorkeuren. Daarin realiseren we ons terdege, dat we het nooit 
iedereen naar de zin kunnen maken, maar wees ervan overtuigd dat we dit alles met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid zullen doen. 
 
Hoofdbestuur en Raad van Toezicht FC VVC 
 
Vragen, opmerkingen, commentaar en/of suggesties worden op prijs gesteld via: rvt@fcvvc.nl 
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