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WAAR STAAT SVC2000 VOOR?
❏ Voetbal als sport én als plezierige manier om met elkaar vrije tijd te besteden
❏ Plezier en respect, binnen en buiten de lijnen, 'thuis en uit', overal
❏ Passie, om als speler en als lid je in te zetten voor SVC2000
❏ Binding, leden ‘voor hun leven' binden aan SVC2000 en elkaar
❏ Saamhorigheid, er bij willen zijn, samen SVC2000 beleven, ook al voetbal je niet actief
Als lid inzetten voor SVC2000 is breed bedoeld: natuurlijk als voetballer maar ook als
vrijwilliger. Onze leden presteren naast door voetbalactiviteiten ook door deel te nemen aan
allerlei andere activiteiten, zoals de nieuwjaarsborrel, en acties, zoals het ophalen van oud
papier.

WAT IS DE MISSIE VAN SVC2000?
❏ Zoveel mogelijk mensen - actief en passief - op ieders niveau voetbal laten ervaren
als een sport met passie en plezier
❏ Zo hoog mogelijk voetballen, binnen de kaders van onze vereniging
❏ 100 % tevreden leden
❏ Een vereniging zijn met maatschappelijke relevantie, die ertoe doet!
Met de term ‘zoveel mogelijk’ richten we ons op groei van het aantal leden. Met ‘actief en
passief’ bedoelen we de voetballende leden maar ook onze toeschouwers en vrijwilligers. De
term ‘passie’ staat voor het willen presteren maar ook het met passie vervullen van de
functie van jeugdleider op de zaterdag of wedstrijdleider op de zondag. Voetballen met
‘plezier’ heeft alles te maken met sportiviteit en respect!
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WAAR GAAN WE VOOR!
❏ Een focus op saamhorigheid en binding met SVC2000
❏ een gevarieerd activiteitenpakket aanbieden naast het voetbal
❏ focus op gezelligheid en sfeer in de kantine; the place to be!
❏ meer mensen benaderen voor op zichzelf behapbare klusjes
❏ Meer sportiviteit en respect in en buiten de wedstrijd
❏ Een gezonde balans tussen prestatief en recreatief voetbal
❏ minder focus op het eerste elftal
❏ investeren in de jeugd
❏ nauwere samenwerking tussen 1e en 2e elftal
❏ doorstroming van zelf opgeleide jeugdleden naar selectie
❏ een eerste elftal met verbonden spelers
❏ herkenbaarheid speler en speelsters Heren 1 en 2 en Vrouwen 1
❏ presteren van het eerste elftal bij de senioren heren en vrouwen en A1 bij de
jeugd staat voorop, alle andere teams zijn dienstig hieraan
❏ binnen de jeugdafdeling is het motto: ‘voor iedereen evenveel speeltijd’
❏ Leden, die met plezier voetballen op het eigen niveau
❏ een lidmaatschap 'voor het leven' met een - per leeftijd - passend en telkens
vernieuwd aanbod
❏ elke wedstrijd wordt gespeeld om te winnen maar wel binnen grenzen met
sportiviteit en respect voor elke deelnemer wordt gefloten door een opgeleide
verenigingsscheidsrechter
❏ Een eerste elftal met hoofdzakelijk door SVC2000 zelf opgeleide spelers
❏ Een verbeterde jeugdbegeleiding door werving, opleiding en begeleiding
❏ Opgeleide (verenigings-) scheidsrechters bij elke thuiswedstrijd
❏ Een aanbod, meer op maat en geënt op de specifieke wensen van leden
❏ Een financieel gezonde vereniging met een laagdrempelige contributie
❏ Transparantie en verbeterde communicatie met de leden
❏ Een volwaardige, eigentijdse en betaalbare accommodatie
❏ Een vrijwilligersbeleid met aandacht voor opleiden, begeleiden, faciliteren en
waarderen
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WELKE KERNKWALITEITEN ZETTEN WE IN?
SVC2000 kenmerkt zich door:
❏ Een prima imago: uitzonderingen daargelaten, voetballen we met plezier
❏ Een gezonde ambitie: niet ten koste van het DNA van de club hoger willen spelen
❏ Een toegankelijke vereniging: iedereen is welkom en krijgt een volwaardige rol,
ongeacht ras, sekse, afkomst of religie
❏ Enthousiaste vrijwilligers: door samenwerking een gezonde vereniging
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SWOT - ANALYSE
STERKE KANTEN
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Gebruik maken van nieuwe voetbal concepten, zoals veteranenvoetbal, vrouwen, 35+, walking
voetbal en zomeravondvoetbal
Aanboren nieuwe doelgroepen zoals combinatie zaal-/veldvoetbal
Zelf bedenken/aanbieden nieuwe concepten, zoals voetballen overdag (50+)
Samenwerken met andere Roermondse verenigingen
Medegebruik clubhuis voor kinderopvang en andere doelgroepen
Moderne energiebesparende mogelijkheden voor accommodatie
Benutten initiatieven bedrijfsleven vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen
Populariteit vrouwen- en meisjesvoetbal

ZWAKKE PUNTEN
❏
❏
❏
❏
❏
❏

‘Concurrentie’ van andere sporten en vrijetijdsbestedingen
Bevolkingssamenstelling: ontgroening/vergrijzing
Afnemende bereidheid om als vrijwilliger voor langere tijd beschikbaar te zijn
Afnemende bereidheid om pro deo vrijwilliger te zijn
Stapsgewijze doorberekening energielasten (leidt tot contributieverhoging)
Consumeren in plaats van verenigen

KANSEN
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

We zijn een grote vereniging met veel leden en dus potentie
We maken actief onderdeel uit van de Roermondse gemeenschap
De vereniging onderscheidt zich door een positief imago in de omgeving
Er is een zeker besef van wenselijke normen en waarden
Een groep honkvaste vrijwilligers die door dik en dun voor de vereniging klaar staat
SVC2000 is financieel stabiel en gezond (per 2014/2015)
Een centrale locatie met voldoende velden, kleedlokalen en faciliteiten dichtbij de woonkernen
Jeugdafdeling heeft positief imago en is beeldbepalend
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BEDREIGINGEN
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Het ledenbestand bestaat voor 30-40% uit leden met verschillende nationaliteiten en culturen
waardoor we niet met iedereen op eenzelfde manier aansluiting krijgen
Doorstroming vanuit jeugd naar de selectie
Besef van noodzakelijke samenwerking en neuzen in dezelfde richting binnen een deel van het
kader
Gebrekkige communicatie, vooral naar specifieke doelgroepen als de ouders van jeugdleden
Onvoldoende aanspreekcultuur op het niet naleven van wenselijke normen en waarden
Een cultuur van mopperen en kritiek geven
Een eilandencultuur
Veel werk bij een beperkte groep vrijwilligers
Angst om in te stappen als vrijwilliger vanwege tijdsinvestering/verantwoordelijkheid
Voor vrijwilligers zijn geen functiebeschrijvingen voorhanden
Dure energiesystemen en dermate hoge lasten
Een hoofdveld dat niet voldoet aan de recente getoetste normen (drainage)
Een 5e veld dat gezien ledenontwikkeling overbodig en daarmee een blok aan het been wordt
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