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Inhoud 

• Werkgroep Peursum 2.0 

• Situatieschets voetbalverenigingen 
• Punten van aandacht: 

• DNA, sfeer, beleid & prestatieniveau 

• Vrijwilligers & betrokkenheid 

• Communicatie 

• Aansturing, samenwerking & 
organisatiestructuur 

• Aanbevelingen 
• Next steps 
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Lid 

Werkgroep Peursum 2.0 

Oud 
  

Man 
  Sponsor 
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Situatieschets voetbalverenigingen 

https://youtu.be/Umomu_aDQ4w?t=14
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Nu 

Tijden veranderen 

• Hechte groepen 
• “Onze vereniging”  
• Elkaar ontmoeten en 

spreken 
• Vanzelfsprekend om te 

helpen 
 

 
 

 
 

 
• Komen en gaan 

wanneer het 
uitkomt 

• Weinig vrijwilligers 
• Hoge eisen 
• Kritisch op kwaliteit 

van vereniging 
 
 

• Clubs hebben het 
lastig 
 

• Individuen  
• Meer dingen te doen 
• Andere sporten 
• Andere motieven 
• Druk dus minder 

vanzelfsprekend 
• Geen tijd 

Vroeger    Nu Gevolg 
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Cultuur: 
Wat zijn onze gebruiken? verbinding 

Werkgroep Peursum 2.0 || Rabobank || KNVB || NOC*NSF 

Strategie:  
Wat voor club willen we zijn? 

Structuur: 
Wie doet wat? 

Cultuur: 
Wat zijn onze 
gebruiken? 

Ondersteuningsmogelijk-
heden Rabobank 
 
 
Vanuit het bestuur 
gevraagd om onderzoek te 
doen binnen de club.  
 
Oprichting werkgroep 
Peursum 2.0 
 
Begeleiding Rabobank, 
KNVB, NOC*NSF 
 
 



Titeldia (variabel) 

Klik op het icoontje om een 
nieuwe afbeelding in te 
voegen. 

Zoek en selecteer de 
gewenste afbeelding.  
Klik op ´Invoegen´ 

1 

2 

Invoegen 

AFBEELDING INVOEGEN 

Werkgroep Peursum 2.0 || Enquête 

Karaktereigenschappen Peursum? 
 
 
Wat onderscheidt ons van anderen? 

 
 
Wat zal er (nooit) veranderen? 

 
 

Uitwisselen van 
inzichten  

 
“Ons verhaal” 

Verwerken 
enquête 

Bespreken 
uitkomsten 
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Werkgroep Peursum 2.0 
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Maar is en wilt ook: 
• Presteren op hoger niveau. 
• Afhankelijk van een beperkte groep vrijwilligers. 
• Investeren en behouden van de jeugd. 
• Meer betrokkenheid vanuit de jeugd. 

DNA, sfeer, beleid & prestatieniveau 

 
Peursum wil zijn: 
• Voor iedereen, gastvrij, dorps, 

gemoedelijk.  
• Gezelligheid & gelijkwaardigheid. 
• Een verbindende actieve vereniging.  
• Ambitieus voor plezier, saamhorigheid 

en goed sportief niveau. 
• Facilitair op orde. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Maar ook: 
• Presteren op hoger niveau. 
• Investeren en behouden van de jeugd. 
• Meer betrokkenheid vanuit de jeugd. 
• Vrijwilligersinzet & aandacht en iedereen 

draagt bij. 
• Meer activiteiten voor jongeren. 
• Gelijke aandacht & kansen. 

Aanbevelingen:  
• Beleidsplan; zorg dat de basis op orde is. 
• DNA Peursum 2.0: Weet waar je voor staat! 
• Sfeer: Breng sfeer, ontplooi sfeer en creëer sfeermogelijkheden. 
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Belangrijk voor Peursum: 
• Ieder draagt bij. Kan dit? 

Vrijwilligers & betrokkenheid 

Peursum is: 
• Een vereniging waar heel veel gebeurt 
• Een vereniging die het moet het 

hebben van vrijwilligers. 
• Maar: Afhankelijk van een selecte 

groep vrijwilligers. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Belangrijk in vrijwilligerswerk: 
• Structuur, duidelijkheid & regelingen. 
• Waardering en sfeer. 
• Communicatie 

 
 

Aanbevelingen: 
• Vrijwilligers: Structuur, betrekken & waardering. 
• Betrokkenheid: Voor, door & met elkaar 

Vrijwilligerswerk : 
• Taken zijn lastig om in te vullen terwijl er 

veel moet gebeuren. 
• Vraagt veel aandacht. Wat moet er 

gebeuren? En door wie? 

Belangrijk voor Peursum: 
• Ieder draagt bij. Kan dit? 



Titeldia (variabel) 

Klik op het icoontje om een 
nieuwe afbeelding in te 
voegen. 

Zoek en selecteer de 
gewenste afbeelding.  
Klik op ´Invoegen´ 

1 

2 

Invoegen 

AFBEELDING INVOEGEN 

Communicatie 

Aanbevelingen: 
• Investeer in communicatie & communicatiemiddelen. 
• Focus op: Plezier, afstemming, samenwerking en waardering. 
 

 
Communicatie binnen een vereniging is van 
cruciaal belang! 
 
Niet: 
• Gepraat & gezeur in de wandelgangen. 
• Achteraf 
• Over elkaar 
• Negatief 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Maar: 
• Positief spreken en waarderen. 
• Open bespreken, korte lijnen & afstemmen 
• Met elkaar 
• Open staan voor feedback 
• Positief 
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Aansturing, samenwerking & organisatiestructuur 

 
 
 
 
 
 

Aanbevelingen: 
• Organisatiestructuur op orde maken: vacante commissie & 

bestuursfuncties, vrijheid, eigenaarschap. 
• Focus op regelmaat, interactie & afstemming 
 
 

 
Huidige situatie: 
• Organisatiestructuur staat 
• Bestuur & commissies 
• Vrijheid & eigenaarschap & mandaat 
• ‘Vrijblijvendheid’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nieuwe situatie: 
• Invulling geven aan organisatiestructuur 
• Helderheid taken bestuur & commissies 
• Beter inzicht in vrijheid & eigenaarschap & 

mandaat 
• Regelmaat, interactie & afstemming 
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Werkgroep Peursum 2.0 || Aanbevelingen 

Beleidsplan; zorg dat de basis op orde is. Leren van lessons learned. 
 
Sfeer: Breng sfeer, ontplooi sfeer en creëer sfeermogelijkheden.  
 
DNA Peursum 2.0: Weet waar je voor staat! 

Vrijwilligers: Structuur, betrekken & waardering. 
 
Betrokkenheid: Voor, door & met elkaar. 

Investeer in communicatie & communicatiemiddelen. 
 
Focus op: Plezier, afstemming, samenwerking en waardering. 

Organisatiestructuur op orde maken: vacante commissie & bestuursfuncties, 
vrijheid, eigenaarschap. 
 
Focus op regelmaat, interactie & afstemming. 
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Werkgroep Peursum 2.0 || Next steps 

             Gezamenlijk: 
 
Verhaal    Droom                                Actie 

Speerpunten: 
 
• DNA Peursum 2.0: Weet waar je voor staat! 

 
• Organisatiestructuur op orde maken: vacante commissie & bestuursfuncties, vrijheid, 

eigenaarschap. 
 

• Vrijwilligers: Structuur, betrekken & waardering. 
 

• Investeer in communicatie & communicaties. 
 

 
Begeleiding: KNVB 
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Werkgroep Peursum 2.0  

advies@vvpeursum.nl 


