Meerjaren Beleidsplan
DIO’30 2019 – 2023

SAMEN STERK & SPORTIEF
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Inleiding
Voor je ligt een document dat de plannen en de organisatie weergeeft, zodat we kunnen toewerken
naar het behouden en verstevigen van een toonaangevende voetbalclub. We geven onze ambities
en doelstellingen weer en willen op die manier onder andere zorgdragen voor een daadkrachtig
beleid. We hopen hiermee daarnaast draagvlak te creëren voor onze omgeving en de
samenwerkende partijen.
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Hier staan we voor
DIO’30 is niet voor niets de grootste voetbalvereniging voor en door Maas & Walers. Voetballen bij DIO’30
Druten betekent samen leren scoren en overwinnen in een team waar je je thuis voelt. Een voetbalpassie delen,
met elkaar, vóór elkaar en naast elkaar. Op het veld, achter de schermen, of aan de zijlijn. Samen zijn we sterk
en maken we een veilige, nette voetbalclub waar je er echt bij hoort. Gelijkwaardigheid, dat vinden we belangrijk,
want iedereen is welkom. Sporten en bewegen is daarnaast vooral gezond en leuk. Met plezier leren we teams
dan ook om goed samen te werken, om in beweging te komen en leren we sociale vaardigheden, zoals het
ontwikkelen van veerkracht. een plek waar talenten tot bloei komen. Voor onze leden en voor ons team achter
de schermen. Een veilige, gestroomlijnde voetbalclub, die zijn verantwoording neemt voor de club en haar
omgeving. Samen zijn we sterk en sportief.

Onze missie
Het is onze missie om samen te voetballen en deze passie te delen. Op het veld, achter de schermen, of aan de
zijlijn. En dat doen we met een glimlach, want we staan naast elkaar en dat maakt ons sterk. Met respect voor
ieders individuele ontwikkeling en met de steun van onze partners en sponsoren in de regio Maas & Waal en
omgeving, is DIO’30 een plek waar je thuiskomt, waar nieuwe vriendschappen ontstaan en talent tot bloei
komt.

Onze visie
Succes is een ervaring, een beleving die je hebt wanneer je iets doet wat je eerder niet kon. Een gezamenlijke
overwinning, of een nieuw inzicht. Voetballen gaat daarom niet alleen om winnen, of verliezen. Het gaat
vooral om overwinnen en om vriendschap, veerkracht en om teamvorming, met de juiste talenten, op de
juiste plek. Het gaat over leren vallen en opstaan en samen ervoor gaan, ook al is het soms moeilijk. DIO’30 is
een club waar je jezelf kunt zijn en je de voetbalpassie kunt delen.
Dat geldt voor jong, oud, man, vrouw, van iedere achtergrond. We staan naast elkaar, spreken elkaar aan als
dat nodig is en vormen een gezamenlijke, sterke kern, waar je trots op bent en bij wil horen. We weten wat
succes, winnen en overwinnen betekent. Dit behalen we samen en vieren we ook samen, want samen is het
leuker en zijn we groter en sterker. Een plek waar je thuiskomt en waar voor iedereen ruimte is om tot bloei
te komen. Op het veld, achter de schermen, of aan de zijlijn. Samen vormen we de schakel tot succes.
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Kernwaarden
Onderstaande kernwaarden vormen de basis en tevens het uitgangspunt in de manier waarop wij met elkaar
omgaan en wat we belangrijk vinden voor de club.

Sportief
Soms win je en soms verlies je, maar hoe dan ook overwin je. Want als het tegenzit sta je op en schop je het
verder dan je verwacht. Wij staan voor veerkracht, voor doelen halen, prestaties leveren, verbeteren, winnen,
overwinnen en dat geldt voor iedereen, van elk niveau, van elke afkomst en leeftijd. We dagen je uit en dat
doen we met respect voor elkaar en dat voel je in de club. We schudden elkaar de hand, sluiten met zijn allen
af, want samen uit, samen thuis. We leren van elkaar, gaan nieuwe vriendschappen aan en delen één
gemeenschappelijke passie; voetbal.

Saamhorig
We zijn positief en optimistisch. Samen scoren, daar gaan we voor. Sporten is vooral jezelf zijn, met een
glimlach op je gezicht. Gelijkwaardig, want iedereen telt mee en doet mee. Wij maken de club samen en dat
betekent dat je samen zorgdraagt voor een nette, respectvolle en veilige voetbalclub. We spreken elkaar
daarop aan en we luisteren naar nieuwe ideeën. Sportief, eerlijk en open. We waarderen elkaar en geven
elkaar complimenten, zodat we kunnen groeien als individu en als team. Samen maken we een club waar je
bij wilt horen.

Sterk
Wij maken ons hard voor een solide en goed georganiseerde, gestroomlijnde club, met duidelijke regels en
afspraken. Een club en een team waar we van op aan kunnen. We zijn trots op de veiligheid en stabiliteit van
onze club. We spannen ons daarvoor blijvend in en dat zorgt dat we ook op zijn tijd kunnen ontspannen. We
omarmen elk talent, want met de juiste kracht, op de juiste plek zijn we sterk.
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Organisatiestructuur
Het onderstaande bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van een gestroomlijnd beleid en iedereen kent
daarin zijn, of haar taken.

Ons bestuur bestaat uit het volgende;
voorzitter
penningmeester
secretaris, media & vrijwilligers
bestuurslid portefeuille jeugdvoetbal
bestuurslid portefeuille seniorenvoetbal
en accommodatie
bestuurslid portefeuille voetbalzaken
bestuurslid portefeuille sponsoring &
kleding
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Organogram
Onderstaand volgt een schematische weergave van de organisatie aan de hand van een organogram.

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Seniorenvoetbal &

Jeugdvoetbal

Voetbalzaken

Sponsoring & Kleding

Accommodatie
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Doelstellingen
Zonder doelen kunnen we niet scoren. Daarom hebben we onderstaand een schematische weergave van de
gestelde doelen voor de komende 5 jaar. Op die manier willen we transparant zijn over de koers die we samen
varen en over onze ambities en het waarmaken ervan.

1. Technisch beleid
Iedereen moet kunnen voetballen op zijn, of haar eigen niveau;
de basisvoorwaarden zijn voor alle teams gelijk;
het eerste elftal is het vlaggenschip van de vereniging waarmee onze leden zich kunnen identificeren;
en het niveau van de jeugdteams 2e elftallen, ligt hoger dan 1e elftallen van omliggende verenigingen.

2. Normen, waarden & sportiviteit
Amitié Surtout; vriendschap boven alles;
we zijn een nette en correcte vereniging en stralen dit naar buiten toe uit.

3. Gezonde financiële positie
Gezonde financiële positie;
financieel en sportief is in balans;
beheersen van financiële administratie;
beheersen van financiële risico’s;
en borgen van financiële huishouding gelieerde stichting.
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4. Organisatie & vrijwilligers
Onze leden waarderen onze vrijwilligers;
we voeren een (pro-)actief vrijwilligersbeleid, waarbij we continue zicht hebben op ons
vrijwilligersbestand, -taken en competenties van onze leden i.r.t. invulling van deze taken;
onze vrijwilligers beschikken over een positieve VOG bij omgang met personen;
en wij geven alleen geldelijke vergoedingen voor functies die voldoen aan specifieke voorwaarden.

5. Accommodatie
Onze accommodatie is veilig en ondersteunt onze activiteiten;
daarnaast is de accommodatie toegankelijk voor mindervaliden, is deze sfeervol en groen;
de accommodatie voldoet aan wet- en regelgeving;
is een visitekaartje voor de vereniging;
en daarnaast werken we toe naar een bovengemiddeld duurzame accommodatie.
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Plan van aanpak & randvoorwaarden
Om doelstellingen te kunnen realiseren zijn een aantal randvoorwaarde essentieel. Deze factoren zijn van belang
als leidraad en het realiseren van de actieplannen. Onderstaand volgen de factoren waar we rekening mee houden
in ons plan van aanpak. Om tot een plan van aanpak te komen, kijken we eerst naar ons vertrekpunt.

Vertrekpunt
We zijn een financieel gezonde vereniging;
onze accommodatie kent een onveilige infrastructuur rondom de accommodatie en de
parkeergelegenheid heeft onvoldoende kwaliteit;
het eerste elftal speelt derde klasse met relatief veel eigen jeugd;
de jeugdselectieteams spelen hoofdklasse;
90 procent van onze vrijwilligersfuncties lijkt op dit moment ingevuld en er is geen totaalbeleid
rondom vrijwilligers en taken;
we hebben een stabiele sponsorgroep;
er is een stichting en een supportersclub;
het sportpark voldoet prima, maar het is krap en de bouwwerken zijn goed onderhouden, maar
onvoldoende duurzaam;
vorig jaar is er een nieuw jeugdbeleidsplan gestart.

Actiepunten
Het waarborgen van de kernwaarden, missie & visie intern alsook de strategie;
binding met de leden waarborgen;
een sterk vrijwilligersbeleid en interne waardering en motivatie in het team;
nieuwe vrijwilligers aantrekken, wanneer deze afnemen;
de verantwoording van het beleid in acht nemen en communiceren waar nodig;
certificering opleidingscentrum van de lokale jeugd;
het verbeteren van de duurzaamheid van het sportpark;
de start van ‘zaterdag 1’;
luisteren naar de relevante omgeving, om blijvend gevoel te houden en snel in te kunnen spelen op
de mogelijke trends en ontwikkelingen op voetbalgebied.
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Meerjarenbeleidsplan, DIO’30 2019 - 2023

SAMEN STERK & SPORTIEF
Vragen over ons beleid?
Neem gerust contact met ons op via: secretaris@dio30.nl.
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