FC RDC 2.0
SAMEN MEE(R) DOEN!
STRATEGISCH VISIEDOCUMENT
door ALV vastgestelde versie
mei 2016

VOORWOORD
Er verandert veel op en om de voetbalvelden. Er komen taken bij en besturen, leden,
vrijwilligers, en sponsoren, iedereen heeft andere verwachtingen. Tegelijkertijd lijkt de
schaalgrootte van de voetbalvereniging net als bij een "echt bedrijf" toe te moeten nemen om
het hoofd boven water te houden. Dit geldt niet alleen voor de noodzaak van toename van
inkomsten, maar ook voor de inzet van leden. Echter, leden van een voetbalvereniging zijn
"net gewone mensen", mensen waarvoor in onze maatschappij geldt dat ze al zo druk zijn.
Ze moeten participeren naast een betaalde baan, naast een gezin en hobby's, naast de
verzorging van ouders of anderen etc.
Door de drukte van alledag is het bijna niet meer mogelijk tijd te nemen om samen met
anderen te brainstormen en in te spelen op de betekenis van al die veranderingen. Daardoor
is er al helemaal geen tijd voor een koerswijziging, of voor verbinden, binden, betrekken en
verenigen, zoals de KNVB nastreeft. De KNVB stelt de vraag: Kiezen we voor leden als
consument of klant die alleen maar neemt, komt halen en consumeren, óf kiezen we voor
een (maatschappelijk) betrokken lid die geeft en neemt, en die zijn of haar steentje bijdraagt
aan het in stand houden van de vereniging?
Dat laatste spreekt het bestuur van FC RDC het meest aan!
Op de kernvraag of FC RDC klaar is voor de toekomst heeft het interim bestuur sinds
oktober 2015 proberen antwoord te geven. Een eerste aanzet daartoe vindt u in dit
document. Het is een strategische toekomstvisie voor met name de korte en middellange
termijn, waarbij oorspronkelijke prioriteiten, zoals jeugd en damesvoetbal uitgangspunt
bleven. U vindt er echter ook een doorkijkje naar kansen op de langere termijn.
Het is een eerste aanzet omdat wij een interim bestuur zijn en wij een nieuw te vormen
bestuur niet teveel voor de voeten willen lopen. Het is een versie 2.0 omdat wij
voortborduren op het fusiedocument uit 2013, toen FC RDC werd geboren; een vereniging
gebouwd op bijna 270 jaar historie van drie onvergetelijke Deventer voetbalverenigingen.
Dit document is tot stand gekomen door gebruik te maken van het fusiedocument,
uitkomsten van de ledenvergadering van 28 oktober 2015, uitkomsten van commissieoverleg
en brainstormsessies, bestuursvergaderingen, nieuwe beleidsplannen en gesprekken met
derden. Want naast het feit dat het interim bestuur vaak moest optreden als "doekje voor het
bloeden of 1.000-dingen doekje", heeft het bestuur ook tijd gemaakt om puin te ruimen,
relaties te herstellen, te brainstormen, beleid te wijzigen, en de juiste mensen voor de juiste
plek te zoeken. Alles met het oog op de toekomst van onze vereniging. Een toekomst voor
FC RDC die alleen maar gegarandeerd kan worden als we SAMEN MEE(R) DOEN!
Deventer, maart 2016, ad interim bestuur FC RDC:
Barry Stegeman, voorzitter
Gerard Holtkamp en Marcel Evers, penningmeesters
Wim Korte, secretaris
Luuk Preusterink, jeugd
Karel Turfboer, voetbalcommissie
Karin Bugter, damesvoetbal (tot 1-3-2016)
Paul van Gurp, invullen commissies
Janine van Harsselaar, MVO, Fair Play en overheid
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1. STAND VAN ZAKEN MAART 2016
1.1 Uitgangspunten: afspraken 2013
Bij het samengaan van RDC en de CJV-ers in 2013 is het volgende afgesproken (ingekort en
in willekeurige volgorde):
 FC RDC moet een voetbalvereniging worden die mensen in staat stelt te voetballen en te
trainen, die openstaat voor iedereen die wil voetballen of die niet actief wil voetballen.
 In principe kan iedereen lid worden, er is plaats voor alle doelgroepen: heren en dames
senioren, jongens en meisjes junioren en (mini)pupillen, alsmede zaalvoetbal.
 FC RDC is niet alleen gericht op veld- en zaalvoetbal, ook andere takken van sport
zouden kunnen plaatsvinden.
 Het vlaggenschip van de seniorenafdeling zal in de zaterdagcompetitie van de KNVB
actief zijn en straalt het karakter van de club uit. Prestatievoetbal op de zondag is
mogelijk indien organisatorisch en financieel haalbaar.
 FC RDC wil echte familievereniging zijn; clubgevoel is heel belangrijk. Leden en ouders
moeten elkaar zoveel mogelijk tegenkomen en leren kennen bijvoorbeeld bij activiteiten.
 Bestaande culturen en activiteiten van de oude verenigingen zullen zoveel mogelijk bij de
nieuwe vereniging herkenbaar zijn.
 Van ouders wordt een bijdrage (vrijwilligerswerk) verwacht.
 FC RDC vindt waarden en normen belangrijk. Mensen en spullen worden met respect
behandeld (Fair Play), en "boosdoeners" worden aangesproken.
 Er is een goede jeugdopleiding, maar hoog voetballen is geen doel op zich; er is plek
voor iedereen. Plezier staat hoog in het vaandel.
 Alle elftallen, dus ook de selectiespelers zijn actief binnen de vereniging als vrijwilligers.
 Eventuele vergoedingen zijn transparant en vallen binnen de kaders van de KNVB en het
beleid van de vereniging (door de ledenvergadering goedgekeurd).
 FC RDC zal een vrijwilligersvereniging zijn; vrijwilligers zijn de smeerolie van de club!
Ambities (2013)
 Alle kaderfuncties zijn bezet; er is een Algemeen bestuur, een Dagelijks bestuur en
uitvoerende commissies. Het bestuur stuurt de commissies (bestaande uit meer dan één
persoon). Dubbelfuncties worden vermeden.
 FC RDC is een solide en vitale vereniging met de volgende voetbalteams: twee
minigroepen van tien spelers, zes F teams, zes E teams, drie D teams (waarvan één
meisjes), drie C teams (één meisjes), drie B teams (één meisjes), drie A teams (één
meisjes), drie selectieteams, acht ongeselecteerde seniorenteams, twee damesteams.
Financiën (2013)
 Realistische sluitende begrotingen met een positief eindsaldo
 Er komt een verdeelsleutel voor toedelen financiën aan diverse onderdelen
 De
belangrijkste
bronnen van inkomsten
zijn:
contributies,
sponsoring,
kantineopbrengsten en clubactiviteiten
 De banden verstevigen met buurverenigingen, en de wijk, met name scholen
 Ontwikkelen activiteiten met externe partijen
 De website is het belangrijkste communicatiekanaal
 We willen een "groene", duurzame vereniging zijn.
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Het interim bestuur heeft voornoemde afspraken uit 2013 altijd en waar mogelijk als leidend
en sturend gehanteerd.
1.2 Activiteiten sinds ALV oktober 2015
Tijdens de ALV van oktober 2015 is door de voorzitter van de interim commissie van circa 20
FC RDC leden een uitgebreide presentatie gegeven met resultaten van een analyse en
bijbehorende aanbevelingen naar aanleiding van een interne bestuurscrisis. De presentatie
bevatte een probleemstelling, adviezen uit meerdere adviescommissies, en doelstellingen.
Het doel van een nieuw te vormen (ad interim) bestuur moest zijn: 1. het fundament leggen
voor een nieuw hoofd- en jeugdbestuur, 2. commissies instellen met de juiste mensen op de
juiste plek, 3. transparantie en bouwen aan onderling vertrouwen, 4. deze geweldige club
weer een nieuwe boost geven! Naar aanleiding van de ALV is vanuit de diverse
adviescommissies het huidige ad interim bestuur geïnstalleerd.
Gesteld kan worden dat alle interim bestuursleden direct aan de slag zijn gegaan om
lopende zaken te inventariseren. Ze zijn bezig gegaan met "EHBO: pleisters plakken, pilletje
laten slikken en verbandjes aanbrengen", oftewel de pijn verzachten van onderlinge
verdeeldheid die er tussen personen en groepen was ontstaan; overigens niet ongebruikelijk
na een altijd weer ingrijpende fusie!
Er zijn veel gesprekken gevoerd met leden die zich spontaan aanboden, en met leden die
eigenlijk ook wel vrijwilligerswerk voor hún club wilden doen en die persoonlijk zijn gevraagd.
Met deze leden zijn de diverse commissies gevuld.
Vervolgens is geïnventariseerd wat écht nodig was (en is) aan inzet en activiteiten om de
club weer (financieel) gezond te maken. Alles bij elkaar opgeteld kon eind februari 2016
worden vastgesteld dat driekwart van de geformuleerde actiepunten uit de ALV van oktober
2015 konden worden afgevinkt.
Hierna volgt een beknopt overzicht, in willekeurige volgorde en zonder volledig te zijn, van
zaken die in gang zijn gezet dan wel die gerealiseerd zijn:
 Versterken van de financiële positie van de vereniging, zowel liquiditeit als solvabiliteit;
beide ratio's zijn sterk verbeterd
 Hernieuwd vijfjarig contract met Grolsch en Eijkelenkamp-Onstenk B.V. uit Deventer. Het
contract is 15 maart 2016 getekend. Hierdoor zijn de inkoopcondities sterk verbeterd,
hebben we een forse eenmalige bonus bedongen, en is een vijfjarige
sponsorovereenkomst afgesloten.
 Bouwkundige aanpassingen achter de bar en in de kelder betreffende het contract met
Grolsch
 Realisatie nieuwe dakbedekking, in samenwerking met en financieel ondersteund door
de Vrienden van FC RDC
 Financiële opbrengsten door enkele energiebezuinigende maatregelen
 Spelattributen in het clubhuis voor de allerkleinsten
 Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie
 Afspraken met COA over twee voetbalmomenten per week voor minderjarige
vluchtelingen die gehuisvest zijn in De Poort (het Vlier) en één middag voor vluchtelingen
van de Auping locatie; dit als onderdeel van ons sociaal-maatschappelijk beleid
 Hernieuwde contacten met de nieuwe besturen van de andere sportverenigingen op
Sportpark Borgele, alsmede een doorstart van het gezamenlijke Sportparkoverleg
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Gesprekken met de jeugdvoetbalopleiding van Go Ahead Eagles over gezamenlijk
gebruik van de faciliteiten van FC RDC; regelmatig voetbalt het Beloftenteam bij ons
Afspraken over de noodzaak van goed opgeleide, gediplomeerde trainers voor Zaterdag
1 en 2 en voor de Dames
Beleidsplan Jeugd, met heldere afspraken over kwaliteit, doorstroming en plezier in
voetbal; nota bene: de formatie van een A-elftal voor het volgende seizoen is geslaagd
Concept beleidsplan van de Voetbalcommissie voor prestatie-/selectievoetbal
Heldere afspraken over uitsluitend collectief gebruik van budgetten voor selectievoetbal
Verlenging contract met technisch coördinator Peter Vogel
Verlenging contract met Roy Beumer, trainer van Zondag 1
Aanstelling Tigran Gabrelian en Marco Parnela als technische staf voor Zaterdag 1 en 2
In het nieuwe seizoen hebben we ook een A-elftal, en ook hiervoor gaan we een
gediplomeerde trainer aanstellen
Invullen/opstarten diverse commissies, zoals de Activiteitencommissie, de
Communicatiecommissie en de Scheidsrechterscommissie, en beleid ontwikkelen
Formaliseren financiële afspraken en tekenbevoegdheid
Aanschaf software kleedkamerplanner
Eén aanspreekpunt voor facilitaire zaken in de persoon van Frits de Groot
Invoering nieuw sleutelplan/-systeem
Een informatieve bijeenkomst voor ouders van jeugdleden
Brainstormsessies over vermarkten naam/concept FC RDC
Nieuw kassasysteem per april 2016 (met pinnen en verdwijnen contant geld)
Transparantere communicatie via digitale Nieuwsbrieven en het FC RDC Magazine.

Het interim bestuur hecht eraan te melden dat we met ons allen niet moeten vergeten dat
heel veel zaken ook "gewoon" goed zijn gegaan, en "gewoon" doorgaan. Zaken die
misschien niet zo opvallen, maar waar leden hun hele ziel en zaligheid insteken. Al deze
hard werkende vrijwilligers zijn we ongelooflijk dankbaar! Zonder hun kan FC RDC niet
bestaan!
Een paar groepen willen we er hier toch even uitlichten als voorbeeld van wat goed loopt,
namelijk: de goed geoliede Sponsorcommisie, die een niet te onderschatten factor is voor
de inkomsten van de vereniging, en de wekelijkse Onderhoudsploeg op maandag, een
groep ouderen die zorgt dat om het clubhuis en rond de velden alles er netjes, schoon en
opgeruimd bij ligt. Ook niet te vergeten, en op donderdagavond niet over het hoofd te zien,
de wekelijkse Biljartclub en Dartclub! Last but not least zijn we trots op de Damesgym-club
die binnenkort het 50 jarig jubileum viert!
1.3 Het merk FC RDC: waar staan we voor
Diverse bestuursleden en commissieleden hebben zich gebogen over het merk FC RDC en
waar dat merk voor moet staan. De uitkomsten worden hierna beknopt en puntsgewijs
weergegeven.
Merknaam FC RDC
 Onze club de gewenste uitstraling geven
 Het clubgevoel bevorderen
 De club onderscheiden van de concurrentie
 Door een eenduidige huisstijl de interne en externe communicatie bevorderen.
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Doelstellingen
 Mensen in staat stellen prestatief en recreatief te voetballen, door middel van een goede
opleiding, en door het scheppen van de juiste voorwaarden en het bieden van de juiste
faciliteiten
 Zoveel mogelijk mensen actief, maar ook passief zo lang mogelijk aan de club binden
door het geven van een warm clubgevoel, onder andere door het ontwikkelen van een
passend modern vrijwilligersbeleid
 Clubactiviteiten te ontwikkelen en deelname daaraan te bevorderen
 Te allen tijde te focussen op een gezonde, transparante, en vitale financiële huishouding.
Missie en Visie
 FC RDC is een club waar je volop voetbalplezier kunt beleven en waar je bij wilt horen,
ongeacht of je meer of minder getalenteerd bent
 FC RDC is een club die breed wordt gedragen door een kordaat bestuur, gediplomeerde
trainers en enthousiaste (onbetaalde) vrijwilligers
 FC RDC biedt ontspanning en gezelligheid, aan zowel actieve als niet-actieve
voetballiefhebbers, en is de leukste, beste, en grootste voetbalfamilie van Deventer
 De persoonlijkheid van FC RDC wordt gekenmerkt door de begrippen: vriendschap,
vooruitstrevendheid, prestatiegericht, betrokkenheid, respect, normen en waarden,
verantwoordelijkheid nemen, elkaar aanspreken, kwaliteit, gelijkwaardigheid,
geborgenheid, rechtvaardigheid, loyaliteit, diversiteit, samenwerking en plezier.
Kernwaarden en oproep
Als kernwaarden oftewel pijlers van het merk FC RDC zijn benoemd:
prestatiegericht, sportief, vriendschap, betrokkenheid, vooruitstrevendheid en plezier.
De oproep van het interim bestuur aan alle leden van FC RDC is gebaseerd op deze
kernwaarden en luidt: DOE MEE! SAMEN ZIJN WE STERK! Dus:
 Voetbalspeler: word lid en doe mee!
 Vrijwilligers en ouders: help de club en doe mee!
 Sponsoren, adverteerders, leveranciers, vrienden en vriendinnen van FC RDC:
ondersteun ons en doe mee!
Analyse
Het merk FC RDC is geanalyseerd aan de hand van de volgende vragen:
 Wat zijn onze kansen en bedreigingen
 Wat zijn onze sterktes en wat zijn onze zwaktes
 Wat zijn onze pijnpunten
 Wat is positief en wat negatief
 Wat gaat er goed en wat gaat er fout
 Is het glas half vol of half leeg?
Na beantwoording van deze vragen kwamen we tot de volgende conclusie:
Er gaat veel goed bij FC RDC; er zijn veel sterke en positieve punten en er zijn veel kansen.
Maar het is essentieel, dus van groot belang (en het kan niet vaak genoeg worden gezegd),
om samen mee te doen en om samen meer te doen. Zo zorgen we ervoor dat het glas half
vol is in plaats van half leeg. We streven er zelfs naar dat over een paar jaar het glas (bijna)
helemaal vol is!
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Concreet betekent dat onder meer het volgende:
 Onze diversiteit zo snel mogelijk uitbreiden en doorontwikkelen: denk aan 7x7-voetbal,
Old Stars (60plus voetballers), dames- en meidenvoetbal
 De accommodatie nog mooier, groter en beter maken; zorgen voor een goede sfeer en
mooie schone goed verzorgde uitstraling. Hierbij hoort ook aandacht voor een "duurzame
kantine". Niet alleen op het gebied van energiezuinig, maar juist ook door een slim
inkoopbeleid en aandacht voor een gezond(er) assortiment.
 Zorgen voor schaalvergroting, meer aanwas, niet alleen voetballers maar ook kwalitatief
goede (onbetaalde) vrijwilligers; waarbij kwaliteit voorop staat
 Stoppen met oude koeien uit de sloot, met oud zeer blijven ophalen, en met op lange
tenen staan; herinneringen koesteren, maar géén focus op oude bloedgroepen, maar wel
door gebruik te maken van 270 jaar Deventer voetbaltraditie
 Iedereen laten beseffen dat de financiële middelen beperkt zijn; onze accommodatie
beter benutten om inkomsten te genereren.
 Het ledenbestand en Sportlink zijn up to date, maar kunnen wellicht slimmer gebruikt
worden; daarnaast ontwikkelen we lidmaatschappen die gevarieerder en
gedifferentieerder zijn, met een toegevoegde waarde en meerwaarde (denk aan
gecombineerde lidmaatschappen met andere clubs, of aan fitnesstraining)
 We focussen op de jeugd, o.a. door met behulp van een wervingscampagne de aandacht
te trekken van nieuwe bewoners van nieuwbouwwijk Steenbrugge, en te zijner tijd van
bewoners op de oude-ijsbaanlocatie op de Zandweerd, maar ook door aandacht te geven
aan bewoners van onze eigen wijk Borgele en de wijken daaromheen, zoals Platvoet en
Keizerslanden. Tevens willen we de Mini's prominenter op de agenda te zetten.
 Door een goede sfeer, een gelijkwaardige en rechtvaardige behandeling van iedereen,
laten we iedereen zich eigenaar voelen van de club. Dat betekent dat we iemand ook
inleiden in onze normen en waarden en dat we mensen aanspreken als hij/zij nieuw is,
of als hij/zij een keer een slechte dag heeft. Om dit te onderstrepen zal een Fair Play
Commissie worden opgezet en zullen Vertrouwenscontactpersonen worden aangesteld.
Het bestuur zal met alle commissies nauw contact houden over het realiseren van de
speerpunten. Zo zal bijvoorbeeld met de Vrijwilligerscommissie en de Activiteitencommissie
worden besproken dat we meer activiteiten op en om de velden en in het clubhuis willen,
voor leden, voor hun familie, en voor niet-leden (denk aan: kennismakingsdagen, vriendjesen vriendinnendagen, sponsorbijeenkomsten, een businessclub, maar ook: Klaverjassen,
Jeu de boules, tafeltennis), en tevens betekent het dat we meer gaan samenwerken en meer
informatie gaan delen en halen bij externe partijen (NOC/NSF, de KNVB, gemeente
Deventer, Deventer Sportbedrijf).
Als belangrijke aftrap zal het interim bestuur binnen afzienbare tijd komen met een
tevredenheidsonderzoek! We willen graag weten wat er leeft bij de leden; wat vinden zij
positief wat negatief, en waar zouden leden prioriteit aan geven! Dus ook hiervoor geldt doe
mee!
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1.4 Actielijst interim bestuur
Naast alle ambities en actiepunten die genoemd zijn in de vorige paragaaf heeft het interim
bestuur een prioriteitenlijstje voor de korte termijn. Het allerbelangrijkste op dat lijstje is het
vinden van (nieuwe) leden die bereid zijn in het nieuwe hoofdbestuur plaats te nemen.
Daarbij komt het op sterkte brengen van het jeugdbestuur.
Zaken die het interim bestuur in 2016 nog wil realiseren, dan wel in gang wil zetten, zijn:
 Keuze nieuwe energieleverancier
 Energiebesparende maatregelen
 Realisatie wedstrijdtafel en bezetting voor ontvangst en verwijzing gasten
 Sluitende meerjarenbegroting presenteren
 Gesprekken inzake mogelijk nieuw kledingleasecontract, ook voor scheidsrechters
 Goed opgeleide en gemotiveerde scheidsrechters en grensrechters voor alle elftallen
 Organisatie versterken rond Zaterdag 1 door middel van leiders en/of een teammanager
 Werven van gekwalificeerde ervaren trainers voor Dames 1 en 2
 Actualiseren Bestuursreglement voor Alcohol en Roken in en rondom de kantine
 Uitwerken mogelijk samenwerkingsverband met Go Ahead Eagles Jeugd
 Organiseren voetbaldag Twentse Voetbalschool "Master of the ball"
 Voorbereidingen (promotie) UEFA damesvoetbal EK 2017
 Ondersteunen van DTTC en Karro Deux bij EK 2017 en NK 2016
 Opstellen en vastleggen normen en waarden, gedragsregels/Fair Play-regels
 Een VOG voor alle vrijwilligers in functie.
Het interim bestuur is zich er volledig van bewust dat het bouwen aan vertrouwen een
continu en "eeuwig" proces is, en we beseffen dat het ook geldt voor het geven van een
boost aan deze geweldige vereniging en het merk FC RDC. Deze boodschap zullen wij dan
ook het toekomstige bestuur en de commissies op het hart drukken.
1.5. Financiën
FC RDC heeft enkele financieel magere jaren achter de rug. Na het magere seizoen 20132014 toen de kosten en opbrengsten nog net in evenwicht waren, volgde het seizoen 20142015 waarin een verlies van € 27.455,00 werd geleden. Een duidelijke wake up call dat
inkomsten en uitgaven niet in de juiste verhouding waren.
De administratieve organisatie verdient ook de nodige aandacht. Weliswaar werd er een
goede boekhouding gevoerd, maar er waren onduidelijke afspraken over wie bestuurlijk
verantwoordelijk was voor het doen van uitgaven en tegen welke hoogte. Aandachtspunten
betreffen verder de betalingen rond het selectievoetbal op zaterdag, de barinkomsten en de
behaalde brutomarge daarop, de inning van contributies en boetes, en het onderhoud aan
clubgebouw en de rest van het terrein.
Het interim bestuur heeft zich dan ook als doel gesteld om te werken aan een betere
inrichting van de administratieve organisatie en het zorgen voor een sluitende begroting voor
het seizoen 2015-2016. Daarnaast dient het fundament te worden gelegd voor een
meerjarenbegroting die voorziet in een structureel overschot, zodat de vereniging financieel
het nodige vet op de botten krijgt om toekomstige noodzakelijke investeringen te kunnen
doen. We streven er op deze manier naar om voor grotere investeringen onafhankelijker te
worden van de bank, aangezien deze in de toekomst naar verwachting eerder een
terugtrekkende beweging zal maken in de financiering van voetbalclubs.
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De situatie doet zich voor dat we dit seizoen worden geconfronteerd met diverse aflopende
meerjaren contracten, zodat we ook mogelijkheden hebben om financieel belangrijke keuzes
te maken. Het gaat om de volgende contracten:
 Biercontract Grolsch
 Contract drankhandel Eykelenkamp
 Kledinglease contract Goal Promotions
 Energiecontract
 Diverse aflopende trainerscontracten.
Daarnaast diende er acuut een oplossing te worden bedacht voor het achtergebleven groot
onderhoud aan het clubgebouw, waarbij de slechte situatie van het dak (inmiddels opgelost)
en achtergebleven schilderwerk het meest in het oog springen. Nog een aandachtspunt is
dat uit een vergelijking met andere clubs in Deventer blijkt dat de contributie van FC RDC
aan de lage kant is!
Financiële ambities
FC RDC heeft de ambitie om een financieel gezonde club te zijn. Dat betekent dat we ieder
jaar een gezond overschot op onze begroting willen realiseren (circa 10%, dat wil zeggen
circa € 20.000,00), zodat we in de loop van de komende jaren vet op de botten hebben om
investeringsmogelijkheden die zich voordoen voor een belangrijk deel uit eigen middelen
kunnen doen. Deze financiële buffer helpt ook om gedurende het jaar een gezonde
liquiditeitspositie te hebben, zodat we op elk moment (zonder beroep te doen op derden) aan
onze financiële verplichtingen kunnen voldoen.
Onder een gezonde financiële situatie wordt ook verstaan dat we onze crediteuren binnen de
gestelde betalingstermijnen betalen.
FC RDC werkt met een meerjarenbegroting die elk jaar wordt herzien voor een periode van
drie seizoenen in het voren. In deze meerjarenbegroting is de investeringsbegroting
verwerkt. Deze investeringsbegroting wordt ook steeds voor drie toekomstige seizoenen
opgesteld. Binnen de club zijn de afspraken met betrekking tot de financiën in duidelijke
protocollen en richtlijnen vastgelegd. Daarin o.a. de gang van zaken betreffende de bar
(inkoop, afstorten geld, etc.), tekeningbevoegdheid, autonomie van commissies ten aanzien
van financiën, etc.
De administratie is ondergebracht bij een administrateur die in nauw overleg met de
penningmeester vormgeeft aan het financieel geformuleerde beleid. De penningmeester is
eindverantwoordelijk. De vaststelling van de jaarrekening en de begroting volgt elk jaar een
vast patroon, namelijk:
 Najaarsvergadering: vaststellen jaarcijfers vorig seizoen (na controle kascommissie)
 Vergadering maart/april: vaststellen beleid komend seizoen
 Vergadering mei: vaststellen jaarrekening komend seizoen (waaronder vaststellen
hoogte contributie).
Speciale aandacht verdient de komende jaren de barexploitatie. Al jaren werken we daar met
een brutomarge van circa 40%. De ambitie is om deze marge fors te verhogen naar 50 tot
55%. Dit om (zoals hiervoor al beschreven) een gezonde liquiditeitspositie te realiseren,
zodat we naast snel aan financiële verplichtingen kunnen voldoen, er ook middelen zijn die
investeringen mogelijk maken.
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Om dat te realiseren, dient de komende jaren geïnvesteerd te worden in een strakke
organisatie van de barcommissie en in een goede administratieve organisatie. Dat laatste
zullen bereiken we door te investeren in een kassasysteem dat de mogelijkheid biedt om:
 Minder fouten te maken met kassa-aanslag en wisselgeld doordat alle producten op en
scherm in te voeren te zijn met een geld-terug berekening;
 Eenduidigheid over prijzen
 Mogelijkheid tot pinbetaling
 Opzetten van een clubcard systeem
 Koppeling van verkoop aan inkoopadministratie
 Duidelijker registratie van omzet in het systeem.
FC RDC heeft de ambitie om een gezonde contributiestructuur te hebben, waarbij we als
richtlijn aanhouden dat de contributie niet de hoogste van Deventer is, maar zeker ook niet
de laagste. We ambiëren een plek net boven het gemiddelde van andere Deventer
voetbalclubs en daartoe is een substantiële contributieverhoging onontkoombaar. Ook hier
geldt als reden dat we een gezonde liquiditeitspositie willen realiseren zodat we naast het
snel aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen er ook middelen komen die
toekomstige investeringen mogelijk maken.

Nieuwbouwwijk Steenbrugge

GOED OM TE WETEN: uit een bericht van de Rabobank:
"Ondanks dat 27% van de Nederlandse bevolking lid is van een sportvereniging beweegt de helft van de jongeren
en een derde van de volwassenen onvoldoende. Dit is zorgelijk. ..... Een lage sociaaleconomische positie wordt
geassocieerd met een lage sportparticipatie. Gemeenten vragen sportclubs een steeds actievere rol te spelen in
het lokaal beleid voor het sociale domein. Dit vergt aanpassingsvermogen van de sportclubs..... Risico's zijn
veranderende (afnemende) inkomstenbronnen. De vraag is in hoeverre contributie- en horecainkomsten dit
kunnen opvangen."
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2. WIE ZIJN WE EN WAAR WILLEN WE NAARTOE
2.1. (Financiële) Ambities
Zoals aan het eind van paragraaf 1.2 al duidelijk werd, is FC RDC al heel lang meer dan een
voetbalclub; er is een Biljartclub, Dartclub en een bijna 50 jarige Damesgymclub. Ook kijkend
naar de Onderhoudsploeg/Maandagmiddagploeg (die de vriendschapsbanden uit het
verleden levend houden en onderwijl de omgeving netjes en schoon maken) en de vele
activiteiten die de afgelopen maanden weer voortvarend zijn opgepakt door de
Activiteitencommissie (waar ook mensen uit de buurt op afkomen, zoals bij de Bingo in
december 2015), is de conclusie dat FC RDC al vanaf het eerste begin veel meer is dan een
voetbalclub.
Wat hierbij van het allergrootste belang was en is, zijn de letterlijke en figuurlijke verdiensten
van de Sponsorcommissie en de Stichting Vrienden van FC RDC; zonder de enorme inzet
van betrokkenen, en de financiële opbrengsten van die inzet, zou onze vereniging er heel
anders uitzien!
In paragraaf 1.3 staan al heel veel ambities genoemd die het interim bestuur voor ogen heeft
om van FC RDC een sterk merk te maken. In paragraaf 1.4 zijn de actiepunten genoemd die
inmiddels in gang zijn gezet om de ambities waar te maken, maar die punten zijn natuurlijk
niet voldoende om te komen naar het sterke merk FC RDC. Er is meer, veel meer. Om dat
inzichtelijk te maken, kijken we hieronder allereerst naar een belangrijke medespeler die als
spil van zowel de voorhoede als de achterhoede kan functioneren: de gemeente Deventer.
Gemeente Deventer: Beleid Meedoen
Dat FC RDC al veel ervaring heeft met "meer dan voetballen" is maar goed ook, want sinds
2014 verlangt het beleid van de overheid, dus ook van de gemeente Deventer, van alle
sportverenigingen dat ze niet alleen vitaal, veilig, goed bereikbaar en toegankelijk zijn, maar
ook dat: verenigingen en sportparken zich ontwikkelen voor multifunctioneel gebruik, zich
inzetten om samenwerking tussen verenigingen te bevorderen, en meewerken aan een
integrale benadering van het sportpark waar ze deel vanuit maken.
Zonder al te uitvoerig te zijn, volgen hierna een aantal punten uit het beleid Meedoen die
voor FC RDC van belang zouden kunnen zijn of worden:
 De gemeente is druk bezig te onderzoeken wat de voordelen en nadelen zijn om alle
sportaccommodaties te privatiseren
 Er wordt gestreefd naar een goede spreiding van accommodaties over de gehele
gemeente
 Er wordt in principe geen subsidie meer verstrekt, maar er is nog wel een "1/3-regeling"
voor vitale verenigingen die investeren in de accommodatie (de gemeente betaalt dan
één derde van de uitbreidings- of verbeterinvestering)
 De gemeente waardeert verenigingen (financieel) die zelf initiatief nemen in onderhoud
en beheer;
 De gemeente gaat uit van maatwerk per sportpark
 De gemeente zoekt accommodaties die kunnen dienen als trefpunt voor sporters in de
openbare ruimte
 De gemeente wil weten of scholen meer gebruik kunnen maken van bestaande
sportaccommodaties
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De gemeente zoekt naar partijen die een programmering voor doelgroepen kan
organiseren (hiervoor komt een Eén Meedoen budget).

In de paragrafen hierna delen wij, zoals eerder gezegd, onze ambitie om nog meer te zijn
dan de vereniging die we nu al zijn.
Korte termijn en verder
Onder korte termijn verstaan wij een periode van één tot drie jaar. Zoals in hoofdstuk 1 is
gesteld, is het allereerst heel belangrijk om voorafgaand aan de ledenvergadering van herfst
2016 een kwalitatief goed, daadkrachtig en toekomstbestendig algemeen bestuur samen te
stellen. Maar dit geldt ook voor het invullen of op sterkte brengen van de uitvoerende,
commissies. Dit is een voorwaarde om de continuïteit te waarborgen en om daadwerkelijk
bezig te gaan en te blijven met binden, verbinden, versterken en verenigen. Uit het algemeen
bestuur (of hoofdbestuur) zal een klein flexibel dagelijks bestuur moeten opstaan met
bestuursleden die in nauw onderling contact, regelmatig te ontdekken (en te herkennen) zijn
in en om het clubhuis, om de lopende zaken af te handelen.
Het interim bestuur heeft tijdens twee brainstormsessies alvast "gedroomd" over een
mogelijk invulling van die toekomst. Om tot een toekomstdroom te komen is in de eerste
sessie antwoord gegeven op de vraag wat er begin 2016 als positief werd ervaren,
vervolgens moest antwoord worden gegeven op de vraag wat er negatief was, en daarna
mocht elk bestuurslid zijn/haar droom voor FC RDC opschrijven; hierbij was geen enkel
antwoord te gek (zie de tabel in bijlage 1).
Uit de vele reacties konden overtuigend vijf groepen worden gemaakt die vervolgens
gebruikt zijn voor een tweede brainstormsessie, waarin gefocust is op het behoud van het
positieve en op de uitwerking van "hoe en door wie" (zie tabel bijlage 2).
De vijf hoofdonderwerpen zijn:
1. Organisatie en bestuur: heldere organisatie, vertrouwen, duidelijk beleid, volle
commissies, goede communicatie
2. Betrokkenheid, goede wil en gezelligheid: familieclub, samenwerking, vrijwilligersbeleid
3. Jeugd: opleiding, ouders en begeleiding
4. Voetbal: prestatie, selectie, dames en heren, junioren en senioren, zaal, zaterdag en
zondag, materiaal, kwaliteit boven kwantiteit
5. Cultuur en diversiteit: normen en waarden, sociaal-maatschappelijke betrokkenheid, fair
play, activiteiten door (commerciële) externe organisaties en duurzaamheid.
Nota bene: Het was geruststellend dat er tijdens beide brainstormsessies heel wat dezelfde
onderwerpen werden opgeschreven en dwarsverbanden konden worden gemaakt kijkend
naar de afspraken uit het Fusiedocument 2013. De resultaten zijn te gebruiken voor zowel de
korte, middellange als langere termijn. Het is aan het nieuwe bestuur om te prioriteren, en
eventueel (extra) beleid op te stellen.
Voor de middellange termijn (drie tot vijf jaar) denken wij nog aan de uitwerking van de
volgende onderwerpen:
 Nauwere en strategische samenwerking Go Ahead Eagles jeugd
 Samenwerking met alle verenigingen binnen Sportpark Borgele
 Voetbal voor lichamelijk gehandicapten (mocht daar een vraag voor komen)
Concept Strategisch visiedocument, maart 2016, P a g i n a | 12







Competitie voor Old Stars (60plus voetballers)
Communicatieplan uitwerken, en regulier tevredenheidsonderzoek
Focus op nieuwbouwwijk Steenbrugge (fase 1, 2 en 3 in 2016 op de markt) en op de
ontwikkelingen van woningen op de oude ijsbaanlocatie op de Zandweerd, maar ook op
Diepenveen en Keizerslanden
Samenwerking met de wijk, (commerciële) organisaties en het onderwijs.

Voor de langere termijn (vijf tot tien jaar) kan het interim bestuur zich voorstellen dat er
ingespeeld gaat worden op nadere invulling van de sociaal maatschappelijke betrokkenheid
en FC RDC als Huiskamer van de Wijk, met een multifunctionele, multiculturele en mogelijk
commerciële invulling.

Organisatie FC RDC: Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat uit alle leden van FC RDC de
mensen moeten opstaan die de commissies bezetten, en dat uit de commissies het beleid moet
komen waarop FC RDC drijft. Dat beleid wordt vervolgens ter besluitvorming aan het bestuur
voorgelegd. Na een positief besluit wordt het beleid dan aan de leden kenbaar gemaakt.
Uit het midden van het Algemeen of Hoofd bestuur wordt een Dagelijks bestuur samengesteld. Het
algemeen bestuur bestuurt op hoofdlijnen, en het dagelijks bestuur handelt de dagelijkse en lopende
zaken af. Het algemeen bestuur besluit welke onderwerpen aan de Algemene Leden Vergadering
worden voorgelegd.
Alles drijft vooral op vrijwilligers. Vrijwilligers die niet worden betaald (ook geen onkostenvergoeding,
met uitzondering van gediplomeerde trainers).
ORGANISATIESCHEMA

Ouders, grootouders, andere
betrokkenen

Algemeen of
Hoofd Bestuur

Dagelijks
Bestuur

Jeugdcommissie

Voetbalcommissie

Overige
commissies

Overige commissies

Overige commissies

ALLE
LEDEN
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2.2. Veiliger Vereniging: Fair Play en VOG
Juridisch gezien betekent de Engelse term "fair play" letterlijk "eerlijk spel", en het staat voor
een ongeschreven regel van eerlijk bestuur. In de sport betekent het: eerlijk en sportief
spelen van een spel in de (top-)sport; sporters respecteren de spelregels en houden zich
eraan. Sinds 2012 staat Fair Play hoog op de prioriteitenlijst van de KNVB en van alle
voetbalverenigingen. Toch blijkt keer op keer dat fair play veel meer betekent dan het woord
respect waarmee het meestal wordt vertaald.
Het interim bestuur wil bereiken dat Fair Play bij FC RDC wordt uitgelegd in helder beleid wat
door alle leden breed wordt gedragen, en dat het beleid wordt gekend, herkend en vooral
wordt nageleefd. Waarom? Omdat duidelijk fair play beleid volgens de KNVB kan bijdragen
tot een veiliger vereniging. 100% veilig kan nooit worden beloofd, maar met duidelijke
beleidsregels en met een verklaring omtrent gedrag (VOG) kan de vereniging wel veiliger
worden.
Gedragscode
Eén van de beleidsmethodes om ongewenst gedrag te beperken, is het opstellen van een
gedragscode met daarin gedragsregels zoals die gelden bij FC RDC. Door aan leden
duidelijk te maken welke normen en waarden van kracht zijn, en deze vervolgens vast te
leggen in regels, maken we aan elkaar duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of ongewenst
is. Het interim bestuur is druk doende een dergelijke Gedragscode te formuleren. Zodra het
officieel is vastgesteld, is het van groot belang dat elk lid van FC RDC van deze
Gedragscode op de hoogte is, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan
worden aangesproken. Daarnaast moeten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen zich
daadwerkelijk aan de Gedragscode houdt, en daarom heeft het bestuur besloten dat:
 Alle leden de Gedragscode eind april 2016 toegestuurd krijgen
 Alle nieuwe leden de Gedragscode na hun inschrijving toegestuurd krijgen
 De Gedragscode te downloaden is vanaf de website
 De Gedragscode in het clubhuis zichtbaar wordt opgehangen
 Aan alle leden wordt gevraagd toe te zien op handhaving van de Gedragscode en het
bestuur zal leden steunen die tegen schendingen van de Gedragscode optreden
 Een FairPlay-commissie wordt ingesteld waar incidenten dan wel grove schendingen van
de Gedragscode kunnen worden gemeld
 Twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld worden (een man en een vrouw).
Verklaring omtrent Gedrag
In het verlengde van de totstandkoming van de hiervoor beschreven Gedragscode heeft het
interim bestuur in maart 2016 besloten om voor het gehele Kader, dat wil zeggen alle
vrijwilligers die een functie bekleden, een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen.
Wellicht en overvloede wordt opgemerkt dat alle vrijwilligers die een functie bij FC RDC
vervullen, rekening houdend met de hierna genoemde uitzondering, ook daadwerkelijk lid
zijn van de club (en derhalve van de KNVB).
De enige uitzondering op de regel van VOG zijn de ouders van Mini's en D-, E- en F-pupillen!
De VOG is een verklaring van het ministerie van veiligheid en justitie waaruit blijkt dat gedrag
van een persoon uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.
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NOC/NSF ondersteunt het hebben van een VOG voor sportverenigingen als één van de
maatregelen voor het beperken van seksuele intimidatie in de omgang met minderjaren,
mensen met een beperking en andere kwetsbare groepen. (Nota bene: in de sport zal
bijvoorbeeld een winkeldiefstal er niet voor zorgen dat een VOG wordt geweigerd.) De
Screeningsautoriteit Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie verzorgt de VOGaanvragen voor alle verenigingen die voor minimaal 70% uit vrijwilligers bestaan. De
aspecten waarop getoetst wordt, zijn de aspecten onder de zogenaamde categorie 8: artikel
84: personen die belast zijn met de zorg voor minderjarigen; artikel 85: personen die belast
zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen zoals mensen met een handicap.
Het bestuur heeft gekozen voor een geldigheidsduur van vijf jaar. Nieuwe vrijwilligers dienen
voorafgaand aan het aanvaarden van een functie bij FC RDC zelf zorg te dragen voor het
aanvragen en het binnen een maand inleveren van de (originele) VOG bij de
bestuurssecretaris. De secretaris zal de VOG archiveren nadat het is ingevoerd in Sportlink.
Als de vrijwilliger, als beoogd kaderlid, (binnen een maand) geen VOG kan overleggen dan
kan de vrijwilliger geen functie binnen FC RDC vervullen. Dit alles in het belang van de club
en vooral in het belang van de kinderen en andere kwetsbare groepen.
Iedereen wil toch een zo veilig mogelijke vereniging?
2.3. Sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid en samenwerking
Ten aanzien van alles wat er van FC RDC nu en in de toekomst (door de gemeente)
verwacht wordt, is het bestuur bezig om onder de vlag van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen en sporten (MVOs) te onderzoeken wat het beste past bij FC RDC, bij onze
accommodatie en bij Sportpark Borgele; al dan niet in gezamenlijk overleg met collegaverenigingen, wijkbewoners, gemeente, scholen etc.
Wat we niet moeten vergeten is dat we ons al lang geleden hebben verbonden aan KiKa; bij
alle wedstrijden ziet u fier aan Veld 1 hun vlag wapperen. Kika is de organisatie die geld
inzamelt om onderzoek te doen naar en activiteiten te ontwikkelen op het gebied van
kinderkanker. Wist u dat inmiddels 75% van de kinderen met kanker geneest! Maar dat
betekent dus ook dat 25% van de kinderen het (nog) niet overleeft.
Wat al resultaat heeft opgeleverd, is het overleg met een AMV-medewerker (alleenstaande
minderjarige vluchteling) van het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) van het huis De Poort
aan Het Vlier, tegenover de ingang van de straat Bredenhorst. Vanaf 9 maart 2016 kunnen
de jongelui die willen voetballen op twee middagen in de week een aantal uurtjes trainen en
oefenen op onze velden.
Er zijn ook volwassen vluchtelingen die willen voetballen. Zij zijn gehuisvest aan de Laan van
Borgele. Ook hierover is met het COA gesproken en besloten is om hun de gelegenheid te
geven op vrijdagmiddag te komen voetballen.
Daarnaast zijn we op woensdagmiddag opnieuw gaan meewerken aan de voetbalclinics voor
basisschoolleerlingen georganiseerd door het Deventer Sportbedrijf. Deze clinics vinden
plaats in de maanden maart en april bij FC RDC en ze eindigen op 20 april 2016 met een
gratis Voetbalmiddag van Go Ahead Eagles ook op ons complex.
Naast een paar concrete acties zijn er ook ideeën en contacten over het multifunctioneel
gebruik van het clubhuis. Wist u dat ons geweldige clubhuis vijf dagen in de week de hele
dag leeg staat?
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Wist u dat er steeds meer behoefte komt aan opvang van scholieren, niet alleen
basisscholieren, maar ook jongeren tussen 12 en 16 jaar, voor huiswerkbegeleiding, bijles of
naschools-sporten? Ook worden locaties gezocht voor wijkfuncties voor mogelijkheden van
combi-lidmaatschappen (dus bijvoorbeeld de combinatie van voetbal en tennis), voor
onafhankelijke sporters, en zelfs voor kleine medische handelingen zoals fysiotherapie.
Op dit onderwerp wordt ongetwijfeld in de nabije toekomst nader ingezoomd.
2.4. Organisatie
FC RDC heeft haar organisatie ingericht rond commissies (zie ook het schema op pagina
13). Deze commissiestructuur komt uiteindelijk samen in het bestuur. Elke commissie is
gekoppeld aan een bestuurslid in het Algemene bestuur. Meestal betekent dit dat de
voorzitter van een commissie ook zitting heeft in het bestuur. Het bestuur kent minimaal
zeven en maximaal negen functies.
Hieronder volgt een overzicht van alle commissies (met tussen haakjes de bestuursfuncties):
 Dagelijks bestuur (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester)
 Commissie financiën (penningmeester en administrateur)
 Sponsorcommissie (in bestuur via penningmeester)
 Jeugdcommissie (bestuurslid jeugd)
 Voetbalcommissie (prestatievoetbal en selectie; bestuurslid selectie)
 Commissie damesvoetbal (bestuurslid dames)
 Commissie recreatievoetbal (7x7-voetbal, zaalvoetval; bestuurslid)
 Vrijwilligerscommissie (bestuurslid)
 Accommodatiecommissie (bestuurslid)
 Scheidsrechterscommissie (bestuurslid)
 Barcommissie (bestuurslid bar en activiteiten)
 Activiteitencommissie (bestuurslid bar en activiteiten)
 MVO-commissie (maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, overheid,
Sportpark; (bestuurslid)
 FairPlay-commissie (bestuurslid Fair Play)
 PR-Commissie (communicatie, website, clubblad; bestuurslid PR).
Commissies kennen binnen FC RDC een zekere mate van autonomie. Jaarlijks wordt een
beleidsplan opgesteld, herzien of opnieuw bekrachtigd, en, na vaststelling in het bestuur,
autonoom uitgevoerd. Per commissie wordt ook een budget vastgesteld. Commissies komen
vier tot acht keer per jaar bij elkaar (de frequentie is afhankelijk van de commissie).
Het algemene bestuur van FC RDC vergadert ongeveer zes keer per jaar. Het dagelijks
bestuur vergadert daarnaast nog eens acht keer per jaar. De taakomschrijvingen voor de
diverse bestuursfuncties kunnen (indien gewenst) digitaal opgevraagd worden bij de
secretaris, net als andere bronnen (zie de Bijlage).
2.5. Communicatie
"De communicatie moet beter" is een veel gehoorde klacht binnen FC RDC. Als je
doorvraagt dan blijkt de één het te hebben over helderheid over het wedstrijdprogramma, de
ander over de website, en weer een ander over het versturen van uitnodigingen voor een
ledenvergadering. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.
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Communicatie is een container-begrip, dus we zullen in kaart moeten brengen wat er bij FC
RDC precies onder verstaan wordt en hoe we eventuele verbeteringen dan willen gaan
doorvoeren.
Het interim bestuur vindt het belangrijk dat er binnen de club een groep mensen is die zich
met dit thema bezig gaat houden. Daarbij hebben we denkers en doeners nodig. Mensen die
verstand hebben van een website, van communicatie, van schrijven, van social media en
van gezond verstand!
FC RDC kent de volgende communicatiekanalen:
 Website
 FC RDC Magazine
 Nieuwsbrief (van sponsorcommissie, jeugdbestuur en bestuur)
 De mail (op basis van de mailadressen die we in ons bestand hebben zitten).
Daarnaast wordt er binnen de club op nog veel meer manieren gecommuniceerd,
bijvoorbeeld via de (groeps-)app en via Facebook. Het interim bestuur wil inzetten op het
aanbrengen van heldere communicatielijnen, waarbij de website en het FC RDC Magazine
belangrijke pijlers blijven. Daarnaast wil het bestuur inzetten op een toename van het gebruik
van social media.
Met andere woorden: we hebben een sterke Communicatiecommissie nodig. De eerste
stappen zijn gezet, maar we zijn er nog niet.

NB: In 2016 is de GAE Voetbaldag woensdagmiddag 20 april!
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3. VOETBALBELEID
3.1 Jeugd: missie, visie en doel
In februari 2016 is door de Jeugdcommissie het Jeugdbeleidsplan gepresenteerd. Het
gehele plan is op te vragen via het secretariaat of bij de voorzitter van de jeugdcommissie.
Hierna worden alleen missie en visie en doel weergegeven.
Missie en visie
FC RDC wil ieder kind, zowel jongens als meisjes, de mogelijkheid bieden optimaal te
genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar jong en oud zich thuis kunnen voelen,
ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve
vereniging zijn.
Daarnaast wil FC RDC een vereniging zijn waar spelers zich kunnen ontwikkelen en waar
continuïteit in het trainingsprogramma zit. Aan de basis van deze ontwikkeling staat een
technisch en pedagogisch bekwaam kader die er zorg voor draagt dat iedereen kan sporten
in een prettige en veilige omgeving.
Bij de selectie is presteren vanzelfsprekend van belang. Presteren betekent bij FC RDC het
spelen vanuit een herkenbare speelwijze met een goed en verzorgd uitgevoerd positiespel.
Presteren betekent niet alleen voetbalprestatie. Ook is het belangrijk dat gemaakte
afspraken worden nagekomen. Op tijd komen voor de training/wedstrijd is gebruikelijk. Ook
het gedrag van het kind moet onder de loep worden genomen. Respect voor technische staf,
medespeler, tegenstander, scheidsrechter en publiek zijn de normaalste zaak bij FC RDC.
Daarnaast heeft FC RDC Fair Play hoog in het vaandel staan. Spelers, (bege-)leiders, en
trainers leveren dan ook een prestatie zodat:
 Het individu zich in het team kan ontwikkelen
 Er wordt gevoetbald vanuit verzorgd positiespel
 Trainingsvormen resulteren in kwalitatief beter voetbal (ageren ipv reageren)
 Ieder zich verantwoordelijk voelt voor het gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd
 Ieder respectvol omgaat met elkaar, tegenstander, scheids- en grensrechter
 Er een gezonde prestatiedrang heerst.
FC RDC wil in de regio bekend staan als een voetbalclub met een duidelijke visie over het
opleiden van voetballers (jongens en meisjes). Door structuur aan te brengen in de
trainingen en speelwijze krijgen alle jeugdspelers, ieder op hun eigen niveau, zoveel mogelijk
onderdelen van het voetbalspel aangeboden om zich te ontwikkelen. Veel aandacht gaat
hierbij uit naar de technische vaardigheden (met name de F- t/m D-jeugd) en de tactische
aspecten (met name vanaf de D-jeugd), maar ook zeker de mentale vaardigheden en de
basiswaarden moeten aan de orde worden gesteld.
Binnen FC RDC richten we ons echter niet zozeer op het resultaatdoel, maar op het proces
(hoe ontwikkelen we ons) om dit resultaatdoel te bereiken. Derhalve zijn prestaties binnen de
jeugdopleiding ondergeschikt aan het opleiden. Dit laatste betekent overigens niet dat
winnen in de jeugdafdeling van FC RDC niet belangrijk is. Integendeel, het opleiden van
‘winnaars’ is namelijk ook een onderdeel van de gehele opleiding. Door goed en
gestructureerd op te leiden behoort winnen ‘vanzelf’ tot de mogelijkheden.
Bovenal staat plezier binnen de jeugdopleiding voorop. Zonder plezier houdt een speler het
niet lang vol en een trainer of leider al evenmin.
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Plezier in voetbal heb je wanneer je veel scoort, dus aanvallend voetbal speelt. Daarbij moet
je de bal kunnen veroveren, in de ploeg kunnen houden, er een aanval mee op kunnen
zetten, met als afronding het scoren van een doelpunt. Om dat te leren moet je trainen en
wedstrijden spelen en dat zal steeds op een plezierige manier dienen te gebeuren, waarbij
structuur maar ook bepaalde afspraken onontbeerlijk zijn. Ervaar als speler dat je je
ontwikkelt als speler. Trainers en leiders hebben hierin een belangrijke taak ook op het
pedagogisch vlak. Daarom worden zij hierin zowel op het gebied van organisatie, als op
technisch vlak, goed ondersteund en begeleid.
Doel
FC RDC biedt de mogelijkheid om ieder jeugdlid, jongen en meisjes, zoveel mogelijk plezier
te laten beleven binnen de voetbalvereniging en schept daarnaast de voorwaarden voor alle
jeugdspelers om zich optimaal te kunnen in ontwikkelen in het voetballen. We maken hierbij
onderscheid tussen selectieteams (meer prestatiegericht) en niet-selectieteams (recreatieve
teams).
Naast algemene doelstellingen zijn er korte en lange termijn doelen opgesteld. Korte termijn
doelen zijn doelen die in het seizoen 2016/2017 uitgevoerd moeten zijn/worden. Onder lange
termijn doelen verstaan we doelen die in 2020 gerealiseerd moeten zijn.
Op korte termijn willen we de organisatie van de jeugdafdeling op orde brengen. Dit betekent
dat er een Jeugdcommissie met vijf of zes leden is samengesteld. Daarnaast moeten er
coördinatoren worden aangesteld die de brugfunctie tussen de Jeugdcommissie en de
trainers en leiders gaan vervullen. Ten slotte willen we de ouderparticipatie verhogen,
waarbij de Jeugdcommissie zich als doel heeft gesteld dat van elk jeugdlid minimaal één
ouder iets voor de vereniging doet.
Ook willen we vanaf heden een duidelijke spelstijl binnen onze vereniging terug zien.
Aanvallend voetbal met vanuit achterste linie het doorschuiven van spelers. We willen meer
voetbal zien, kortom lang halen naar voren moeten we beperkingen. Natuurlijk kan het soms
een wapen (counter) zijn maar het mag niet de basis van het voetbalspel zijn.
Voor de langere termijn willen we "voetballend hogerop", en voor de niet-selectie teams geldt
dat ze recreatief spelen en dat per seizoen bekeken zal worden in welke klasse ze
verantwoord “lekker”, dus met plezier kunnen voetballen. Ook hiervoor willen we met
gediplomeerde trainers werken om zo de kwaliteit van de trainingen en de begeleiding van
de wedstrijden te verhogen.
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3.2 Selectie- en prestatievoetbal: missie, visie en doel
Op dit moment vallen de volgende teams onder het prestatiegedeelte: Zaterdag 1 en 2,
Zondag 1 en Dames 1.
Het is belangrijk dat er binnen de hele vereniging sprake is van synergie. Dat geldt op ieder
niveau en voor iedereen die bezig is met beleid maken en/of met het uitvoeren daarvan.
Zaken die gepresenteerd worden in een beleidsplan in het algemeen of in een
jeugdbeleidsplan in het bijzonder moeten ondersteund worden door uitgangspunten en bij
het verbeteren ervan zal je de manier aan moeten gaan geven waarop je dat wilt gaan doen.
In het geval van FC RDC worden de prestatieve doelstellingen ondersteund door een
opleidingsplan waarin we exact weergeven hoe we meer en beter willen gaan opleiden, beter
gaan trainen en coachen, en beter gaan begeleiden.
Toekomstvisie
Door middel van het zaterdagvoetbal kunnen wij ons in Deventer onderscheiden en tevens
spelen we hiermee in op de landelijke tendens waarin het seniorenvoetbal steeds meer
verschuift naar de zaterdag. Wel ziet FC RDC de extra mogelijkheden die een Zondag 1
prestatie-elftal de vereniging geeft. Zolang dit team zichzelf organiseert, en als het financieel
haalbaar is, zullen ook voor dit team een deel van de faciliteiten beschikbaar gesteld worden.
Binnen het prestatievoetbal van FC RDC vormt het 1e elftal van de Zaterdagafdeling de top
van de piramide en voornaamste focus. Dit 1e elftal wordt binnen de vereniging gevoed door
de jeugdopleiding.
Missie/ambitie
Het uiteindelijke doel is om via de uitvoering van dit beleidsplan binnen het tijdspad 20152020 met de selectieteams van FC RDC uit te groeien tot een representatief niveau, wat we
verderop in dit beleidsplein nader gespecificeerd wordt. Bovendien heeft FC RDC het
streven een van de betere amateur jeugdopleidingen van Deventer te worden, welke als
voornaamste voedingsbodem fungeert voor de Zaterdagselectie.
Beleid
Het beleid van het prestatievoetbal kent een duidelijke rode draad in termen van opleidingen
en doelstellingen per leeftijdscategorie algemeen, ontwikkeling van individuele speler en
trainer, niveau van spelen en inhoudelijke invulling van trainingen (technisch, tactisch,
periodisering en individueel). FC RDC hoopt dit onder meer te bereiken middels het inrichten
van een goed en gekwalificeerd technisch kader alsook middels een goed intern
scoutingapparaat. Uiteraard staan wij ervoor open als spelers van buiten senioren en
jeugdselecties willen komen versterken (maar eigen leden en oud-leden gaan voor).
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3.3 Damesvoetbal: missie, visie en doel
Wat betreft het damesvoetbal is nog steeds het uitgangspunt het document dat de
Adviescommissie Dames in het najaar 2015 heeft opgesteld, maar tevens het document
Hoofdbeleidsplan prestatievoetbal van de Voetbalcommissie, waarin ook Dames een
prominente plaats innemen.
Damesvoetbal is een speerpunt voor FC RDC. Dames 1 is voor de vereniging een
uithangbord. De doelstelling is dat Dames 1 binnen het tijdspad 2015-2020 structureel actief
zal zijn op het niveau 3e klasse. En verder:
 De selectie bestaat grotendeels uit eigen opgeleide speelsters.
 De selectie bestaat uit maximaal 18 spelers, inclusief 2 keepers.
 De voetbalcommissie stelt de selectie samen na het voeren van gesprekken met en het
inwinnen van advies bij selectietrainers, de scouting, de speelsters en de medische staf.
Eén bestuurslid is verantwoordelijk voor damesvoetbal om te zorgen dat het hoog op de
agenda staat. Het bestuurslid zal via de technische commissie worden geïnformeerd over de
stand van zaken, wensen en behoeften van de damesafdeling. Nota bene: de meidenteams
vallen onder de jeugd, dus daarvoor verwijzen we naar paragraaf 3.1.
De dames vormen een aparte seniorenafdeling. Het is van belang dat het contact tussen de
dames en vooral de B-meiden goed is, om zo de doorstroming te bevorderen. Zo zouden
meiden die bijna over gaan al eens met de dames mee kunnen trainen en wellicht al eens
aan een dameswedstrijd meedoen. Het streven is dat de bezetting altijd volledig is, maar dat
extra input bij trainingen gewenst wordt. Hier wordt invulling aan gegeven door bijvoorbeeld
spelers van Zaterdag 1 en Zondag 1 te vragen of zij een (deel-)training willen verzorgen.
Daarnaast is de ambitie van Dames 1 om te promoveren tot in de tweede klasse. Gestreefd
wordt naar een goede gediplomeerde trainer en een betrokken leider dan wel coach.
Dames 2 wordt anno 2016 getraind door mannen die daarnaast zelf ook nog voetballen en
andere teams trainen. Bij uitwedstrijden is daarom vaak geen coach beschikbaar. Een vaste
coach die ook eens per week training verzorgt, is daarom erg wenselijk.
Technische commissie
Om de damesafdeling echt goed te laten lopen, is een technische commissie onmisbaar. De
leden van deze commissie zouden moeten zorgen voor trainersevaluatie en de
trainersaanstelling, een doorgaande lijn tussen Meiden B en de damesteams (ook onderling),
en contact met speelsters (via spelersraad).
 De trainer van Dames 1 is in het bezit van (tenminste) van het diploma TC III of heeft de
ambitie deze binnen 1 jaar te behalen.
 De technische staf bestaat tevens uit een elftalleider en een vaste assistentscheidsrechter.
 Een vaste keeperstrainer traint de keepers van Dames 1, eventueel samen met
keepsters van de jeugdafdeling.
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Overig
Planning: Voor de band en samenwerking tussen de B-meiden en Dames 1 en 2 is het veel
prettiger om op dezelfde zaterdagen thuis te spelen. Zo kunnen teams gemakkelijk spelers
van elkaar lenen en elkaar aanmoedigen. Hier zal expliciet aandacht aan worden besteed.
Sponsoring: De sponsorregels zijn nu voor alle teams gelijk. Het is daardoor volstrekt niet
aantrekkelijk om een damesteam te sponsoren. Om de uitstraling van de damesafdeling te
verbeteren, wordt gestreefd naar speciale aandacht voor damessponsoring.
Budget: Er is vanuit de vereniging (beperkt) budget voor damesvoetbal. Het zou fijn zijn als
het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de dames zich hiermee gaat bezighouden en hier
meer inzicht in kan gaan verschaffen.
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3.4 Voetbalbeleid divers: senioren niet-geselecteerd, 7x7-voetbal, zaalvoetbal
Op het moment van het verschijnen van deze strategische visie is er door de
Voetbalcommissie nog geen beleid geformuleerd voor senioren voetbal niet-geselecteerden
en voor zaalvoetbal. De prioriteit lag de laatste maanden op het beleid voor prestatievoetbal
en selectievoetbal. Zodra dat beleid definitief is vastgesteld, zal de Voetbalcommissie ook
voor beide andere onderdelen beleid op papier zetten.
7x7-voetbal
De doelgroep voor 7x7-voetbal bestaat uit mannen en vrouwen in de leeftijd vanaf 35 jaar.
Deze mensen hebben in het verleden gevoetbald of hebben een andere balsport beoefend.
Omdat de vereniging een echte familieclub is, spelen de kinderen en kleinkinderen van deze
leden vaak als jeugdlid bij FC RDC. Met 7x7-voetbal is het mogelijk vaders, moeders, oma's
en opa's weer als lid te verwelkomen óf te behouden.
Onderdeel van de doelgroep zijn ook de 35plus-leden die nu nog voetballen of lid zijn. Met
het 7x7-voetbal is het voor hen mogelijk door te blijven voetballen en zo de binding met de
vereniging te behouden.
Voor deze vorm van voetbal is in Deventer al enige tijd geleden een competitie opgezet in
samenwerking met de voetbalclubs Sallandia, Sportclub Deventer, Diepenveen en
Koninklijke UD. Acht keer per jaar wordt er op vrijdagavond in twee poules gespeeld op een
half veld. Er zijn zelfs twee poules, namelijk een 35plus- en een 45plus- poule, om recht te
doen aan ieders fitheid.
Op de website www.7x7deventer.nl en op de app (7x7Deventer die in de Appstore te
verkrijgen is) is meer informatie te vinden.
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4. NAWOORD
Het bestuur streeft ernaar dat niet alleen de jeugd plezier heeft in voetbal, maar dat iedereen
er plezier aan beleeft om lid te zijn van FC RDC. Ook bewoners van de nieuwbouwwijk
Steenbrugge of bewoners van onze wijk Borgele en Platvoet, en eigenlijk iedereen die
ontdekt dat het goed voetballen en gezellig toeven is bij FC RDC!
Misschien kunnen we erop inspelen dat mensen gelukkig zijn in het sporten op elke leeftijd.
Het bestuur gaat er in ieder geval voor om iedereen gelukkig te maken!
Het bestuur streeft er ook naar een sportvereniging te zijn waarin alle leden zich ervan
bewust zijn dat we van elkaar afhankelijk zijn; liever zeggen we dat het bestuur streeft naar
wederzijdse sportieviteit in aanhankelijkheid!
Op de kernvraag van de KNVB "of FC RDC klaar is voor de toekomst" is dus (nog) geen klip
en klaar antwoord te geven, want veel moet zich de komende tijd nog bewijzen. Feit is wel
dat de jeugd van nu alleen maar net zo trots op de vereniging zou moeten zijn en worden als
onze vele seniorleden die al heel wat jubileums hebben meegemaakt. Dat kan alleen als we
met alle leden jong en oud, meisjes en jongens, dames en heren, samen de schouders
eronder zetten, we samen het verenigingsleven in stand houden, we de vereniging samen
blijven verbeteren en samen toekomstbestendig maken en houden!
Oftewel: we moeten allemaal samen mee(r) doen! Dus:
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BIJLAGEN
TRENDS

Trend: vier manieren van meedoen, van onafhankelijk naar aanhankelijk

Trend: the hapiness u-shape: hoe gelukkig zijn we op welke leeftijd
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MEER DAN VOETBAL
Biljart, Dart, 3e helft, business-sponsoring, faciliteren andere clubs, klaverjassen
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Tabel 1: uitkomsten brainstormsessie en indeling van onderwerpen
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Tabel 2: uitkomsten brainstormsessie 2 en invulling 5 onderwerpen
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BRONNEN
De bronnen a t/m l zijn digitaal te verkrijgen bij het secretariaat , de bronnen m t/m p
via de website:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Fusiedocument 2013
Adviesrapport ten behoeve van ALV 28 oktober 2015
Presentatie tijdens ALV 28 oktober 2015
Adviesdocument van de damescommissie
Adviesdocument van de voetbalcommissie
Adviesdocument voor de jeugd
Adviesdocument voor selectie en prestatievoetbal
Eindverslag kascommissie oktober 2015
Jeugdbeleidsplan van Jeugdcommissie maart 2016
Beleidsplan selectie- en prestatievoetbal van Voetbalcommissie maart 2016
Functieomschrijvingen bestuursleden (uit fusiedocument 2013)
Beleid Veiliger Vereniging en VOG maart 2016
Sociaal-maatschappelijk beleid Meedoen gemeente Deventer via de site
www.deventer.nl
n. Statistische gegevens gemeente Deventer via de site www.staatvandeventer.nl
o. Bestemmingsplan en overzichtstekeningen Bredenhorst 183 te bekijken via de site
www.ruimteplannen.nl
p. Vier filmpjes KNVB via Youtube:
i.
https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w&index=1&list=PLTImIx1OYqyJNPwB6S0UXe1eo4nx6UTt ; Back to Basic 1: binden, verbinden, verenigen
ii.
https://www.youtube.com/watch?v=xNomVF_IjJc&index=2&list=PLTImIx1OYqyJNPwB6S0UXe1eo4nx6UTt ; Back to Basic 2: hoe te binden, verbinden en te
verenigen
iii.
https://www.youtube.com/watch?v=vXFLULv6fyk ; Besturen met gezag
iv.
https://www.youtube.com/watch?v=77gFmfeUshM&list=PL9EHSMHeFbwmEs8HSv
kIy_ILmKrhaWVhk&index=3 ; Oude gewoonten en Nieuwe verschillen, omgaan met
verschillen
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