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Inleiding
In de jaren 2008 en 2010 heeft het bestuur de leden in de voorjaarsvergadering een
uitvoerig beleidsstuk voorgelegd, in de jaren 2009 en 2011 gevolgd door een aanvulling op het voorgaande
stuk.
Al deze documenten zijn nog te vinden op de website → menu informatie → beleidsplan.
Dit jaar kiezen we voor een puntsgewijze weergave van de belangrijkste bestuurlijke plannen en voornemens
voor het komende seizoen. Tijdens de ledenvergadering kan op deze punten toelichting worden gevraagd en
geboden. Ook is er ruimte om vragen te stellen over punten die niet in dit stuk aan de orde komen.
1. Versterking technisch kader jeugd
De keuze voor twee technisch coördinatoren bij de jeugd, resp. voor bovenbouw en onderbouw, wordt
voortgezet. Om het technisch niveau te verhogen wordt techniektraining ingevoerd. In eerste instantie zal
deze, bij wijze van derde trainingsavond, openstaan voor selectiespelers uit de D, E en F. Voor het geven van
deze training worden selectiespelers en oudere jeugdspelers gevraagd. Het streven is om deze vorm van
training uit te bouwen naar een ‘ Voetbalacademie’ , die toegankelijk is voor alle belangstellenden van binnen
en buiten s.v. Die Haghe.
Daarnaast wordt er een programma ‘Train de trainer’ ingevoerd dat er op gericht is het niveau van alle
trainers binnen Die Haghe te verhogen. Hiertoe zal onder meer een interne trainerscursus worden
georganiseerd.
De jeugdcommissie spant zich in om de vacatures die bestaan onder de groepscoördinatoren te vervullen.
2. Uitbreiding selectie heren senioren
Die Haghe 3 zal de status van B-selectie krijgen. Het team zal niet langer gevormd worden door voormalige
selectiespelers, die vanwege hun leeftijd zijn afgezwaaid, maar zoveel mogelijk door talentvolle jongere
spelers, die de A-selectie (nog) niet halen. Op deze wijze hopen we de basis voor een sterke A-selectie te
verbreden en de ambitie van jongere talenten te bevorderen. De technische leiding van het team dient
hiervoor te worden versterkt.
3. Zaalvoetbal
Op initiatief van een aantal leden die tot nu toe bij andere verenigingen zaalvoetballen, is besloten ook bij Die
Haghe een zaalvoetbalafdeling op te richten. In het komende seizoen zal hiermee een bescheiden begin
worden gemaakt door alleen teams in te schrijven die voornamelijk uit huidige leden bestaan. Op den duur
kan dit uitgroeien tot een volwaardige afdeling, waarvoor ook nieuwe leden van buitenaf welkom zijn.
4. Sponsoring
Zoals al eerder aan de leden bericht, zijn de inkomsten uit sponsoring door de economische crisis fors
teruggelopen.
Het streven is om de overeenkomst met de Richard Krajicek Foundation te verlengen en tevens uit te breiden.
Dit past in de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij willen nemen. Het logo van de Foundation zal op
de voorzijde van alle shirts van de vereniging worden opgenomen. Op de achterzijde en op de broekjes is
plaats voor andere sponsoruitingen, bijvoorbeeld van teamsponsors. In het kader van de overeenkomst zullen
met de RKF ook afspraken worden gemaakt over de tegenprestatie die de RKF zal leveren in de vorm van het
beschikbaar stellen van stagiaires en andere dienstverlening. Ook zal een clausule worden voorgesteld om de
overeenkomst te kunnen beëindigen wanneer zich een nieuwe commerciële hoofdsponsor meldt voor de hele
vereniging. Op grond van recente ervaringen lijkt dit echter niet waarschijnlijk. Om toch de nodige sponsoring
binnen te halen, worden momenteel pogingen ondernomen om de sponsorcommissie uit te breiden.
5. Accommodatie
Intensieve contacten met de gemeente hebben geleid tot de geslaagde aanleg van een nieuwe scooter- en
fietsenstalling. Helaas is er minder goed nieuws over de speeltuin. De beide beoogde locaties –het perkje bij

de ingang tegenover de nieuwe stalling en een stukje grond dicht bij het hoofdveld- zijn afgekeurd op grond
van de regelgeving. Een speeltuin mag niet onder bomen worden geplaatst en de bomen mogen niet worden
gekapt. Bovendien zouden de kosten om de grond conform de regels te prepareren in de tienduizenden euro’s
lopen. Daarom moet het bestuur de ledenvergadering helaas voorstellen om de plannen tot de aanleg van een
speeltuin te laten varen. Het voorstel is om de hiervoor opgebouwde reserve ten goede te doen komen aan
de post ‘voorziening accommodatie’.
Het bestuur heeft stappen ondernomen om te komen tot de aanleg van een terras, zodat ook buiten alcohol
kan worden gedronken. Het terras wordt gemarkeerd met een witte lijn langs het asfaltpad tussen de kantine
en veld 4. Ook zal er enig buitenmeubilair worden aangeschaft om het verblijf op het terras te
veraangenamen. Wat het clubgebouw betreft is er een advies aan Heineken gevraagd voor een doelmatiger
inrichting en gebruik van bar en keuken. Ook ligt er een plan klaar voor het opknappen van de bestuurskamer.
6. Toernooicommissie
In de afgelopen twee jaren zijn er geen thuistoernooien geweest voor de jeugd.
Dit kwam onder meer door een gebrek aan vrijwilligers, door afnemende belangstelling bij oudere jeugd om
aan toernooien deel te nemen en door het missen van de toernooibeurs die vroeg in het najaar gehouden
wordt. Hoewel toernooien in het algemeen teruglopen, hoopt de huidige toernooicommissie door gebruik te
maken van deze beurs in het komende seizoen wél toernooien bij Die Haghe te kunnen realiseren.
7. Arbitrage
Die Haghe heeft te maken met een structureel tekort aan scheidsrechters. Het is de bedoeling om aan het
begin van het nieuwe seizoen een interne scheidsrechterscursus te organiseren. Hopelijk kan hierdoor een
aantal nieuwe clubscheidsrechters worden verwelkomd.
8. PR
In het afgelopen jaar is meer aandacht besteed aan publiciteit. Als onderdeel hiervan is gewerkt aan een
nieuwe website die in deze zomer gelanceerd zal worden. Daarna zal het aller verantwoordelijkheid zijn om de
website ook actueel te houden. Ook het gebruik van de sociale media (twitter, facebook) wordt verder
ontwikkeld, evenals andere nieuwe initiatieven op het gebied van PR.
9. Vrijwilligerstekort
Binnen een vereniging als Die Haghe zijn altijd weer (nieuwe) vrijwilligers nodig. Gelukkig kunnen die vaak ook
(weer) gevonden worden. Het meest structurele probleem ligt in de invulling van de bardiensten en de keuken
(frituur). Ook de clubgebouwcommissie, die hier in eerste instantie verantwoordelijk is, komt momenteel
helaas menskracht tekort. Er wordt alles aan gedaan om de gaten te vullen, maar een herhaald beroep op het
plichtsgevoel van de leden blijft nodig. Het alternatief om tot het inhuren van betaalde krachten over te gaan
wil het bestuur zo lang mogelijk vermijden. Op de nieuwe website en wellicht ook via de e-mail zullen
bestaande vacatures actiever onder de aandacht van de leden worden gebracht.
10. Aandachtspunten
Naast bovenstaande min of meer concrete punten, zijn er nog enkele nieuwe punten die het bestuur op haar
agenda heeft gezet voor het komende seizoen. Zo is er een tekort gesignaleerd aan damestoiletten en zijn er
ook klachten over de kwaliteit van de geluidsinstallatie. Op grond van maatschappelijke ontwikkelingen,
overweegt het bestuur het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Ook de vraag hoe een sportvereniging als
Die Haghe haar maatschappelijke betekenis kan versterken, houdt de aandacht. Hieraan verwant is de vraag in
hoeverre wij in onze handel en wandel als vereniging de duurzaamheid dienen.
11. Begroting en contributie
Parallel aan dit beleidsstuk wordt aan de ledenvergadering de begroting voorgelegd. Om het voorgenomen
beleid te kunnen verwezenlijken en met name de teruggelopen sponsorinkomsten te compenseren, ziet het
bestuur zich genoodzaakt de leden een voorstel tot een contributieverhoging van voor te leggen van € 4 per
kwartaal voor seniorleden en € 3 per kwartaal voor jeugdleden.
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