De speelruimte benutten
Voortgangsrapportage bij het beleidsplan
‘Speelruimte. Beleidsplan voor het seizoen 2010-2011 en verder’,
vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2011

Inleiding
In de Algemene Ledenvergadering van juni 2010 werd het beleidsplan ‘Speelruimte’ door het bestuur aan de
leden voorgelegd en, met een enkele aanvulling, door de vergadering aanvaard.
De ondertitel van dit stuk was ‘beleidsplan voor het seizoen 2010-2011 en verder’.
Het bestuur is van mening dat de inhoud van dit plan inderdaad nog verder mee kan dan het nu voorbije
seizoen, omdat er veel punten in staan die verder ontwikkeld kunnen of moeten worden.
Daarom is besloten dit jaar niet weer een totaal nieuw beleidsplan op te stellen.
In plaats daarvan hebben we ervoor gekozen om een voortgangsrapportage te maken bij het beleidsplan
‘Speelruimte’ door een overzicht te geven van de stand van zaken wat betreft de uitvoering van de plannen die
daarin zijn weergegeven. Daarnaast komen enkele nieuwe punten aan de orde.
We hopen dat deze tussenbalans een goed uitgangspunt zal bieden voor het gesprek met de leden in de
Algemene Ledenvergadering van 21 juni a.s. en voor de uitvoering van het beleid in het komende seizoen
2011-2012 (en verder?).
Om dit stuk overzichtelijk te houden hebben we ervoor gekozen om de zaken die in ‘Speelruimte’ aan de orde
komen puntsgewijs langs te lopen en te verdelen in drie hoofdstukjes, aangevuld met een paragraaf met
nieuwe aandachtspunten. Dit leidt tot de volgende indeling:
1. Zaken die gerealiseerd zijn
2. Zaken die in ontwikkeling zijn
3. Zaken die (nog) niet zijn opgepakt of gelukt
4. Nieuwe aandachtspunten
Om de hoeveelheid tekst te beperken, wordt steeds kort verwezen naar de tekst in ‘Speelruimte’, met daarbij
tussen haakjes het nummer van de paragraaf waarin het betreffende punt uitvoeriger beschreven staat.
Bijvoorbeeld: (1) verwijst naar paragraaf 1. Jeugdvoetbal.
Het beleidsplan ‘Speelruimte’ is te vinden op de website van onze vereniging www.svdiehaghe.nl in de rubriek
‘Informatie’.
1. Zaken die gerealiseerd zijn
In deze paragraaf een overzicht van zaken die in het afgelopen seizoen konden worden verwezenlijkt of
uitgevoerd. Daar zijn punten bij die nog verder moeten worden ingevuld en die daarom terugkeren in een van
de volgende hoofdstukjes.
a. De nieuwe structuur van de jeugdafdeling (1) is in principe ingevoerd. In de volgende paragraaf komt
aan de orde hoe de invulling ervan verloopt.
b. De Technisch Coördinator Jeugd (1) heeft op een aantal punten een nuttige bijdrage geleverd.
Hij heeft de kick off van het nieuwe seizoen verzorgd, de trainingsopbouw en –structuur met de
selectietrainers besproken en hen begeleid, een circuittraining voor de E en F opgezet en uitgewerkt,
demonstratietrainingen verzorgd en hij is zoveel mogelijk op maandagavond aanwezig geweest om
trainers, coördinatoren en jeugdcommissie te ondersteunen. Toch is zijn inbreng, mede door
persoonlijke omstandigheden, helaas beperkter gebleven dan vooraf werd gehoopt. Om deze reden is
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c.
d.

e.
f.
g.

in goed overleg en met wederzijdse instemming besloten om de samenwerking aan het einde van het
seizoen te beëindigen. Zie verder onder ‘nieuwe aandachtspunten’.
De inzet van een Technisch Coördinator bij de dames (2) is in het afgelopen seizoen verwezenlijkt. De
ervaringen waren wisselend, mede door het feit dat zowel de TCD zelf als de damescommissie aan
deze constructie moesten wennen. Zie verder onder ‘nieuwe aandachtspunten’.
Uitbreiding capaciteit velden en kleedkamers (4). Mede als gevolg van de opheffing van HS Texas/DZS
is het gelukt om in het afgelopen seizoen voldoende veld- en kleedkamerruimte te realiseren. Die
Haghe huurde vier velden en kon op grond van afspraken met buurverenigingen PGS/Vogel en Toofan
zo nodig ook nog gebruik maken van de zgn. ‘wisselvelden’, waaronder het kunstgrasveld. Met het oog
op kleedkamergebruik werden goede afspraken gemaakt met The Hungry Mind.
Het voornemen om bij ernstige misdragingen van eigen leden een duidelijk intern strafbeleid te
voeren en opgelegde straffen ook te publiceren (5) is in het afgelopen seizoen (helaas) enkele malen
uitgevoerd.
Het voornemen om de ‘huisstijl’ van onze vereniging wat meer bij de tijd te brengen (6) is uitgevoerd
door de invoering van het nieuwe logo en een nieuw format voor briefpapier e.d.. Het nieuwe logo
werd via een e-mail enquête onder de leden door een grote meerderheid gekozen.
Ook de (deels gedwongen) vernieuwing van de kleding (6) werd gerealiseerd. Er is een nieuw Die
Haghe tenue verkrijgbaar bij Free Kick en vanaf het begin van de komende competitie zijn alle Die
Haghe teams verplicht dit te dragen. Een uitzondering wordt alleen gemaakt voor teams die in
gesponsorde kleding spelen die nog geen drie seizoenen in gebruik is. Tenzij er een shirtsponsor voor
de hele vereniging wordt gevonden, zullen voortaan alleen de selecties van dames en heren senioren
met shirtreclame mogen spelen.

2. Zaken die in ontwikkeling zijn
a. De nieuwe structuur van de jeugdafdeling (1) is wel ingevoerd, maar de invulling daarvan is nog volop
in ontwikkeling.
Doordat Ton van der Starre na zijn aftreden als jeugdvoorzitter en bestuurslid bereid is gebleken zijn
rijke ervaring verder in te zetten als secretaris van de jeugdcommissie, rest wat de samenstelling van
de commissie betreft alleen nog de vraag of het nuttig is om een vierde commissielid te werven voor
technische zaken. Dit zal mede afhangen van de ontwikkelingen m.b.t. een nieuwe Technisch
Coördinator (zie paragraaf 4).
Gezien de keuze voor een kleine jeugdcommissie is het van belang dat zoveel mogelijk taken worden
gedelegeerd aan andere vrijwilligers. Dit kan en moet nog worden verbeterd.
Het werken met groepscoördinatoren voor iedere leeftijdsgroep is wel ingezet, maar hun rol moet
verder worden versterkt door hun taken en opdrachten meer concreet te maken.
In het afgelopen seizoen is helaas ook pijnlijk duidelijk geworden dat er dringend een nieuwe
toernooicommissie gevonden moet worden. Doordat geen nieuwe vrijwilligers konden worden
gevonden om de afgetreden commissieleden op te volgen, kwam deze taak bij de jeugdcommissie zelf
te liggen en dit is naast de vele andere taken van deze commissie duidelijk te veel gebleken. Daardoor
is de organisatie van eigen toernooien en de deelname aan andere toernooien tekort geschoten.
Jeugdcommissie en bestuur doen alle moeite om deze verantwoordelijkheid voor het komende
seizoen weer aan een speciale commissie toe te vertrouwen.
In het algemeen gesproken zal het van groot belang blijven om de werving van vrijwilligers en de
spreiding van taken en verantwoordelijkheden in de lijn van het structuurplan van de jeugdafdeling te
blijven ontwikkelen.
b. Met het oog op het twintigjarig jubileum van de damesafdeling (2) blijkt er enige verwarring te zijn
over de vraag wanneer dit heugelijke feit zich precies voordoet. De feestavond was een succes, maar
nieuwe inzichten leiden tot de conclusie dat het passender is om een meer ‘officiële’ viering in het
komende najaar te plannen.
c. In het kader van een meer intensief gebruik van het clubgebouw (4) zijn er enkele extra besloten
bijeenkomsten voor leden gehouden. Het blijkt een lastige opdracht om extra mogelijkheden te
vinden, zonder de horecawet te overtreden of de clubgebouwcommissie onevenredig te belasten.
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Toch blijft dit wel een aandachtspunt, hopelijk niet alleen voor het bestuur en de commissie, maar ook
voor de leden.
d. De contacten met The Hungry Mind (4) hebben geleid tot een gezamenlijk gebruik van de kleedkamers
van (voormalig) Texas. Daarnaast heeft de jeugdcommissie ervoor gezorgd dat er een aantal
jeugdtrainers vrijwel wekelijks voetbalclinics heeft verzorgd voor jongeren van de Internationale
School. Kinderen die in clubverband willen voetballen, komen daardoor al snel uit bij Die Haghe.
Ook is THM door de contacten met Die Haghe betrokken bij de Belangencommissie Ockenburgh, waar
de belangen van alle gebruikers van het sportpark met elkaar en met de gemeente worden besproken.
Ook de banden met de IHS zelf zijn aangehaald, hetgeen in het komende seizoen onder meer zal
resulteren in een intensiever gebruik van de accommodatie door de IHS in de hoop dat dit de nog altijd
dreigende inplaatsing van een vierde voetbalclub zal voorkomen. De IHS is ook een belangrijke partner
in het streven om een tweede kunstgrasveld op Ockenburgh te verwezenlijken.
e. Onlangs heeft de (kleine) commissie die het op zich genomen heeft om de arbitrage bij Die Haghe te
verbeteren en te verbreden (5) een eerste informatieve avond belegd. Helaas viel de opkomst tegen.
Desondanks gaat men verder aan de slag met de ideeën die op deze avond werden besproken, zoals
het organiseren van scheidsrechterscursussen, het instellen van een scheidsrechterscoördinator en/of
een scheidsrechterscommissie.
f. Een steeds urgenter punt wordt de vernieuwing qua vorm en inhoud van de website (7). Het is gelukt
om een clubje mensen bij elkaar te krijgen die zich hierover buigen. Deze (voorlopige) webredactie is
inmiddels drie keer bij elkaar geweest. Men kiest ervoor om de problematiek in de voorbereidingsfase
breed te verkennen, zodat de uitvoering adequaat kan worden aangepakt. Het streven is om de
website op de 88e verjaardag van Die Haghe, nl. 1 november a.s., te lanceren.
3. Zaken die (nog) niet zijn opgepakt of gelukt
a. De inzet van stagiaires van het Mondriaan College (1) bij de training van de F-jes is niet gelukt omdat
het College geen stagiaires beschikbaar had.
b. De damescommissie is er nog niet aan toe gekomen om een nieuwe structuur voor de damesafdeling
(2) te presenteren, naar het voorbeeld van die van de jeugdafdeling. Daarvoor werd de aandacht
teveel opgevraagd door het besturen van de sterk gegroeide afdeling, het vinden van een goede
afstemming tussen de commissie en de Technisch Coördinator, de eerste activiteiten in het kader van
het twintigjarig jubileum en het in samenwerking met de KNVB, ADO Den Haag en Plan Nederland
organiseren van een meidenvoetbaldag, die overigens een groot succes was. Het invoeren van een
nieuwe, betere structuur blijft wel een voornemen.
c. Ondanks de inspanningen van de KNVB, waaraan ook bestuur en damescommissie van Die Haghe een
bijdrage hebben geleverd, is het niet gelukt om de organisatie van het EK vrouwen in 2013 naar
Nederland te halen (2) . Daarmee is uiteraard ook het gebruik van onze accommodatie door een van
de deelnemende teams een gesloten hoofdstuk.
d. De verjonging van het derde team bij de heren senioren (3) blijft vooralsnog een wens, waarvan niet te
voorzien is wanneer die verwezenlijkt kan worden. Helaas kon met de beproefde samenstelling van
het team in het afgelopen seizoen degradatie naar de derde klasse niet voorkomen worden.
e. Tot op heden is het nog niet gelukt om een nieuwe algemeen secretaris voor onze vereniging te
vinden (5). Daardoor hebben andere leden van het bestuur nu al bijna twee jaar lang de bij deze
functie behorende taken moeten overnemen, waardoor logischerwijs weer minder tijd en energie
beschikbaar was voor eigen en algemene taken.
We zijn dan ook bijzonder verheugd dat we verwachten op de najaarsvergadering een kandidaat voor
deze belangrijke functie te kunnen voordragen. Anderzijds heeft Eric Spanjaard aangekondigd bij die
vergadering tussentijds te zullen aftreden als bestuurslid omdat de belasting van de afgelopen jaren
niet langer te combineren is met zijn persoonlijke omstandigheden. Dit heeft tot gevolg dat er
opnieuw gezocht moet worden naar aanvulling van het bestuur, met name naar iemand die zich wil
wijden aan het PR-beleid van de vereniging.
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4. Nieuwe aandachtspunten
Een aantal punten die nog niet in vorige beleidsplannen werden vermeld, hebben zich inmiddels aangediend
of zullen in de komende tijd worden opgepakt.
a. Clubgebouw
De kantine heeft in de afgelopen periode een facelift ondergaan door de aanschaf van nieuwe tafels,
nieuwe gordijnen en een flatscreen. Daarnaast zijn er onder leiding van Raymond Wittmaekers en met
medewerking van een aantal leden, een aantal fraaie historische fotocomposities aan de wanden
aangebracht. Voor de nabije toekomst is er het voornemen om de prijzenkast in de jeugdhoek te
vervangen door een kledingvitrine en het bestand aan bekers en prijzen te saneren. Voor de
belangrijkste trofeeën blijft de prijzenkast aan de wand bij de toiletten beschikbaar.
Ook zullen de verschillende commissiekamers iets anders worden ingedeeld en worden opgeknapt.
De commissiekamer naast de keuken zal worden gereserveerd voor het wedstrijdsecretariaat en de
wedstrijdcoördinatie, de huidige ‘jeugdbestuurskamer’ zal worden gebruikt door de jeugdcommissie
en de damescommissie en de ‘hoofdbestuurskamer’ door het bestuur, de damescommissie en als
ontvangstruimte voor gasten. In alle kamers wordt een efficiënt computernetwerk aangebracht, onder
meer ten behoeve van het invullen van de binnenkort verplichte digitale wedstrijdformulieren.
b. Terras
Het bestuur zou graag de ruimte voor de schuifpui van de kantine bestemmen als terras, waar
alcoholhoudende dranken kunnen worden genuttigd. Daarom zijn er verschillende pogingen
ondernomen om bij de KNVB dispensatie te krijgen voor de regel dat grens van een terras op
anderhalve meter van een speelveld moet liggen. Helaas is deze dispensatie niet verleend, zodat alleen
het ‘pleintje’ voor de bestuurskamer nog een zinvolle mogelijkheid biedt om als terras te dienen. Het is
de bedoeling dit als zodanig in te richten.
c. Speeltuin en fietsenstalling
Dankzij de spontane inzet van enkele leden is het plan om een speeltuin te realiseren onlangs weer
nieuw leven ingeblazen. Daarnaast werd een voorstel ingebracht om de fietsenstalling te verbeteren.
De nieuwe plannen houden in dat de fietsenstalling verplaatst wordt naar het grasveldje direct naast
de huidige fietsenstalling en dat de speeltuin een plek krijgt tussen de kleedkamers en het paadje naar
veld 6 en 7. Voor de verbetering van de fietsenstalling mogen we rekenen op zeer bereidwillige
medewerking van de gemeente. Voor de speeltuin zijn naast de bestaande reserve nog nieuwe
financiële middelen nodig. Mede dankzij aan te vragen subsidies en de medewerking van de Club van
Honderd lijkt ook dit een haalbare kaart, al zal er waarschijnlijk nog wel een financiële actie onder de
leden voor nodig zijn.
d. Alcoholbeleid
Onze vereniging heeft in het afgelopen seizoen het certificaat ‘Een frisse sportclub’ ontvangen.
Dit betekent dat Die Haghe aan drie voorwaarden op het gebied van alcoholbeleid wil voldoen:
- alcoholgebruik onder de 18 ontmoedigen, omdat alcohol schadelijk is voor hersenen die nog in
de groei zijn
- stoppen met schenken als teveel gedronken wordt
- sporters wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, onder meer m.b.t. drank en autorijden
e. Vrijwilligerswerk
Het bestuur heeft zich enkele malen gebogen over de vraag of de leden niet verplicht zouden moeten
worden om vrijwilligerstaken te verrichten. Deze verplichting zou gepaard kunnen gaan met een
beloning of -bij in gebreke blijven- een boete, eventueel in de vorm van contributieverlaging of
–verhoging. Geconstateerd werd dat een en ander wel een grote administratieve rompslomp met zich
mee zou brengen, waar ook weer vrijwilligers mee belast zouden moeten worden. Het bestuur is bezig
zich te oriënteren op de vraag hoe andere verenigingen hiermee omgaan.
Wel is het beleid ingezet om (ouders van) leden die in gebreke blijven bij de nu al verplichte
werkzaamheden (bardienst, kleedkamers schoon achterlaten e.d.) daar sterker op aan te spreken en
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zo nodig zelfs sancties te treffen. Deze aanpak zal worden voortgezet. Daarnaast zal aan nieuwe leden
(en hun ouders) worden duidelijk gemaakt dat binnen onze vereniging een zekere inzet als vrijwilliger
wordt gevraagd. Uiteraard zal deze boodschap waar nodig ook worden voorgehouden aan leden die al
langer lid zijn.
f.

Technisch beleid
Zoals in de eerdere hoofdstukjes duidelijk is geworden, zijn de ervaringen met Technisch
Coördinatoren bij de jeugd en bij de dames in de afgelopen jaren op z’n zachts gezegd niet onverdeeld
positief te noemen. Desondanks blijft het bestuur van mening dat het aanstellen van goede,
gediplomeerde technische mensen van groot belang is voor de verbetering van de kwaliteit van onze
vereniging. Vrijwilligers die zich binnen onze vereniging beschikbaar stellen om als trainer en coach
taken op technisch gebied op zich te nemen, dienen deskundig begeleid en opgeleid te worden.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de minder gelukkige ervaringen ook te maken hebben met een
cultuur binnen onze vereniging die het voor ‘buitenstaanders’ niet gemakkelijk maakt om te
functioneren. Ook wordt het belang van technische inbreng van vakmensen van buitenaf ons inziens
niet voldoende ingezien. Voor het komende seizoen wordt nog gezocht naar een model waarin een en
ander hopelijk beter tot zijn recht kan komen. Daarvoor wordt momenteel het advies van externe
deskundigen gezocht. Het streven is om zo tot een opzet te komen, die past bij Die Haghe en waar
bekwame mensen van buiten de vereniging op een vruchtbare manier in kunnen functioneren.

g. Sponsoring en financiën
Onze hoofdsponsor Facility Point Group heeft na vier jaar besloten de sponsoring van onze vereniging
te beëindigen. We zijn het bedrijf van Casper de Vos Klootwijk veel dank verschuldigd.
Zeker in deze tijden van economische crisis betekent het een enorme uitdaging voor onze
‘sponsorfunctionaris’ Hans van der Starre om nieuwe sponsors en financiële middelen voor onze
vereniging te werven. Het plan is om een bredere sponsorcommissie te vormen, die een aantal
verschillende aspecten van het werven en behouden van sponsors kan behartigen.
Daarbij is de steun van alle leden onontbeerlijk. Een ieder die in zijn of haar omgeving bedrijven of
instellingen kent die wellicht bereid gevonden zouden kunnen worden om Die Haghe in welke vorm
dan ook te steunen, wordt dringend uitgenodigd dit aan het bestuur door te geven. Alleen met aller
medewerking kan een substantieel deel van onze inkomsten uit sponsoring blijven voortkomen. Hoe
lager deze post uitvalt, hoe meer de leden zelf zullen moeten opbrengen.
Ondanks deze zorgen kunnen we gelukkig nog steeds vaststellen dat onze vereniging financieel gezond
is. De begroting voor het komende verenigingsjaar, die parallel aan deze voortgangsrapportage
behandeld zal worden, getuigt hiervan.

Bestuur s.v. Die Haghe
juni 2011

5

