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2.    Voorwoord voorzitter  
 
 
Beste leden van SKC Merwede/Multiplaat, 
 
Voor u ligt het algemeen beleidsplan van onze vereniging. Afgelopen maanden is er een begin 
gemaakt met dit beleidstraject door een aantal enthousiaste leden en zij hebben voortvarend 
het beleidsplan gestalte gegeven. Sommige onderwerpen zijn voor een klein gedeelte 
overgenomen uit het vorige beleidsplan, maar de huidige ontwikkelingen binnen de korfbalsport 
en sportverenigingen rechtvaardigen een nieuw, modern beleidsplan. Ook bestuurlijk is de 
vereniging in beweging en dat zal ook blijken uit de, beperkte, gewijzigde bestuursstructuur voor 
onze vereniging.  
 
Het beleidsplan heeft een horizon van 5 jaar. Het is erg moeilijk om te bepalen wat de toekomst 
ons zal brengen. Voor een deel is het beleid van de vereniging afhankelijk van de politiek en het 
KNKV. Toch kunnen wij het grootste gedeelte van het beleid zelf invullen, vandaar dat dit plan 
ook regelmatig aangepast dient te worden. 
Het is belangrijk dat het beleidsplan door zoveel mogelijk leden gesteund en uitgedragen wordt.  
 
Tijdens een brainstormavond heeft een groot aantal leden laten weten wat zij belangrijk vinden 
binnen de vereniging en waar dit mogelijk was, is dit ook meegenomen in het plan. Binnenkort 
zal er door de makers van het plan een informatieavond worden gepland en zal het beleidsplan 
nader aan de leden worden toegelicht. Tijdens deze presentatie zullen de vervolgstappen 
kenbaar worden gemaakt want het belangrijkste gedeelte is dan wel af, maar is het nu taak om 
de ‘ketens’ met elkaar verder uit te werken. Hulp van leden die daaraan willen meewerken is 
dan ook essentieel. Als vereniging moet dit beleidsplan een resultaat zijn van samenwerking, 
zodat onze geweldige vereniging toekomstbestendig blijft! 
 
Het bestuur dankt onderstaande leden hartelijk voor hun inzet en tijd om de vereniging van een 
professioneel, duurzaam beleidsplan te voorzien: 
 

        Annemiek van Eijl 
        Renata van Gangelen 
        Simone de Graaf  
        Kees Cleton 
        Ad de Waard 
        Ger de Widt 
 
 
Sliedrecht, april 2017                                     Rick Landa 
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3.    Inleiding  
 
 
Dit beleidsplan van S(liedrechtse) K(orfbal) C(lub) Merwede/Multiplaat (verder in dit beleidsplan 
te noemen: Merwede) geldt voor de periode 2018 tot 2022.  
Aan de hand van dit plan wil Merwede groeien naar een hoger niveau. Daarvoor is duidelijkheid 
en structuur in de organisatie nodig. Ook noodzakelijk is een uitgestippeld technisch beleid voor 
jeugd- en senioren-teams, waardoor op een vastgesteld structureel te handhaven niveau het 
korfbalspel kan worden gespeeld. 
 
Merwede is opgericht op 19 juli 1938 en bestaat in 2018 80 jaar. Begonnen werd aan de 
Industrieweg, op een simpel grasveld, waar men zich in een eenvoudig gebouwtje kon omkleden. 
Hoogtijdagen kende de vereniging op het terrein aan de Hobbemastraat, waar binnen de 
toenmalige Christelijke Korfbal Bond op hoofdklasseniveau werd gespeeld. Na een verblijf op de 
velden tegenover station Sliedrecht en gezamenlijk gebruik met de atletiekvereniging van de 
ernaast gelegen accommodatie, speelt de vereniging nu centraal gelegen in Sliedrecht aan de 
Thorbeckelaan. Door de jaren heen is Merwede, met 450 leden (2017), uitgegroeid tot één van 
de grotere korfbalverenigingen in Nederland.  
 
In dit plan willen we de volgende vragen beantwoorden: 

• waar willen we als vereniging naar toe?  
• wat is onze volgende stap?  
• welke dromen hebben we?  
• waar staat Merwede over vijf jaar? 

 
Natuurlijk kijken we graag vooruit, maar om de juiste doelen te stellen, zullen we eerst goed 
moeten weten hoe we er op dit moment voor staan.  
Wat gaat goed en wat kan beter?  
De SWOT-analyse, gemaakt in 2014, bijgewerkt in 2017, geeft het volgende aan: 
 
Sterkten             

• ligging en bereikbaarheid accommodatie 
• stabiel ledenbestand 
• reëel contributieniveau  
• (jonge) vrijwilligers 
• betrokkenheid leden 
• nevenactiviteiten 
• goede naam in de regio 
• veel spelende leden 

 
 
 

Kansen 
• grotere samenwerking met scholen 
• ontwikkeling eigen sporthal 
• presentatiegids Merwediaan 
• aanbieden andere sporten 
• eventueel sporthal De Stoep als thuishal 

 

Zwakten 
• gering aantal scheidsrechters  
• beperkte groep sponsoren 
• ruimtegebrek o.a. kleedkamers 
• parkeerdruk veldaccommodatie 
• organisatiestructuur 

 

Bedreigingen 
• tekort aan zaalruimte 
• leegloop bij commissies 
• vertrek jeugdleden bij overgang naar 

senioren 
• afname betrokkenheid leden 
• minder vrijwilligers 
• aanbod van andere verenigingen 
• leden worden veeleisender 
• drank- en horecawetgeving 
• ontwikkelingen binnen Sliedrecht 

 
Het beleidsplan moet richting geven aan bestuur, technische staf, commissies en vrijwilligers, 
om hun taken naar behoren te kunnen verrichten en de gestelde doelen te bereiken. Alle 
onderdelen binnen de vereniging stemmen hun beleid af en brengen dat in lijn met het 
verenigingsbeleidsplan. 
 
Voor het opstellen van het beleidsplan is gebruik gemaakt van bestaande notities en zijn tijdens 
een brainstormsessie met de leden de doelstellingen besproken. 
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4.    Missie en Visie 
 
 
De missie van de Sliedrechtse Korfbal Club Merwede is om de leden zo lang mogelijk te laten 
korfballen, ieder op haar/zijn eigen niveau.  
De vereniging profileert zich als maatschappelijk betrokken vereniging, waar, naast de 
sportactiviteiten, de nevenactiviteiten een belangrijke plaats innemen.  
De kracht van de vereniging zit in de leden en de activiteiten die ontplooid worden; dat alles 
maakt dat men zich thuis voelt bij Merwede.  
 
Waar willen we als vereniging voor gaan?  
Een visie ontwikkelen met een breed draagvlak onder de leden. Een visie met als doel leden met 
elkaar te verbinden en te motiveren om activiteiten te ontplooien. Onze visie kenmerkt zich in 
een aantal kernwoorden, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: 
 

• beleving 
leden, vrijwilligers, ouders, bezoekers en alle andere betrokkenen bij Merwede moeten 
de (korfbal)sport met plezier en passie kunnen beleven 

 
• binding 

de kracht van Merwede zit in de leden; belangrijk is een sterke band en een goede relatie 
met hen 

 
• kwaliteit 

kwaliteit van het korfbalspel en alles wat daar voor nodig is, dient te worden gewaarborgd 
(accommodatie, materialen, trainingen, etc.) 

 
• balans 

gestreefd wordt naar een goede balans tussen wedstrijdsport en  breedtesport binnen de 
vereniging 

 
• gezondheid 

zowel op financieel gebied als op andere vlakken binnen de vereniging staat ‘gezondheid’ 
voorop 

 
• maatschappelijke positie 

de vereniging positioneert en profileert zich duidelijk in de Sliedrechtse gemeenschap, 
staat open voor ontwikkelingen, ook als deze niet direct  aan korfbal gekoppeld zijn 

 
• veiligheid 

de vereniging zorgt voor een veilige sportomgeving, waarbij incidenten op het gebied van 
(seksuele) intimidatie en grensoverschrijdend gedrag worden voorkomen en in 
voorkomend geval streng worden aangepakt 
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5.    Doelstellingen/aandachtsgebieden 
 
 
5.1   Verenigingsstructuur   
 
Het bestuur bestuurt de vereniging en wordt in uitvoerende zaken bijgestaan door individuele 
leden of commissies. Deze functioneren met een duidelijke taakopdracht. 
De samenstelling van het bestuur is gebaseerd op aandachtsgebieden (zie Organigram). 
De positie van de vereniging moet zoveel mogelijk onafhankelijk zijn.  
 
5.1.1  Bestuurssamenstelling 
Het huidige bestuur bestaat uit 7 leden. Onderzocht gaat worden of door een herverdeling van 
taken een bestuur met minder leden tot de mogelijkheden behoort.  
 
5.1.2  Taken en bevoegdheden 
De directe verantwoordelijkheid is gericht op het aandachtsgebied van het bestuurslid; de 
indirecte verantwoordelijkheid op algemeen functioneren van de vereniging. 
De voorzitter stuurt aan en fungeert als bindende factor. 
Door het toekennen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden bereiken we dat: 
-bij het bestuur geen oneigenlijke taken komen te liggen; 
-problemen daar waar nodig de aandacht krijgen en opgelost worden. 
 
5.1.3  Leden 
Een ledenaantal tussen de 450 en 500 is voldoende basis om de vereniging goed te laten 
functioneren. 
De vereniging kent spelende leden, rustende leden en donateurs. Onderzocht wordt of nieuwe 
vormen van lidmaatschap mogelijk zijn, bijvoorbeeld ouder-/familie-lidmaatschap, tegen een 
gereduceerde bijdrage.  
Ingezet wordt op ledenbehoud en ledenbinding, noodzakelijk om stabiliteit binnen de vereniging 
te creëren. Participatie van leden op bestuurlijk en leidinggevend niveau binnen de vereniging 
kan daaraan een stevige bijdrage leveren. Van het bestuur wordt hierin doorlopend een 
stimulerende rol verwacht. 
Bevorderen van een goede sfeer en saamhorigheid binnen de vereniging is een kerntaak. Leden 
moeten zich vooral thuis voelen bij de vereniging. 
Ledenverloop zal altijd plaats vinden. Om inzicht te hebben in de redenen wordt bij een vertrek 
door de senioren- en jeugdafdeling nadere informatie gevraagd.   
 
5.1.4  Inkomsten en uitgaven 
Gezond financieel beleid is de prioriteit.  
Uitgangspunt daarbij is dat jaarlijks de begroting sluitend is. 
Inkomsten zijn o.a.  

• contributies; contributies kunnen jaarlijks aangepast worden, gebaseerd op de exploitatie 
van de vereniging; ingezet wordt op automatische inning van de contributies 

• kantine-inkomsten 
• sponsorgelden 
• actie-opbrengsten 
• subsidies; in Sliedrecht geldt op dit moment een subsidieregeling, waarvan maximaal 

gebruik dient te worden gemaakt. 
Uitgaven omvatten o.a.: 

• huur velden/zalen 
• inkopen kantine 
• kosten training 
• materialen 
• afdracht KNKV 
• onderhoudskosten; met het oog op de toekomst, waarbij mogelijk de accommodatie meer 

onder beheer van de vereniging komt, is het van belang een onderhoudsreserve in te 
stellen. 
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5.1.5  Commissies 
Het bestuur wordt ondersteund door meerdere commissies en/of werkgroepen, met een 
duidelijke taak- of opdrachtbeschrijving. In deze beschrijving wordt ook de verantwoording 
geregeld. 
Voor een goede structuur zijn vaste commissies van groot belang; binnen Merwede zijn dat in 
ieder geval een jeugd- en een seniorencommissie.  
 
5.1.6  Normen en Waarden 
Er is respect voor alle leden en bezoekers.  
Gedragsregels op het terrein en in de gebouwen zijn kenbaar bij de ingang. 
Wangedrag op of langs het veld wordt niet geaccepteerd en kan gevolgen hebben voor het 
lidmaatschap of aanwezigheid. 
 
5.1.7  Veiligheid 
VOG 
De overheid stelt eisen aan het werken met minderjarigen. Een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) is niet verplicht, maar het KNKV stimuleert het bezit van een dergelijke verklaring. 
Merwede sluit zich daarbij aan en verwacht van alle vrijwilligers vanaf 18 jaar dat zij daarover 
beschikken. De verklaring is 3 jaar geldig. Jaarlijks wordt het vrijwilligersbestand geactualiseerd. 
 
EHBO, BHV 
Wettelijk is er geen verplichting om EHBO’ers of BHV’ers aan te wijzen. Merwede hecht er aan 
EHBO’ers en BHV’ers beschikbaar te hebben. Leden die een specifieke opleiding hebben gevolgd 
wordt gevraagd zich beschikbaar te stellen voor deze functies. In de kantine komt een lijst 
beschikbaar met daarop alle hulpverleners. 
 
Vertrouwenspersonen 
Het bestuur stelt twee vertrouwenspersonen aan, bij voorkeur een vrouw en een man. 
 
Foto’s, films en geluidsopnamen 
Leden van Merwede en bezoekers van wedstrijden en activiteiten dienen er rekening mee te 
houden dat hiervan foto’s, films of andere opnamen worden gemaakt, die in het kader van 
publiciteit voor de vereniging openbaar kunnen worden gemaakt. 
Voor het maken en publiceren van dergelijke opnamen door derden kan de vereniging niet 
verantwoordelijk worden gehouden en/of aansprakelijk gesteld. 
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5.2  Korfbalzaken 
 
 
Merwede wil een goede balans creëren tussen wedstrijd- en breedtesport. Elk lid moet de 
mogelijkheid krijgen op zijn of haar niveau te korfballen.  
De vereniging houdt zich niet actief bezig met scouten van talenten bij andere verenigingen. 
Iedereen is vrij om bij Merwede te komen spelen, maar dit zal altijd op vrijwillige basis gebeuren. 
Toezeggingen voor wat betreft spelen in een bepaald team, bonussen, kortingen of 
reiskostenvergoeding voor trainingen worden niet gedaan.  
Jeugdkorfbal is een belangrijk onderdeel van de vereniging en vormt de basis voor de toekomst. 
De jeugdcommissie werkt met een gedetailleerd beschreven jeugdplan. Het bevat de structuur 
van de jeugdcommissie, de trainingsopbouw, beschrijving van technische en tactische 
vaardigheden, selectiecriteria, etc. Het maakt als bijlage onderdeel uit van dit Beleidsplan. 
Opleiden en begeleiden van trainers, coaches en teamleiders van alle teams is van groot belang. 
Voor zowel jeugd- als seniorenkorfbal is/wordt een Technische Commissie ingesteld. 
 
5.2.1  Wedstrijdkorfbal 
Uitgangspunt bij wedstrijdsport is dat in ieder geval de teams (senioren) 1, 2, 3, (jeugd) A1, B1 
en C1 op een zo hoog mogelijk niveau moeten kunnen spelen. 
Voor de 1e selectie en zo mogelijk ook voor de 2e selectie, wordt een professionele trainer 
aangesteld.  
Er wordt gestreefd naar het hoogst haalbare spelniveau en klasse in de competitie voor alle 
teams; dit is mede afhankelijk van beschikbare trainers/coaches en scheidsrechters. 
De integratie van jeugd en senioren bij leeftijd overgang wordt bevorderd. 
 
5.2.2  Breedtekorfbal 
Het streven is om spelers met gelijke sportbeleving, niveau en doelstelling bij elkaar te brengen, 
zowel bij de jeugd als de senioren. 
Het op de juiste wijze inpassen en doorstromen van spelers uit de jeugdafdeling heeft een hoge 
prioriteit. 
Voor elk team of combinatie van teams moet een trainer/begeleider beschikbaar zijn.  
 
5.2.3  G-korfbal 
Het beoefenen van een sport door mensen met een beperking is maatschappelijk gezien een 
noodzaak en ook in de korfbalsport een geaccepteerd onderdeel. 
Afhankelijk van het aantal beschikbare spelers wordt het aantal teams bepaald dat deelneemt 
aan de competitie. Eventueel wordt samenwerking gezocht met andere verenigingen in de regio. 
Een goede begeleiding van deze afdeling is essentieel.  
 
5.2.4  Arbitrage 
Zonder scheidsrechters, beoordelaars en waarnemers kan (wedstrijd)korfbal niet bestaan. 
Merwede heeft een verplichting deze personen beschikbaar te stellen. Speerpunt is de uitbreiding 
van het aantal scheidsrechters, beoordelaars en waarnemers. 
Investeren hierin is noodzakelijk, waarbij gedacht wordt aan: 

• regelmatig verzorgen van opleiding jeugd-/verenigingsscheidsrechters 
• bevordering van de doorstroming van de jeugdscheidsrechters naar de senioren 
• activeren van verenigingsscheidsrechters voor de opleiding tot KNKV-scheidsrechter 
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5.3   Facilitaire zaken 
 
 
5.3.1  Veld 
De centrale ligging van het veld in het centrum van Sliedrecht is een belangrijke factor voor 
onze vereniging. Bestuurlijk zal alles er op gericht moeten zijn deze locatie te behouden. 
Het kunstgrasveld met een indeling volgens de oude veldmaten, is aan vervanging toe en wordt 
met de Gemeente Sliedrecht besproken. Bij herindeling van de speelvelden speelt de situering 
van een eventuele sporthal een grote rol. Uitbreiding naar het achterliggende grasveld is dan 
wellicht noodzakelijk.  
Het vervangen van het kunstgrasveld geeft de mogelijkheid een hoofdveld (centercourt) te 
realiseren, voorzien van omheining en dug-outs, waarmee ook een betere aansluiting voor 
reclameborden wordt bewerkstelligd. 
Het plan voor uitbreiding kleedkamers en groot onderhoud clubgebouw wordt uitgevoerd 
wanneer geen sporthal kan worden gerealiseerd. 
Parkeren in de nabijheid van de accommodatie is een belangrijk aandachtspunt. Het 
parkeerprobleem zal in samenwerking met de Gemeente Sliedrecht moeten worden opgelost. 
 
5.3.2  Zaal 
Merwede zet in op een optimaal benutten van zaalruimte als één van de hoofdgebruikers van 
Sporthal De Stoep, afhankelijk van de mogelijkheden die het subsidiebeleid van de Gemeente 
Sliedrecht biedt. 
Het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke realisatie van een eigen sporthal aan de 
Thorbeckelaan is in volle gang.  
De vereniging maakt gebruik van verschillende sporthallen in Sliedrecht; in sommige gevallen 
wordt uitgeweken naar buurgemeenten.  
 
5.3.3  Kantine 
De Kantinecommissie werkt volgens de voorschriften van de Drank- en Horecawet, o.a. met 
betrekking tot consumptieverkoop en openingstijden. 
Opleiding voor ‘vergunninghouder’ en ‘handhaven hygiëne’ wordt bevorderd.  
Jaarlijks vindt toetsing plaats van het assortiment en de verkoopprijzen. 
Nagegaan wordt of investeringen, in o.a. nieuw meubilair, kunnen worden gedaan. 
De exploitatie van de kantine is gericht op een verantwoorde winst ter ondersteuning van de 
verenigingsfinanciën. 
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5.4   Vrijwilligers en activiteiten 
 
 
5.4.1  Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn noodzakelijk binnen de vereniging, zonder hen kan deze niet bestaan. 
Aanstellen van een vrijwilligers-coördinator binnen het bestuur heeft hoge prioriteit. Een eerste 
taak is het opstellen van een vrijwilligersbeleid, waarin o.a. geregeld wordt: 

• vacaturebank 
• inventarisatie taken 
• opleiding 
• begeleiding 
• aantrekken nieuwe vrijwilligers 

Jeugdleden, ouders en niet meer spelende senioren worden gemotiveerd vrijwilliger te worden.  
Waardering voor vrijwilligers wordt kenbaar gemaakt met een tweejaarlijkse activiteit. 
Uitreiken van de prestatieprijs en benoemingen tot Lid van Verdienste of Erelid maken onderdeel 
uit van de mogelijkheden tot waardering. 
 
5.4.2  Werving 
De bekendheid van de sport en de mogelijkheden zijn belangrijke factoren voor potentiële leden 
om te kiezen voor korfbal. Betrokkenheid van bestaande leden en de uitstraling van de 
vereniging maken werving eenvoudiger. In het kader van werving van nieuwe leden kunnen de 
volgende activiteiten een rol spelen: 

• trainings-/introductie-bijeenkomsten 
• aanbieden van een gratis lidmaatschap voor 3 maanden 
• organiseren van schoolkorfbal-toernooi 
• organiseren van vriendjes/vriendinnetjes-dagen 
• bekendheid geven aan de speelse activiteit voor jonge kinderen (Kangoeroes) 

 
5.4.3  Activiteitencommissies 
De BAC (Bijzondere Activiteiten Commissie), de JAC (Jeugd Activiteiten Commissie) en de 
Pinksterkampcommissie hebben een belangrijke taak binnen de vereniging en moeten de 
mogelijkheden blijven behouden hun activiteiten uit te voeren. 
Ledenbinding is essentieel. Door het organiseren van nevenactiviteiten wordt de afstand tussen 
vereniging en leden zo klein mogelijk gemaakt. Ook de sociale functie is van groot belang.  
De activiteiten moeten gericht zijn op alle leden.  
 
5.4.4 Acties 
De structurele bijdrage door inzameling van oud papier kan in het gedrang komen door wijzingen 
in de werkwijze van de gemeente. De vereniging dient zich hiervan bewust te zijn. 
Door éénmalige acties, loterij(en) en speciale activiteiten kunnen de inkomsten worden 
verhoogd. 
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5.5   Marketing, communicatie en sponsoring 
 
 
5.5.1  Publiciteit  
De bekendheid van Merwede binnen de Sliedrechtse gemeenschap en daarbuiten moet worden 
verhoogd. Gebruik van sociale media is een belangrijke optie. 
Aandachtsgebieden zijn: 

• website 
• nieuwsvoorziening via sociale media 
• presentatiegids “Merwediaan” 
• wedstrijdverslagen in kranten van Merwede 
• aanbieden van verslagen van kampioenschappen, nieuwe sponsoren en activiteiten 

 
5.5.2  Communicatie 
Goede en heldere communicatie is van groot belang en speelt een prominente rol in de 
betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Er zal veel aandacht moeten komen voor 
communiceren met leden, niet alleen in algemene zin, maar ook per groep of individueel.  
Regelmatig zal een nieuwsbrief worden uitgegeven. 
Alle commissies en andere onderdelen van de vereniging publiceren regelmatig over hun 
activiteiten op de website. 
 
5.5.3  Sponsoring 
Voor een goede financiële huishouding is SKC Merwede mede afhankelijk van sponsoring. 
De ingestelde sponsorcommissie heeft als taak meer inkomsten te genereren.  
Hiervoor moeten relaties worden opgebouwd en onderhouden.  
Het streven is elk team te voorzien van naamsponsoring.  
Sponsoren worden geworven met als inzet een contract van een aantal jaren en een vastgestelde 
bijdrage, waarvan wedstrijdkleding wordt betaald en een deel ten goede komt aan de algemene 
exploitatie van de vereniging.  
Leden worden gestimuleerd zich in te zetten bij het werven van sponsoren.  
Het streven is te komen tot oprichting van een businessclub. 
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6.   Organigram


