
 
 

 

“Wij zijn dé voetbalvereniging die de 
wereld een klein beetje mooier maakt” 

 

 

  

ZVV A.Z.C. 
   

BELEIDSPLAN 
 

2020-2025 

 



 

 

   INHOUDSOPGAVE 

    

VOORWOORD ................................................ 3 

INLEIDING ....................................................... 4 

deel 1 Waar staan wij voor ............................... 6 

deel 1 Ambitie .................................................. 7 

deel 2 Mijlpalen ................................................ 8 

deel 2 Verschillende portefeuilles ..................... 9 

 

 



  
 

3 
 

VOORWOORD 

Bij voetbalvereniging AZC is het goed gebruik een nieuwe visie of beleidsplan met zijn allen te 
maken. Ingrediënten zijn onder andere kleedkamersessies, een inspirerend filmpje en een gezellige 
avond met en voor AZC’ers. Dit alles met als doel de visie en plannen voor de komende vijf jaar met 
elkaar te bedenken. Dit is gelukt! 

 

Bijgaand presenteren we de visie 2020-2025 evenals een jaarplan 2020. Wij zijn blij dat er een 
korte, maar krachtige visie ligt die onze koers voor de komende jaren aangeeft. Een visie en 
jaarplan die ons de gelegenheid geven strategisch te sturen en te bouwen aan de fantastische 
voetbalvereniging die we zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat we met deze visie en dit plan een 
mooie nieuwe stap maken op weg naar 107 jaar AZC. 

 

Wij bedanken alle leden, ouders van leden, donateurs en alle anderen die een actieve bijdrage 
hebben geleverd aan de totstandkoming. In het bijzonder bedanken we de aanjagers, die samen de 
werkgroep visie AZC 2025 hebben gevormd. 

 

Het bestuur Zvv A.Z.C., 

 

Patrick Govaers 

Ingrid Kramer 

Gerton Damen 
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INLEIDING 

Totstandkoming 

In ons jubileumjaar liep het vorige beleidsplan ten einde. Heel 2018 heeft in het teken gestaan van 
prachtige activiteiten voor jong en oud. In dat jaar is de werkgroep visie AZC 2020-2025 gestart met 
de voorbereidingen op de visie:  

 er is een ledenenquête gehouden; 
 alle stakeholders uit de omgeving zijn in beeld gebracht; 
 er is een enquête gehouden onder wijkbewoners; 
 er is een analyse gedaan naar AZC in de media.  

De uitkomsten van al deze onderzoeken zijn gepresenteerd op de 1e visie-avond op 25 januari 
2019. Tijdens de goed bezochte avond (circa 80 – 95 aanwezigen) zijn daarnaast de kernwaarden 
benoemd en is een concept-visie voorgelegd. Vervolgens ging iedereen in groepen in gesprek over 
een aantal thema’s. Aan het eind van de avond zijn alle thema’s voorgelegd met de vraag welk 
thema het eerst aangepakt zou moeten worden.  

De thema’s zijn: 

 Binding van de jeugd 
 De balans tussen selectie en niet-selectieteams 
 Meisjes- en vrouwenvoetbal 
 Veilige sportomgeving 
 Grenzen aan de groei? 
 Binding met de wijk/maatschappelijke betrokkenheid 
 AZC anders dan de rest (communicatie) 
 Vrijwilligers 

In de periode februari – augustus 2019 zijn deze thema’s vervolgens uitgewerkt in een plan per 
thema. Per thema is een werkgroep aan de slag geweest met het formuleren van een stip op de 
horizon evenals een plan om daar te komen. Op 27 september jl. is een 2e visie-avond 
georganiseerd waar de opbrengst van alle thema’s centraal stond. Tijdens de avond zijn de plannen 
per thema aangescherpt en zijn aanbevelingen gedaan voor de toekomst van AZC. 
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Leeswijzer 

In deel 1 hebben we de visie en missie van AZC geformuleerd, evenals onze kernwaarden. Hierin 
staat beschreven wie we in basis zijn en wat we doen. In deel 1 staan ook de ambities die we in 
2025 gerealiseerd willen hebben. Die ambities omvatten alle thema’s en de hele vereniging. 

Zonder mijlpalen en acties halen we geen enkele ambitie. Daarom is in deel 2 een vertaling 
gemaakt van de ambities naar mijlpalen en acties. Dit deel zullen we jaarlijks evalueren en 
actualiseren om zo samen met de leden op de Algemene Ledenvergadering te bepalen of we op 
koers liggen voor het halen van de ambities in 2025. Deel 2 bevat ook een vertaling van ambities en 
mijlpalen naar de commissies. Op deze manier is helder wie waarvoor verantwoordelijk is. Uiteraard 
is een bestuurslid als portefeuillehouder eindverantwoordelijk. 
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DEEL 1 WAAR STAAN WIJ VOOR 

 

Zvv AZC is er voor iedereen die houdt van voetbal en graag ziet dat voetbal een bindmiddel in de 
samenleving is. Betrokkenheid bij elkaar en bij de maatschappij vinden we belangrijk. AZC’ers zijn 
er voor elkaar, voor de vereniging en doen graag een stapje extra om de wereld mooier te maken. 
Die wereld is voor AZC en een AZC’er zijn of haar directe omgeving: het team, de vereniging, de 
buurt en omliggende wijken, het milieu én Unicef. We staan al meer dan 100 jaar midden in de 
Zutphense samenleving.  

Bij AZC is iedereen welkom! Daarom voetballen bij ons jongens én meisjes, vrouwen én mannen, 
ook als je een beperking hebt. Dan kom je voetballen bij onze G-afdeling. 

De waarden die bij AZC in alles voorop staan, zijn: 

 Saamhorigheid 
 Gezelligheid 
 Respect 

Daarom is AZC méér dan voetbal alleen.  

 

 

 

AZC I werkgroep visie 2025

Wie zijn we ?
Bestaansgrond

We zijn een voetbalvereniging van iedereen 
voor iedereen.

Wat vinden we belangrijk?
Waarden

Saamhorigheid
Gezelligheid 
Respect

Waar zijn we goed in?
Kwaliteiten

We zijn betrokken
We werken samen
We houden van voetbal

Wat willen we?
Ambitie 2025

Vanuit een goede (vrijwilligers)organisatie
is AZC verbonden met haar leden en de 
maatschappelijke omgeving. 

Thema 1: binding van de jeugd
Thema 2: de balans tussen selectie en niet-selectieteams 
Thema 3: meisjes- en vrouwenvoetbal
Thema 4: sportiviteit, respect en gedrag
Thema 5: grenzen aan de groei?
Thema 6: binding met de wijk – open club – maatschappelijke betrokkenheid 
Thema 7; AZC anders dan de rest 
Thema 8: Vrijwilligers
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DEEL 1 AMBITIE 

Wat hebben we samen bereikt in 2025: 

1. Alle voetbalafdelingen (jeugd, meiden/dames, senioren en G) floreren en zijn toonaangevend in 

de regio Zutphen e.o. 

2. Leden/donateurs, gasten en buurtbewoners komen graag naar het sfeervolle Sportcomplex 

Hanzepark, waar ze respectvol en open worden ontvangen. 

3. We zijn in ledenaantal gegroeid naar 1100 leden en donateurs. 

4. AZC staat in de wijde omtrek bekend als een maatschappelijk betrokken voetbalvereniging waar 

mensen graag iets voor elkaar, de vereniging en de samenleving doen. 

5. Bij AZC is de aandacht en de betrokkenheid met de jeugd groot: van de jongste jeugd tot de 

oudste jeugd. 

6. Vanuit een goede (vrijwilligers)organisatie en passende accommodatie is AZC verbonden met 

haar leden en de maatschappelijke omgeving. 

7. We zijn een financieel gezonde vereniging. 

8. We hebben een gezellige accommodatie waar veel te beleven valt voor jong en oud.  
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DEEL 2 MIJLPALEN 

We maken deze ambities voor 2025 per jaar concreet. Voor het seizoen 2020-2021 formuleren we 
mijlpalen. Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat onderstaande mijlpalen worden belegd bij een 
commissie die ze vertaalt naar concrete resultaten en acties. De mijlpalen op bestuurlijk niveau zijn: 

1. Alle voetbalteams van AZC hebben een betrokken en deskundig begeleidingsteam (trainer, 

leider, coach) die de visie en kernwaarden van AZC actief uitdraagt.  

2. De randvoorwaarden voor selectie- en niet-selectieteams zijn gelijkwaardig. 

3. De visie is bij de leden bekend, wordt door hen omarmd en uitgedragen. 

4. Er is een gedegen intern en extern communicatieplan. 

5. Alle voetbalteams van AZC hebben plezier met en respect voor elkaar en de begeleiding.  

6. De vrijwilligersorganisatie is op orde, d.w.z. dat we op alle cruciale plekken enthousiaste, 

capabele vrijwilligers hebben (waaronder een contentcoördinator). 

7. De accommodatie van AZC is een gezellige, goed onderhouden plek waar veel activiteiten voor 

en met de jeugd worden georganiseerd en iedereen zich thuis voelt. 

8. Het bestuur presenteert een positief rekeningresultaat en een begroting die aansluit op de 

ambities en mijlpalen voor 2021, gebaseerd op de visie. 

9. Er is een groei-ambitieplan geformuleerd waarin keuzes worden voorgesteld over een 

verantwoorde groei naar 1100 leden in 2025. Het plan is gebaseerd op de doelstelling dat alle 

voetbalafdelingen floreren en toonaangevend zijn in de regio. 

10. Er is een masterplan voor de accommodatie/voetbalfaciliteiten. Hierin is de behoefte in kaart 

gebracht is, gebaseerd op het groei-ambitieplan en het bijbehorende (financiële) meerjarenplan. 

11. Samen met de partners ‘vitaal sportpark’ is er concreet invulling gegeven aan extra activiteiten 

en beweegvoorzieningen. 
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DEEL 2 VERSCHILLENDE PORTEFEUILLES  

Het bestuur is verantwoordelijk voor de ambities en de mijlpalen. Hieronder zijn ze vertaald naar de 
huidige commissiestructuur. De commissies gaan het komende jaar aan de slag met deze 
opdrachten, onder aansturing van het bestuur. 
 

Portefeuille Voetbal  
Patrick Govaers 
 
2025 
Alle voetbalafdelingen (jeugd, meiden/dames, senioren en G) floreren en zijn toonaangevend in de 
regio. AZC is in ledenaantal gegroeid naar 1100 leden en donateurs.  
Elke voetballer speelt met plezier bij AZC op zijn/haar eigen niveau en met voldoende uitdaging om 
een betere voetballer te worden.  

De verbinding tussen de selectieteams en de jeugd, evenals lagere elftallen, is goed. 

 
2020 

 De randvoorwaarden en faciliteiten zijn voor selectie en niet-selectieteams gelijkwaardig. 
 Opleiden volgens gelijke kansen model t/m O10.  
 Trainers conformeren zich contractueel aan het beleidsplan van AZC. 
 Alle voetbalteams van AZC hebben plezier met en respect voor elkaar en de begeleiding.  
 Er is een groei-ambitieplan geformuleerd waarin keuzes worden voorgesteld voor een 

verantwoorde groei naar 1100 leden in 2025. Het plan is gebaseerd op de doelstelling dat 
alle voetbalafdelingen floreren en toonaangevend zijn in de regio. 

 Technisch coördinator benoemen voor meiden- en vrouwenvoetbal. 
 Werkgroep meiden- en vrouwenvoetbal worden permanent onderdeel van de commissie 

voetbal. 

 
Portefeuille activiteiten 
Patrick Govaers 
 
2025 

Bij AZC is de betrokkenheid met de jeugd groot, van de jonge jeugd tot de jongvolwassenen. 
In 2025 willen we de jeugd zo aan AZC verbonden hebben dat ouders van jeugd t/m 15 zich 
inzetten voor de vereniging. Dat leidt ertoe dat jeugdspelers zien dat het nodig is om een steentje bij 
te dragen aan de werkzaamheden bij de vereniging. Jeugd vanaf 16 jaar zet zich actief in voor de 
vereniging door te helpen bij diverse werkzaamheden. 
 
2020 

 Jeugdhonk geopend voor jeugd van 11 tot 15.  
 Infobord met aankondigingen van jeugdactiviteiten. 
 Organisatie avondvierdaagse en FIFA-toernooi. 



  
 

10 
 

  
 

Portefeuilles Fair Play en Voetbal  
Ingrid Kramer & Patrick Govaers 
 
2025 

Iedereen voelt zich prettig en veilig bij onze vereniging. Je gaat met plezier naar AZC en je voelt je 
veilig op het sportpark Hanzepark. We treden tegenstanders, scheidsrechters, toeschouwers, 
bezoekers, buren en andere gasten met respect tegemoet. 

2020 

- De commissie Fair Play is goed bezet en uitgerust met verschillende disciplines. De 
opdracht en opgave van de commissie Fair Play is helder voor henzelf en de andere 
commissies. 

- We hebben beleid op het gebied van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie 
- Er is een teamdraaiboek AZC voor alle jeugdteams over de driehoek ouder-kind-

trainer/leider 
- We hebben bij elk jeugdteam een goede staf (leider-coach-trainer) die het teamdraaiboek 

AZC kennen en uitdragen. 
- Het voetbalseizoen wordt elk jaar gestart met een seizoensopening waarin ouders van 

jeugdleden op de hoogte worden gebracht van het reilen en zeilen binnen AZC, ook voor 
wat betreft omgang met elkaar. 

 
 

 

 

 

Portefeuilles Accommodatie en Financiën  
Gerton Damen 

2025 

AZC stelt geen grenzen aan haar groei, maar gaat voor gecontroleerde groei. Voor een natuurlijke 
groei (van onderuit), door professionalisering van de jeugdopleiding, met specifiek aandacht 
voor het G-voetbal en voor meisjes- en damesvoetbal. Vanuit een stabiele situatie, waarbij zowel de 
faciliteiten als de organisatie op orde zijn, willen we gefaseerd doorgroeien naar maximaal 1100 
leden in 2025; 
 
2020 

Het bestuur stelt een werkgroep samen die de opdracht krijgt om een masterplan voor het 
“Hanzepark” te ontwikkelen. Dit masterplan dient eind 2020 opgeleverd te worden. In dit masterplan 
wordt de accommodatie/ voetbalfaciliteiten behoefte in kaart gebracht in het licht van de 



  
 

11 
 

ontwikkeling van onze vereniging als gevolg van de nieuwe visie 2020-2025 en het bijbehorende 
(financiële) meerjarenplan; 
 
 
Portefeuille Vrijwilligers  
Ingrid Kramer 
 
2025 

De vrijwilligersorganisatie van AZC staat als een huis en is ingericht met de juiste personen op de 
juiste plek o.b.v. individuele kwaliteiten. Iedere AZC’er draagt zijn/haar steentje bij. Ze worden 
hierbij zorgvuldig begeleid, beloond, behouden. Ook is er aandacht voor zorgvuldige beëindiging. 
Het vrijwilligersbeleid is geborgd binnen de commissies met een centrale portefeuillehouder in het 
hoofdbestuur.  
 
2020 

Commissies worden voorzien van informatie over vrijwilligersbeleid en worden geholpen dit thema 
een plek te geven in hun eigen commissie op een manier die bij hun past. Binnen de 
commissievoorzittersvergadering komt dit onderwerp terug op de agenda. Er is een lijst met de 
cruciale vrijwilligersplekken en op die plekken hebben we enthousiaste, capabele vrijwilligers. 
 
 
 
Portefeuilles Accommodatie en Kantine  
Gerton Damen 
 
2025 

We hebben een gezellige accommodatie waar veel te beleven valt voor jong en oud. 

2020 

 De kantinecommissie is goed bezet. 
 Het veranderplan voor de kantine is af en kan op draagvlak rekenen van de hele 

kantinecommissie. 
 Alle nieuwe bar- en keukenvrijwilligers zijn volledig ingewerkt en draaien volop mee in de 

kantine. 
 
 
Portefeuilles Accommodatie en Activiteiten  
Gerton Damen & André Putker 
  
2025 

In 2025 hebben we een sportpark waar leden van AZC maar ook wijkbewoners naast voetbal ook 
op andere manieren kunnen sporten, bewegen en elkaar kunnen ontmoeten. 
AZC uit haar maatschappelijke betrokkenheid door de samenwerking met Unicef en de openstelling 
van het sportpark voor wijkbewoners. 
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2020 

Concreet resultaat 2020 
Uitwerking van het plan vitaal sportpark in samenwerking met Hanzesport, scouting, personal fit en 
de wijk. 
Intern en extern communicatieplan opzetten in overleg met de content coördinator (zie hieronder). 
 

 

Portefeuillehouder Communicatie  
Ingrid Kramer 
 
2025 

AZC staat bij leden, in haar directe omgeving en in Zutphen bekend als een betrokken voetbalclub, 
waar iedereen zich welkom voelt. We staan regelmatig in de krant en op sociale media om dit 
verhaal te delen. Er is een content coördinator die zorgt dat het verhaal op een consistente manier 
verteld wordt en een pool van fotografen, schrijvers en video-makers aanstuurt. 
 
2020 
Concreet resultaat 2020 
Eind 2020 is er een content coördinator aangesteld en hebben we een nieuwe website (met 
gekoppelde sociale en interne communicatiekanalen) ingericht via sportlink. 
 

 

Portefeuille Financiën  
Gerton Damen 
 

2025 

We zijn een financieel gezonde vereniging. We bouwen op de pijlers sponsoring, opbrengsten uit 
kantine en contributie. We zorgen voor een structureel stabiel financieel beleid aangevuld met 
incidentele subsidies die bijdragen aan onze ambities.  

2020 

 We hebben een positief rekeningresultaat voor seizoen 2019-2020. 
 De contributie, sponsor- en kantine-inkomsten vormen samen minimaal hetzelfde 

inkomstenniveau als seizoen 2018-2019. 
 Verkoop reclameborden op open plekken langs het hoofdveld, 2e ring spoorzijde-en 

Deventerwegzijde en G-court. 
 JeugdSponsorPlan: aflopende sponsorcontracten bezoeken en waar mogelijk verlengen en 

tevens prospects bezoeken om zodoende nieuwe JSP-contracten af te sluiten. 
 Goede verkopers werven voor de commissie, met name voor verkoop van advertenties t.b.v. 

Pak Aan.  
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