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Voorwoord
Voor u ligt een grondige update van het beleidsplan van voetbalclub The Camerados voor de
komende 5 voetbaljaren. Deze update bouwt verder aan het eerste beleidsplan dat in 2009 in voege
trad. Om daar waar mogelijk invloed te kunnen uitoefenen op hetgeen ons te wachten staat, in een
steeds dynamischere wereld, is het van belang om aan de hand van een visie en een reeks
doelstellingen een toekomstgericht beleid uit te stippelen.
Waar willen we naartoe met voetbalclub The Camerados en hoe denken we dit te realiseren?
Aandachtspunten hierbij zijn onder andere: technische zaken, financiën, sponsoring, accommodatie,
kantine, spelers en vrijwilligers. In dit beleidsplan zullen deze verschillende aandachtspunten aan bod
komen.
De consequenties van een beleidsplan zijn dat er ook naar gehandeld dient te worden. Bestuurlijk zal
er verder gewerkt worden met een samenstelling/rolverdeling die gericht is op de toekomst.
Belangrijker is en blijft communicatie. Hoe bereik je mensen zo snel en duidelijk mogelijk? Sponsoring
blijft een belangrijk punt van aandacht. Sponsoren willen vaker betrokken zijn; willen weten waarvoor
ze sponsoren en willen op termijn ook resultaat zien. Het vernieuwen van onze accommodatie blijft
prioritair en brengt uiteraard hoge kosten met zich mee...
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van de vereniging. Leden zijn het kapitaal van de vereniging. Hoe
zorgen we ervoor dat dit gegeven in balans blijft?
Alle vragen zullen we in dit beleidsplan niet kunnen beantwoorden, maar de aanzet tot het realiseren
van onze toekomstvisie is er. We zijn op weg... en de richting is duidelijk . De komende 5 jaar zal
andermaal in het teken staan van het bewuster lid zijn van een vereniging. Als de lusten en lasten
samen worden gedeeld zal het resultaat er ook naar zijn.
De Camerados.
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The Camerados in vogelvlucht
Geschiedenis vertelt altijd iets over de toekomst.
Het verhaal van The Camerados neemt zijn aanvang midden de jaren zeventig.
Café De Brakke, net over de Nederlandse grens, was in die tijd “the place to be” voor vele inwoners
van Sint-Margriete. Wekelijks zorgden waard Adolf Van Den Bossche en zijn zoon Remi er voor dat
men er kon kaarten, sparen en biljarten bij een lekkere pint en een gezellige babbel. De jeugd wist de
gezelligheid van dit landelijk grenscafé naar waarde te schatten en maakte er op zaterdagavond hun
pleisterplaats van. Tussen al dat jonge geweld zat ook behoorlijk sportief gezelschap en tussen pot en
pint werd er geopperd dat Sint-Margriete ook best wat voetbal kon gebruiken.
In de zomer van 1975 sloeg de microbe een eerste maal toe. Remi Van Den Bossche kwam
aandraven met een uitnodiging om op Commerkermis een wedstrijd te spelen tegen de wijkbewoners
van de Commer. Iedere bewoner van Sint-Margriete met een voetbalhart, trok die dag mee naar wat
de eerste wedstrijd van de mannen van de Brakke werd, gespeeld tussen de koeienvlaaien op een
weide die dringend gemaaid moest worden. Geen mens die zich vandaag nog herinnert wat de uitslag
was, maar één ding was zeker: het voetbalvuurtje brandde. En… het zou blijven branden.
Tijdens de zomer van 1976 kwam Remi met het voorstel om een echte caféploeg op te richten en hij
vond in Rudy Pollé een geschikte bondgenoot. Met hun beiden hielden ze troepenschouw onder de
kerktoren van Heilige Margaretha en vonden warempel voldoende kandidaten om in Sint-Margriete
met een caféploeg van start te gaan.
Het eerste obstakel was het vinden van een passende naam voor de nieuwbakken ploeg: De
Beerkens… De Doordrammers... Hillaire Haemers, nuchter denkend, vond dat alles maar niets en
stelde voor om de ploeg te noemen naar de groep vrienden waaruit hij bestond. The Camerados
waren geboren en de naam werden meteen boven de doop(bier)vont gehouden. Volledig in de lijn
met dit gedachtegoed, is ook vandaag, na meer dan 30 jaar, de vriendschap tussen de leden de
eerste doelstelling van de club.
Het eerste bestuur werd gekozen en bestond uit Rudy Pollé als voorzitter, Dirk Spillebeen als
ondervoorzitter, Laurette De Bakker als secretaris, Noël De Wilde als ploegverantwoordelijke, en
verder de leden Carlos Goossens (die instond voor de eerste uitrusting), Eric Mollet en Remi Van Den
Bossche. Grenscafé De Brakke zou dienst doen als uitvalsbasis en clublokaal. Achter de kerk van
Sint-Margriete lag een verzameling moestuintjes op grond van de Kerkfabriek. In samenspraak met
de Kerkelijke Macht mocht en kon Adolf Van Den Bossche aan de slag om dit hoekje om te toveren
tot een gezellig voetbalterreintje. Met zijn zeer kleine afmetingen, in de schaduw van de monumentale
kerk en vastgeplakt aan de gevel van de lagere school, was spelen op het veld van The Camerados
voor veel tegenstanders een nachtmerrie. Omkleden en wassen werd door beide ploegen gedaan in
het clublokaal De Brakke enkele honderden meter verder.
De eerste jaren werd er enkel vriendschappelijk gespeeld. Verre verplaatsingen schrikten de club niet
af. Van bij de Cercle Boys in Brugge tot in Rijkevorsel werd er gevoetbald, dankbaar gebruik makend
van het busje van de voorzitter. Memorabel uit deze periode zijn de vele zomertornooien, zoals op het
terrein van De Sjotters, die met veel bier en leute gepaard gingen. Veelal wonnen “The Camerados”
de beker van de fair-play, al beweerden sommigen dat dit enkel en alleen kwam omdat The
Camerados altijd met verve de strijd als "grootste teerders" wonnen.
In 1978 richtten The Camerados hun eerste eigen tornooi in. Sindsdien vindt dit tornooi elk jaar plaats
tijdens het Pinksterweekend. Ondertussen was de groep gevoelig in aantal toegenomen en had men
op het terrein een kantine en kleedkamers gebouwd. De club voelde zich voldoende gewapend om
zijn debuut te maken in een vaste competitie. In 1979 werd aangesloten bij de Meetjeslandse
Vrijetijds Voetballers (M.V.V.). Met de overstap naar competitievoetbal kwam ook het afscheid van
één van de mannen van het allereerste uur en de auteur van de clubnaam. Op 55 jarige leeftijd
besloot Hillaire Haemers de voetbalschoenen aan de haak te hangen.
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Na drie jaar M.V.V. besloot het bestuur het iets groter te zien en over te stappen naar het meer
ambitieuzere Voetbal Verbond Groot-Gent. In 1987 werd, na rijp beraad en om praktische redenen,
evenwel besloten om terug te keren naar het L.V.V.M. (Liefhebbers Voetbal Verbond Meetjesland),
het vroegere M.V.V.
De club groeide stilaan verder en een groter stuk grond achter de kerk kwam ter beschikking van de
club. Het kleine terreintje werd omgevormd tot een groot, prachtig voetbalveld. De spelersgroep was
intussen zo sterk aangegroeid dat het moeilijk werd om iedereen nog wekelijks een speelkans te
geven. In 1990 werd een tweede ploeg in het leven geroepen. Deze B-ploeg, die volledig in de traditie
van de eerste Camerados-jaren, uitsluitend vriendschappelijk speelt, biedt plaats aan de iets oudere
spelers en aan spelers voor wie zaterdagvoetbal niet mogelijk is.
De A-ploeg boekte intussen meerdere sportieve successen op tornooien en in de eigen competitie. In
1998 wisten The Camerados voor de eerste maal de beker van het L.V.V.M. te veroveren. Een
mijlpaal in de geschiedenis van de club, die met veel geestrijk vocht werd gevierd. In 2001 was het
hek helemaal van de dam. The Camerados vierden hun 25 jarig bestaan en zetten deze blijde
gebeurtenis extra in de verf door voor het eerst kampioen te worden bij het L.V.V.M. Nog twee titels
binnen dit verbond zouden volgen.
Sedert hun ontstaan kleuren The Camerados samen met de Feestcommissie de jaarlijkse
dorpskermis. Deze feestelijke gebeurtenis is voor het sociale leven in Sint-Margriete nog altijd een
hoogtepunt. Tijdens de kermis van 2006 gaf Rudy Pollé, na dertig jaar voorzitterschap, de fakkel door
aan Marnix Van Acker. Rudy blijft tot op vandaag als erevoorzitter van onschatbare waarde voor zijn
sportief geesteskind “The Camerados”.
Na jaren trouwe dienst binnen het L.V.V.M. gaat de A-ploeg van The Camerados in september 2007
een nieuwe uitdaging aan bij Amateursport vzw, het amateurvoetbalverbond voor Noord & WestVlaanderen. Op de dag van vandaag is deze A-ploeg, gestart in de 4de afdeling, bijzonder succesvol in
de 2de afdeling.
Dat het pad van The Camerados gedurende deze veertig jaar niet steeds over rozen liep kan iedereen
wel begrijpen. Wat voor elk van ons, moeilijker te vatten valt, is dat we in het verleden al te vaak en
veel te vroeg, definitief afscheid hebben moeten nemen van kameraden die uit het juiste hout
gesneden waren. Ze staan voor eeuwig en altijd in onze harten gegrift en hebben bijgedragen tot wat
“The Camerados” vandaag de dag zijn…
The Camerados zijn vastbesloten de weg, die veertig jaar geleden werd ingeslagen, verder te zetten
en de club te blijven uitbouwen. Eenieder bij wie een sportief hart klopt en die iets voor deze club voelt
is bij ons dan ook van harte welkom.
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Waarom een beleidsplan?
Een beleidsplan is geen handboek dat op alle vragen een antwoord geeft. Het beleidsplan geeft wel
een duidelijke positie / richting op verschillende deelterreinen aan die voetbalclub The Camerados in
de toekomst wil innemen. Het beleidsplan is uiteindelijk ook een leidraad voor het handelen van
bestuur, vrijwilligers en leden binnen de vereniging. Dit beleidsplan is een document dat vooral
aangeeft wat onze doelstellingen zijn voor de periode 2016-2021.
Jaarlijks wordt het beleidsplan geëvalueerd. Zijn we op de juiste weg? Moeten doelstellingen worden
bijgesteld? Deze en andere vragen moeten steeds weer gesteld worden om de continuïteit en de
kwaliteit van voetbalclub The Camerados ook voor de volgende generaties amateurvoetballers veilig
te stellen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering en de bewaking van het beleidsplan.

Hoe is dit beleidsplan tot stand gekomen?
Op de jaarlijkse spelersbijeenkomst (souper) van 31 mei 2008 gaf de voorzitter in zijn toespraak te
kennen dat The Camerados in hun voortbestaan bedreigd zijn wanneer er geen nieuwe, jongere
lichting spelers wordt aangetrokken en wanneer de infrastructuur niet grondig wordt gerenoveerd, zeg
maar vernieuwd. Meteen werd duidelijk waar de noden van The Camerados lagen en kwam onder de
aanwezige leden spontaan een discussie op gang die de eerste aanzet gaf tot dit beleidsplan.
Dit heeft zijn vervolg gekregen op de bestuursvergadering van 24 oktober 2008 waar aan de
secretaris gevraagd werd, om rekening houdend met de tijdens deze vergadering opgesomde noden
en doelen, een beleidsplan voor The Camerados op te stellen.
Bij het opsommen van de noden en de doelen werd uitgegaan van een sterkte / zwakte analyse, de
visies van de diverse bestuursleden, diverse interne en externe informatiebronnen, beleidsplannen
van andere verenigingen, praktische afwegingen maar bovenal een brainstormsessie.
Alvorens het beleid te beschrijven is door het bestuur volgende kernvisie geformuleerd:
"Voetbalclub The Camerados is een, in alle facetten, gezonde vereniging binnen Groot Sint-Laureins
voor ieder, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geloof of woonplaats met de nadruk op het
recreatieve. Er heerst binnen The Camerados een open, betrokken, taakbewuste, vriendschappelijke
en gezellige sfeer, gebruikmakend van een kwalitatief hoogstaande omkadering en een degelijke
infrastructuur die voldoen aan de steeds weer veranderende eisen."

Profilering
Profilering heeft alles te maken met de uitstraling, het imago dat een vereniging nastreeft en ook
uitdraagt. Dit, niet alleen naar de interne achterban, maar zeker ook naar de verschillende externe
partijen binnen de leefgemeenschap, de gemeente, de regio, het verbond.
Binnen de gemeenschap wordt voetbalclub The Camerados gezien als een voetbalclub met een
respectabele en goede naam. Hierdoor ontstaat een grote betrokkenheid van de diverse externe
partijen, zoals dorpsinwoners, ouders, oud-spelers, sponsoren, lokale overheid, ... Deze partijen
kunnen wellicht niet direct, maar wel op termijn een (belangrijke) rol voor voetbalclub The Camerados
gaan spelen.
Verder is voetbalclub The Camerados een oergezellige vereniging, waar iedereen zich thuis voelt en
waar men op een correcte manier met elkaar omgaat. Het naleven van fatsoensnormen en
gedragsregels staat dan ook hoog in het vaandel.
Niet in de laatste plaats dient voetbalclub The Camerados een vereniging te zijn met een lage
toetredingsdrempel, waar in principe één ieder terecht kan om te voetballen op zijn niveau.
The Camerados
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Organisatie
De organisatiestructuur van voetbalclub The Camerados dient transparant te zijn. Dit ter realisatie van
de verschillende beleidsdoelen en ter waarborging van de kwaliteit, in het bijzonder de communicatie.
Een goede communicatie is namelijk de voorwaarde voor een goede aansturing en draagt zorg voor
de persoonlijke betrokkenheid. Het is belangrijk dat elk bestuurslid binnen zijn taak zorgt voor een
degelijke verslaggeving naar het bestuur en op de jaarlijkse ledenvergadering in de vorm van een
jaarverslag.
Algemene
ledenvergadering

Bestuur

Verantwoordelijke
A-ploeg

Coach

Verantwoordelijke
B-ploeg

Verantwoordelijke
Zaalploeg

Afgevaardigde

Verantwoordelijke
infrastructuur

Verantwoordelijke
kantine

Verantwoordelijke
sponsoren

Verantwoordelijke
communicatie

Verantwoordelijke
terrein

Al met al zijn de grote voordelen van deze organisatiestructuur:
- duidelijke aanspreekpunten / verantwoordelijkheden
- duidelijke en korte communicatielijnen, waardoor communicatiebevorderend

Leden
Per januari 2016 heeft voetbalclub The Camerados 83 actieve leden. In totaal heeft de club 92 leden.
Naar organisatorische doelen betekent dit:
- 1 A-ploeg: competitief in het verbond "Amateursport vzw" regio Noord- en West-Vlaanderen
- 1 B-ploeg: zuiver recreatief met een eigen jaar kalender
- 1 zaalploeg: competitief in het verbond "Sentse Zaalvoetballiga"
Binnen deze organisatie is het duidelijk dat er gestreefd wordt naar enerzijds een situatie waarin
prestatief en anderzijds recreatief voetbal aangeboden wordt, dit in nauwe overeenstemming met de
technische mogelijkheden en de beschikbaarheid. Per doel streven we dus een groei na om
bovenstaande organisatie te kunnen realiseren. Door de continue ledenverdeling binnen de vereniging
in de gaten te houden, kunnen we gezien de situatie de prioriteit geven aan of ledenbehoud of leden
werving. Rekening houdend met de huidige situatie blijft het aanwerven van nieuwe en jonge spelers
één van de prioriteiten.
Vandaar dan ook blijven volgende actiepunten gelden:
- jaarlijks inventariseren ledenontwikkeling
- zorg dragen voor ledenbehoud en sfeerbevordering
- opstellen van een ledenwervingplan met de nadruk op jongeren

The Camerados
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Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor elke (sport)vereniging. Mede doordat er een algemene tendens
zichtbaar is dat men het steeds drukker heeft in deze prestatiemaatschappij en daardoor minder tijd
vrij kan of wil maken voor vrijwilligerswerkzaamheden, lijkt zich een probleem voor te doen. De
individualisering van de maatschappij zal dat alleen maar versterken.
Niet alleen het werven van nieuwe vrijwilligers, maar ook het behouden van de bestaande vrijwilligers
is dus van groot belang. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en vaak de motor van de club. We
zullen er voortdurend alles aan moeten blijven doen om deze mensen te motiveren en te behouden.
Dat neemt niet weg dat het vooraf duidelijk zal moeten zijn wat er verlangd wordt van de betreffende
vrijwilliger: vrijwillig is namelijk niet vrijblijvend.
Vandaar dan ook volgende actiepunten:
- periodieke inventarisatie van de benodigde vrijwilligers
- formuleren van de taken met een indicatie van de benodigde tijd
- de juiste mensen op de juiste plaats

Activiteiten
Voetbalclub The Camerados organiseert tal van activiteiten voor haar leden, haar vrijwilligers en de
gemeenschap. Zaak is een duidelijke structuur aan te brengen in de diverse activiteiten. Het voltallig
bestuur draagt in principe de volle verantwoordelijkheid voor deze activiteiten. Hierbinnen kunnen
bestuursleden echter de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de uitbouw en organisatie van één
bepaalde activiteit.
Activiteiten die vandaag deel uitmaken van het jaarprogramma:
- jaarvergadering (juli)
- nieuwjaarsreceptie (januari)
- avondwandeling (februari)
- spelersbijeenkomst: souper (juli)
- kermisprogramma (juli)

- Cameradosloop, grensoverschrijdende 10 mijl
- Speenvarkenfestijn en kermisbal
- beker van Groot Sint-Laureins

Doelstelling:
Het vinden van de juiste mix te tussen de voetbalgebonden activiteiten en de nevenactiviteiten.
Binnen de nevenactiviteiten dient er een juiste mix te zijn van activiteiten ter bevordering van de
betrokkenheid, de financiële positie en de uitstraling. We dienen er ons steeds bewust van te zijn dat
kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit.
Belangrijke actiepunten aangaande de activiteiten zijn:
- opstellen activiteitenkalender
- jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het beoogde doel per activiteit

The Camerados
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Accommodatie
Sinds de oprichting heeft voetbalclub The Camerados haar sportaccommodatie achter de kerk van
Sint-Margriete,
bereikbaar via het Kerkplein. Het complex bestaat uit 1 voetbalveld, een
multifunctioneel grasveld, een kantine en een gebouw waarin zich 2 kleedkamers, een
scheidsrechterslokaal en een bergruimte bevinden. Het gebouw waarin zich de kleedkamers bevindt
dateert van halfweg de jaren '70. De huidige kantine is halfweg de jaren '80 in gebruik genomen en
komt voort uit de voormalige noodklassen van een school.
De accommodatie van voetbalclub The Camerados, die opgetrokken is in hout, voldoet totaal niet
meer aan de eisen van deze tijd. Zowel het gebouw met de kleedkamers en de kantine zijn niet alleen
verouderd, maar ook de staat van onderhoud is beroerd. De gebouwen dragen absoluut niet bij aan
een positief imago voor voetbalclub The Camerados.
Het voetbalveld is niet verlicht, enkel het multifunctionele grasveld beschikt over verlichting.
Er is dringend behoefte aan een nieuwe kantine als zijnde een ontmoetingsplaats. Een plaats waar
leden, vrijwilligers en onze gasten zich kunnen treffen in een gezellige sfeer. Waar zo af en toe
activiteiten kunnen worden georganiseerd. Met andere woorden, een degelijk thuishonk voor
voetbalclub The Camerados. Behalve dit sociale aspect mag ook worden gesteld dat een nieuwe
kantine een positieve impuls kan betekenen wat de inkomsten betreft. Tevens is er behoefte aan
nieuwe kleedkamers, een scheidsrechterslokaal en een bergruimte.
Voordat een besluit tot het investeren in een nieuwe accommodatie genomen kan worden moet eerst
onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid hiervan. We denken hierbij aan de financiële kant,
maar zeker ook aan de praktische en de organisatorische kant. De laatste jaren heeft voetbalclub The
Camerados het al moeilijk gehad om met de huidige middelen de boel recht te houden, laat staan een
intensief nieuwbouwproject en/of doorgedreven renovatieproject aan te gaan.
Het bestuur zal het belang van voetbalclub The Camerados voor de lokale gemeenschap en de
impact van de club met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp Sint-Margriete nadrukkelijk onder
de aandacht brengen van de lokale gezagsdragers, zijnde het gemeentebestuur van Sint-Laureins.
Als VZW valt voetbalclub The Camerados niet rechtstreeks onder de gemeentelijke diensten,
waardoor voetbalclub The Camerados financieel op eigen benen staat. De kosten van het onderhoud
van de accommodatie waren de laatste paar jaren de grootste uitgavenpost op de begroting.
Voetbalclub The Camerados beschikt momenteel niet over de geldelijke mogelijkheden om een
dusdanig intensief financieel project alleen te dragen. Wij willen het gemeentebestuur van SintLaureins dan ook overtuigen van het belang om te investeren in de huisvesting van voetbalclub The
Camerados en mede daardoor ook in de leefbaarheid van het dorp.
Het beheer van onze accommodatie vraagt veel inspanning van het bestuur en de vrijwilligers.
Uiteindelijk is de basis van het voetbalspelletje een grasmat en deze moet kwalitatief van voldoende
niveau zijn. Het is daarom ook binnen de voetbalclub zaak hieraan voldoende continuïteit te
waarborgen. Wanneer in overleg met de gemeentelijke overheid besloten wordt tot nieuwbouw en/of
doorgedreven renovatie zal binnen het bestuur een "bouwcommissie" geformeerd worden en
afhankelijk van de aanwezige expertise worden aangevuld. Tevens is er dan ook een financiële
meerjarenbegroting noodzakelijk.
Doelstelling:
Uiterlijk tegen 2021, gesteund door het gemeentebestuur van Sint-Laureins, een eigentijdse
accommodatie, die is afgestemd op de doelstellingen van voetbalclub The Camerados, de huidige
activiteiten en de door de wet gestelde eisen.
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Actiepunten:
- uitwerken en uittekenen van een voorontwerp kantine / kleedkamers
- contact en overleg met het gemeentebestuur Sint-Laureins
- opstellen van een accommodatiebeleid waarbij onderhoud en financiën speerpunten zijn

Financiën
Voetbalclub The Camerados heeft al jaren een financieel probleem. De kosten stijgen, maar de
inkomsten groeien niet of nauwelijks. Hoewel het eigen vermogen positief is, is de voetbalclub niet in
staat om extra gelden te reserveren en uit te geven aan het opwaarderen van de accommodatie.
Aangezien het de wens is om een nieuwe kantine / kleedkamers te realiseren is het noodzakelijk dat
er een financieel meerjarenplan wordt opgesteld. Dit plan dient ondermeer de geplande investeringen,
inkomsten en uitgaven te bevatten. De haalbaarheid van een nieuwe kantine / kleedkamers moet uit
dit meerjarenplan blijken.
Voor de extra investeringen zal een beroep moeten gedaan worden op het gemeentebestuur van SintLaureins en eventuele sponsoren waardoor goede contacten met deze partijen noodzakelijk zijn.
Doelstellingen:
- financieel gezonde voetbalclub, gericht op groei zonder contributie
- financiële planning op lange termijn
- transparante en professionele financiële processen
- financiële haalbaarheidsstudie kantine / kleedkamers
Actiepunten:
- evalueren en opnieuw vastleggen financiële processen
- het in stand houden van het "contributievrij"-beleid
- opstellen meerjarenplan, gebaseerd op investeringen, inkomsten en uitgaven
- transparant budgetbeheer
- nauwe samenwerking met het gemeentebestuur Sint-Laureins en de sponsoren

The Camerados
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Sponsors
Sponsoropbrengsten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor voetbalclub The Camerados.
Hoewel het aantal sponsoren al redelijk is, blijven wij ons richten op vergroting van dit aantal.
Daarvoor dienen we in de eerste plaats onze huidige sponsoren te behouden en hun betrokkenheid
met voetbalclub The Camerados te vergroten.
Mogelijkheden tot sponsoring voetbalclub The Camerados:
- middels kleding / materiaal (uitrusting, trainingspakken, tassen, ...
- middels advertenties (affiche activiteiten)
- middels wedstrijdballen
- middels bijdrage of participatie in het vernieuwen en/of renoveren van de accomodatie
- jaarlijkse tombola
Doelstellingen:
- duidelijkheid in afspraken / contracten, rechten en plichten voor sponsoren en club
- betrokkenheid van sponsoren bij de club vergroten
- behouden huidige sponsoren
- aantrekken van nieuwe sponsoren
Actiepunten:
- maken van en goed en aantrekkelijk sponsorplan
- afspraken met sponsoren vastleggen in overeenkomsten en deze gestructureerd archiveren
- sponsoren uitnodigen op activiteiten
- sponsoren op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de club
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Communicatie
Communicatie binnen voetbalclub The Camerados moet gericht zijn op het bevorderen van de
betrokkenheid en de motivatie met als doel te informeren.
Dit is mogelijk via:
- interne communicatie: gepersonaliseerde mail, facebookgroep,…
- externe communicatie: website, facebookpagina, affiches, open brieven,…

Het belang van interne communicatie
Interne communicatie bevordert en stimuleert de verbondenheid en de samenhang binnen de club en
voorkomt onduidelijkheid over beleid en aanpak als ook irritatie of demotivatie bij de leden. Gerichte,
heldere en actuele informatie leidt tot enthousiasme en betrokkenheid bij spelers, vrijwilligers en
ouders. Mensen voelen zich serieus genomen.

Het belang van externe communicatie
Externe communicatie is de formele communicatie tussen sponsoren, andere verenigingen,
Amateursport vzw, de gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden. Door deze
communicatie te verzorgen en op punt te houden bereik je dat je als club serieus wordt genomen. Het
bepaalt in hoge mate ook het imago van de club. Het is dan ook mee van belang bij het op lange
termijn leefbaar houden van voetbalclub The Camerados. Een club die als actief en goeddraaiend
bekend staat lukt het ook beter om nieuwe leden aan zich te binden. Ook voor de eigen aanhang is
externe communicatie niet te onderschatten: een club die via de website als ook via de reguliere
media communiceert zorgt voor meer vertrouwen bij de achterban. Dit is ook belangrijk voor het
werven en behouden van sponsoren en bij het overleg met het gemeentebestuur.

Primair informatie-uithangbord
Gelet op de hedendaagse alom ingeburgerde digitale manier van communiceren zal het operationeel
hebben van een degelijke en goed gestructureerde website als informatie-uithangbord onontbeerlijk
zijn. Dit informatie-uithangbord zal dan ook het primaire communicatiekanaal voor voetbalclub The
Camerados worden. Daarbij moet gestreefd worden dit uithangbord altijd up-to-date te hebben en te
houden door een webmaster die bijgestaan wordt door een verantwoordelijke van elke ploeg binnen
voetbalclub The Camerados.
Enkel aandachtspunten voor dit primair informatie-uithangbord
- info, contact, organigram, bereikbaarheid, structuur
- wedstrijdschema's
- uitslagen, rangschikking en actuele verslagen
- evenementen en activiteiten
- statistieken
- ...
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Technisch beleid
Het technisch beleid van voetbalclub The Camerados is een onderdeel van het beleid binnen de
voetbalclub. De gestelde doelen zijn hieronder opgesomd en worden verder gerealiseerd binnen de
tijdsduur van dit beleidsplan.
Doelstellingen:
Voetbalclub The Camerados streeft naar 3 ploegen onderverdeeld in een prestatieve A-ploeg, een
recreatieve B-ploeg en een prestatieve zaalvoetbalploeg. Hierbij is het streven dat de A-ploeg, met de
middelen die ter beschikking staan, op een zo hoog mogelijk niveau speelt.

Het technisch kader van voetbalclub The Camerados:

A-ploeg
- hoofdcoach
- assistent-coach
- afgevaardigde

B-ploeg
- ploegverantwoordelijke
- vervangend assistent

Zaalvoetbalploeg
- ploegverantwoordelijke
- vervangend assistent
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Addendum
Beleidsplan Versie 1.0 ......................................................................................................09.12/2008
Beleidsplan Versie 1.1 ......................................................................................................12.03/2009
Beleidsplan Versie 2.0 ......................................................................................................07.09/2009
Beleidsplan Versie 3.0 ......................................................................................................25.01/2016
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