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Voorwoord 
De Sportvereniging Tynaarlo is opgericht op 1 januari 1947 en is een omnivereniging met een rijke 
historie. SVT bestaat dit jaar 75 jaar en heeft een grote verbondenheid met het dorp Tynaarlo. Het 
vorige beleidsplan van SVT ging over de periode 2014-2018.  We vinden het belangrijk om actief met 
de toekomst bezig te zijn. Daarom kijken we met dit beleidsplan vooruit, en bepalen we beleid die de 
(nabije) toekomst van de vereniging aangaat. Ook worden de verschillende afdelingen en hun 
beleidsgebieden, zoals jeugd, vrijwilligers en accommodatie, met elkaar in verband gebracht.   
 
Dit document bevat dan ook een meerjarenplan voor de komende 4 jaar (2022-2026), met de titel: 
Samen vooruit. Deze titel is gekozen om daarmee te benadrukken dat we als sportvereniging vanuit 
de omni gedachte een eenheid vormen en elkaar versterken. Alleen samen kunnen we voor een klein 
dorp als Tynaarlo een breed sportaanbod voor jong en oud  bieden. En alleen samen met alle leden, 
vrijwilligers, donateurs en sponsoren houden we SVT in de benen en zetten we stappen vooruit. 
 
Om te komen tot dit meerjarenplan (hierna: MJP) is door het bestuur van SVT een vereniging brede 
werkgroep samengesteld. Bij het proces is deze werkgroep begeleid door Stichting SportDrenthe, in 
de persoon van Anne Prins, senior adviseur. De werkgroep bestond uit: 

 Trijnie Faber (voorzitter bestuur SVT);  
 namens de afdeling voetbal: Egbert Leiting (voorzitter), Gerco Brands (secretaris) en Wessel 

Jongens (lid); 
 namens de afdeling gymnastiek/turnen/volleybal: Siep Diemer (voorzitter) en Iris van Rooy 

(lid); 
 namens de afdeling wandelen: Klaas Boonstra (voorzitter); en 
 namens de commissie PR & sponsoring; Lydia Pieters (tevens bestuurslid). 

 
Deze werkgroep is in de periode van oktober 2021 tot mei 2022 bezig geweest met de toekomst van 
SVT. Er zijn vragenlijsten uitgezet onder de werkgroep leden, de leden en de ereleden van SVT. De 
respons heeft belangrijke informatie opgeleverd over hoe men tegen SVT aankijkt en welke kant het 
op moet met de vereniging. Deze reacties zijn uitgewerkt in SWOT-analyses en doelstellingen voor de 
vereniging als geheel en aanvullend specifiek voor de afdelingen. Deze doelstellingen zijn voorgelegd 
aan de leden tijdens een bijeenkomst op 9 maart 2022 in MFA De Spil. Tijdens deze bijeenkomst is er 
gediscussieerd over de plannen en er is achtergrondinformatie gegeven. Vervolgens heeft de 
werkgroep de input van de avond verwerkt en het meerjarenplan afgemaakt. Daarna is dit plan op 10 
mei aangeboden aan het bestuur van SVT. Het bestuur heeft het MJP goedgekeurd. Tijdens de 
jaarvergaderingen van de afdelingen voetbal en gymnastiek/turnen/volleybal is ook stilgestaan bij dit 
plan. Tot slot is op de Algemene ledenvergadering van oktober 2022 het Meerjarenplan 2022-2026 
gepresenteerd. We gaan los! 
Hartelijk dank aan alle leden, de werkgroep MJP, Anne Prins en andere betrokkenen voor hun input, 
commentaar en adviezen. 
 
Namens het bestuur SVT,  
Trijnie Faber, voorzitter.  
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1. Doel Meerjarenplan  
 
In dit MJP wordt de verenigingskoers over de jaren 2022-2026 beschreven. Het biedt kaders om 
verbeteringen te realiseren en in te spelen op trends en ontwikkelingen. Het MJP helpt zowel het 
bestuur van de omnivereniging SVT en de afdelingsbesturen om een duidelijke en gezamenlijke koers 
te varen en ad-hoc besturen door de waan van de dag te voorkomen. Met andere woorden: het MJP 
vormt het kader waarbinnen de dagelijkse besluitvorming, activiteiten en verdeling van middelen 
binnen SVT vorm wordt gegeven. Het MJP is derhalve bij uitstek een middel om de continuïteit van 
de vereniging te waarborgen. Een ander voordeel is dat het MJP een visitekaartje is voor donateurs,  
(potentiële) sponsoren, de gemeente en andere samenwerkingspartners. 
 
Het is voor de toekomst van SVT van belang om dit MJP levend te houden door periodiek te toetsen 
of doelstellingen worden gehaald en of op onderdelen tussentijds bijstelling nodig is. Het is 
vanzelfsprekend dat jaarlijks tijdens de Algemene ledenvergadering en de jaarvergaderingen van de 
afdelingen verslag wordt gedaan over de vorderingen van de doelstellingen in dit plan. 
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2. Korte terugblik 
 

De Sportvereniging Tynaarlo (SVT) is opgericht op 1 januari 1947. Op 1 januari 2022 bestond de 
Omnivereniging precies 75 jaar! Het grote feest vond plaats in het Hemelvaartweekend van 2022. De 
jubileumcommissie heeft een heel aantrekkelijk, leuk en sportief programma gemaakt waar iedereen 
die wat met SVT te maken heeft voor werd uitgenodigd: leden en jeugdleden, ereleden, vrijwilligers, 
sponsoren, donateurs, vertegenwoordigers van collega verenigingen, van de gemeente, en iedere 
bewoner uit het dorp Tynaarlo. 

De afgelopen 75 jaar zijn er heel wat zweetdruppels gevallen. Er is samen steeds hard gewerkt om 
SVT mee te laten groeien met de tijd en de leden datgene te blijven bieden waar behoefte aan was. 
We zijn trots op de goede faciliteiten van SVT en de totstandkoming van twee moderne 
(sport)gebouwen in 2018 en 2019: MFA de Spil en het Gymnastiekgebouw. SVT heeft door de jaren 
heen nog steeds een breed aanbod aan sportmogelijkheden. Iedereen uit het dorp kan 
laagdrempelig meedoen aan één of meer sporten. Naast de afdeling voetbal heeft SVT een afdeling 
volleybal, een afdeling gymnastiek- en turnen en een afdeling wandelen die jaarlijks - naast de 
avondvierdaagse – verschillende landelijk in het oog springende wandelevenementen organiseert. 
Ook wordt er samengewerkt met omliggende verenigingen. Een voorbeeld daarvan is de 
samenwerking met VAKO uit Vries. SVT houdt de sport dus bloeiend en groeiend! 
 
Sport is een van de pijlers van een gezonde samenleving en levert al 75 jaar een belangrijke bijdrage 
aan de onderlinge samenhang in het dorp. We zijn trots en dankbaar dat we met elkaar door de 
coronacrisis zijn gekomen. Bijna 2 jaar lang kon er mondjesmaat worden gesport. En toch…..bijna alle 
leden (390), vrijwilligers (130), donateurs (160) en niet te vergeten de sponsoren (130) zijn SVT 
blijven steunen. Dankzij deze steun is SVT springlevend en gaan we de toekomst met vertrouwen 
tegemoet.   

Het clublied uit 1958 (geschreven door Fre Biesjot) verwoordt de cultuur van en liefde voor SVT: 
 
‘Waar bossen en heide, waar groenland is en zand 
Daar ligt ons Tinaarlo, in ’t schoon Drentheland. 
Daar zijn wij verenigd, niet door de stand of taal, 
Maar enkel gedreven door één ideaal: 
Dat SVT; groeiend en bloeiend, 
Brengt in ons dorp zege der sport. 
Niet slechts in voorspoed, ons allen boeiend, 
Loopt het soms tegen, wij blijven paraat. 
Leiding en leden tot eenheid vergroeiend, 
Dan zal de zegepraal lonen de daad.’ 
 
De inhoud van dit MJP en de achterliggende intenties doen recht aan de geest van het clublied van 
SVT. 
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3. Huidige profilering van SVT 
 
SVT is een bloeiende sportvereniging, die op 1 januari 2022 precies 75 jaar bestond. SVT vervult een 
belangrijke verbindende rol binnen het dorp Tynaarlo. Er is veel enthousiasme en verbondenheid 
met de vereniging. Dat is terug te zien aan de grote hoeveelheid vrijwilligers die zich (soms jarenlang) 
inzet voor de vereniging. En in het feit dat maar liefst 130 sponsoren verbonden zijn aan de 
vereniging en jaarlijks bijdragen. Ook de leden zijn heel trouw: nagenoeg iedereen is lid gebleven in 
coronatijd en daarna is het ledenaantal zelfs substantieel toegenomen (seniorenvoetbal en 
gymnastiek). De ‘dorpse’ sfeer is dan ook goed bij SVT, en de materialen en faciliteiten zijn 
uitstekend. Toch kan SVT professioneler georganiseerd worden, zowel qua kader en opleidingen als 
op het vlak van digitalisering en communicatie en de inzet van (meer) vrijwilligers. Ook kan de 
naamsbekendheid onder niet-leden vergroot worden. Dat willen we de komende jaren aanpakken. 
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4. Gewenste profilering van SVT 
 
De vereniging wil door onderlinge samenwerking van de afdelingen een vooruitstrevende vereniging 
zijn, met behoud van haar cultuur en geschiedenis. SVT zorgt voor brede sportmogelijkheden (soms 
wisselend) in het dorp Tynaarlo waardoor het mogelijk is voor de bewoners van Tynaarlo ongeacht 
leeftijd of geslacht te kunnen sporten op zowel recreatief als prestatieniveau. SVT draagt daarmee bij 
aan een gezond en sportief leefklimaat in het dorp Tynaarlo en aan de samenhang en verbinding in 
het dorp. Daarvoor biedt SVT goede materialen en faciliteiten en heeft blijvend toegang tot goede 
accommodaties (MFA De Spil, het sportpark en het gymnastiekgebouw).  
 
Bij SVT heerst een sfeer van kleinschalig, laagdrempelig, dichtbij en gezellig.  Maar ook een 
vereniging, die professioneel is georganiseerd. De organisatiestructuur is helder, bestuursleden en 
commissieleden kennen hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden en hun taken zijn duidelijk 
beschreven. Ook zijn de statuten geactualiseerd en is het huishoudelijk reglement daarmee in lijn 
gebracht. 

 
Bij SVT werkt professioneel opgeleid kader vanuit (technisch) beleid zodat de sporters in vertrouwde, 
veilige en professionele handen zijn. Regels met betrekking tot een veilig sport klimaat worden actief 
nageleefd en door iedere betrokkene uitgedragen. 
 
SVT is een vereniging waar het bovenal goed toeven is als vrijwilliger, omdat je wordt opgevangen, 
begeleid en gewaardeerd. Ieder lid (of ouder van jeugdlid) vindt het vanzelfsprekend bij te dragen als 
vrijwilliger. Dit gebeurt op allerlei plekken binnen de vereniging. 

 
De communicatie met alle leden is uitstekend. De website is ons visitekaartje en het is duidelijk voor 
iedereen welke middelen we inzetten voor communicatie. Ook doen we actief aan PR, waarin we aan 
alle bewoners van SVT laten zien wat we als SVT te bieden hebben. We willen dat ons ledenbestand 
groeit.  
  
SVT is een financieel gezonde vereniging SVT met een goed eigen vermogen.  Er is een 
toekomstbestendig en transparant contributiebeleid en er is een volledige gedigitaliseerde 
administratie. 

 
Sponsoren en donateurs willen graag bij SVT horen en dragen zo bij aan de vereniging.  
SVT werkt samen met andere sportverenigingen, daar waar het nodig is om haar doelen te bereiken.  
 
We zijn trots op onze vereniging en we dragen dat actief uit. Samen vooruit! 
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5. De toekomstige koers van SVT 
 
SVT is een omnivereniging. Hieronder worden daarom twee typen doelstellingen beschreven: eerst 
de doelstellingen die de hele vereniging aangaan en vervolgens de afdelingsspecifieke doelstellingen.  

  
De vereniging brede doelstellingen zijn: 

1. Veilig Sportklimaat: beleid waarin heldere uitgangspunten staan over een veilig 
sportklimaat. Dat beleid wordt geoperationaliseerd, dus actief uitgedragen en gehanteerd 
door iedere (betaalde) vrijwilliger.  

2. Organisatiestructuur: inrichting van een overzichtelijke en professionele (organisatie) 
structuur dat ondersteunend is aan het functioneren van SVT en de te bereiken 
doelstellingen van het MJP. 

3. Vrijwilligersbeleid: alle leden leveren een bijdrage (klein of groot) als vrijwilliger behorend bij 
hun lidmaatschap of dat van het kind.  

4. Professionalisering: scholingsprogramma dat is gericht op professionalisering van bestuur en   
vrijwilligers. 

5. PR en Communicatie: eenduidige communicatielijnen per doelgroep die ondersteunend zijn 
aan de vereniging en het beleggen van de (beheer)rollen en verantwoordelijkheden.  

6. Informatiehuishouding/administratieve systemen: verdergaande digitalisering van 
systemen, processen en documentatie, vereniging breed op elkaar afgestemd.  

7. Ledenwerving: het neerzetten van een aanpak dat leidt tot een groeiend ledenaantal. 
8. Contributiebeleid: beleid dat is gericht op een blijvend financieel gezonde vereniging. 

 
De doelstellingen voor de afdeling voetbal zijn: 

1. Leden werven en behouden door breed voetbalaanbod. 
2. Leden binden door het organiseren van een breed aanbod aan activiteiten. 
3. Voetbalmogelijkheden voor jeugd in alle leeftijdsgroepen (blijven) aanbieden door 

samenwerking met VAKO bij de jeugd te intensiveren. 
4. Meer autonomie afdeling voetbal binnen de omnivereniging. 
5. Trainers binden/aantrekken door vergoedingen aan te bieden. 

 
De doelstellingen voor de afdeling gymnastiek/turnen zijn: 

1. Continuïteit van de afdeling turnen borgen door het aantrekken van voldoende 
gekwalificeerde trainers. 

2. Zorgen voor voldoende juryleden. 

 
De doelstellingen voor de afdeling volleybal zijn: 

1. Ledenaantal verhogen/behouden. 
2. Bekendheid van volleybal in dorp Tynaarlo vergroten. 

 

 
 



8 
 

De doelstellingen voor de afdeling wandelen zijn: 
1. Meegaan met de vraag of met de verwachtingen van deelnemers door meer beleving te 

bieden tijdens de wandelevenementen.  
2. Zichtbaarheid in het dorp vergroten, waardoor deelname aan de wandelevenementen door 

de bewoners toeneemt.  Betere samenwerking met de basisschool. 
3. Eigen website integreren in de (nieuwe) SVT website. 
4. Financieel beleid ontwikkelen hoe om te gaan met het eigen “vermogen” van de afdeling. 
5. Vrijwilligersgroep uitbreiden met jonge(re) mensen.  
6. Ledenstop continueren gedurende looptijd MJP met een evaluatie voor de periode daarna. 
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6. Operationalisering doelstellingen SVT 
 
Om in 2026 te kunnen constateren dat we bovengenoemd profiel hebben verworven zullen we de 
komende 4 jaar structureel en planmatig aan het werk moeten om dat te bereiken. Daarom hebben 
we doelstellingen geformuleerd. Hieronder worden achtereenvolgens de doelstellingen en hun 
aanleiding beschreven, de wijze waarop dat moet worden gerealiseerd, het tijdbestek daarvan en 
worden de middelen aangegeven. Eerst komen de vereniging brede doelstellingen aan bod en 
vervolgens de doelstellingen per afdeling. Bij de doelstellingen zijn streefdata genoemd waarop de 
uitgewerkte plannen gereed moeten zijn. Na oplevering van de plannen volgt de implementatie 
waarvoor op dat moment een planning gemaakt wordt binnen de looptijd van het MJP. 

 

6.1 Doelstellingen vereniging breed 
 

1. Veilig sportklimaat 
Afgelopen tijd is er in de media veel aandacht geweest voor misstanden in verschillende branches, 
o.a. in de sport. Recent onderzoek (Movisie jan. 2022 in opdracht van het ministerie voor Sport en 
Welzijn) laat zien dat veel amateursporten en vrijwilligers te maken hebben met gedrag van 
clubgenoten, trainers, coaches of ouders en omstanders dat grenzen overschrijdt. Dit kan zijn op het 
gebied van pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie.  

 
Bij SVT hanteren we het protocol veilig sportklimaat. Hier is de afgelopen jaren invulling aangegeven 
door o.a. een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te eisen, het hanteren van een gedragscode en er 
zijn twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Er is echter meer nodig. Er moet meer aandacht 
komen voor de dagelijkse invulling daarvan en de dilemma’s waar je tegen aan kunt lopen. Wat is 
geoorloofd, wat niet, hoe ga je om met geruchten of valse beschuldigingen, hoe ga je om met het 
grijze gebied, zoals de foute grap, hoe spreek je iemand aan op zijn foute gedrag. In een dorp speelt 
de ons-kent-ons-cultuur een rol. Je kunt die ouder of die vrijwilliger of die trainer ook weer 
tegenkomen bij de bakker. Is dat van invloed op het handelen of ingrijpen. Hoe ga je om met het 
verschil in beleving van veiligheid tegenover de intentie van de ‘dader’ (“ik heb dat helemaal niet zo 
bedoeld”). Dit zijn stuk voor stuk situaties en dilemma’s waar je als betrokken bestuurder, trainer, 
vrijwilliger of ouder tegen aan kunt lopen. 

 
Gewenst resultaat: iedere bestuurder, trainer, begeleider, vrijwilliger en ouder is zich bewust van de 
heldere uitgangspunten van een veilig sportklimaat en weet welke gedragingen en/of handelingen 
daar wel (of juist niet) bij horen. 

 
Doel 1 Hoe  Wie  Klaar 
Uitwerken van 
praktische toepassing 
veilig sportklimaat 

Met inzet van 
deskundigen 

SVT-brede werkgroep 
en de SVT 
vertrouwenspersonen 

Apr 2023 

 

 



10 
 

 
 

2. Organisatiestructuur SVT 
Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van alle doelstellingen uit het MJP is een duidelijke 
organisatie, waarin:  

1. het binnen de kaders van de vereniging duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en 
welke bevoegdheden daarbij horen. Dat geldt voor het bestuur in relatie tot de 
afdelingsbesturen maar ook voor het bestuur en de afdelingsbesturen in relatie tot hun 
commissies; 

2. er sprake is van een duidelijke commissiestructuur, die ondersteunend aan de besturen 
werkt bij het behalen van de doelstellingen; 

3. dit wordt neergelegd in een organogram van de vereniging; 
4. er voor iedere taak, functie of portefeuille een omschrijving is; en 
5. taken zodanig worden verdeeld dat dit gemiddeld maximaal 4 uur tijdsinvestering per week 

vraagt. 
 

Gewenst resultaat: een overzichtelijke en professionele organisatie(structuur) ondersteunend aan 
de vereniging en de te bereiken doelstellingen van het MJP.  

 
Kernwoorden: vernieuwen statuten (2005) en huishoudelijk reglement, Wet bestuur en toezicht, 
organisatiestructuur, organogrammen. Functies, taken, rollen, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden beschrijven van bestuurs- en commissieleden. 
 

Doel 2 Hoe  Wie  Klaar 
Vernieuwen statuten 
en huishoudelijk 
reglement 

Met inzet van jurist 
t.b.v. statutenwijziging 
en huishoudelijk 
reglement 

SVT brede  werkgroep, 
bestaande uit het 
bestuur en alle 
afdelingsbesturen 

Okt 2024 

Vernieuwen org. en 
commissie structuur 
bij bestuur en 
afdelingsbesturen 
(organogrammen en 
taakbeschrijvingen) 

Met inzet van 
deskundige 

Idem Juli 2024 

 
3. Vrijwilligersbeleid  

SVT wordt gerund door vrijwilligers en is daarmee afhankelijk van haar vrijwilligers. De vereniging 
heeft er gelukkig veel die vaak al jarenlang hun bijdrage leveren. Het zijn echter vaak dezelfde 
mensen die klaarstaan. Het doen van vrijwilligerswerk blijkt jammer genoeg niet voor alle leden 
vanzelfsprekend, terwijl dit meer het geval moet zijn. Lidmaatschap van SVT betekent ook: ben je lid 
(of je kind) dan heb je de verantwoordelijkheid om als vrijwilliger bij te dragen aan de club. Daarnaast 
ligt er een verantwoordelijkheid bij SVT om goed voor haar vrijwilligers te zorgen. Op dit moment 
gebeurt dat onvoldoende structureel. Het is daarom van belang (leeftijdsspecifiek) vrijwilligersbeleid 
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te ontwikkelen, dat gericht is op het binnenhalen, maar ook op het begeleiden, waarderen en 
behouden van vrijwilligers. 

 

Gewenst resultaat: vrijwilligersbeleid dat er op is gericht alle leden een bijdrage te laten leveren als 
vrijwilliger (kleine of grotere bijdragen) behorend bij het lidmaatschap of het lidmaatschap van het 
kind. Inclusief beleid dat zorgt voor het begeleiden, waarderen en behouden van vrijwilligers. 
 
Kernwoorden: ieder lid draagt bij, ook ouders van jeugdleden, alle bijdragen zijn welkom, lijst met 
vrijwilligerstaken, registratie geschikte taken bij aanmelding, cursus succesvol vrijwilligers werven 
(Stichting SportDrenthe), goede randvoorwaarden, waardering. Scholingsaanbod voor vrijwilligers, 
VOG, gedragscode, veilig sportklimaat. Specifieke portefeuille in bestuur. Vereniging brede 
vrijwilligerscommissie. 

 
Doel 3 Hoe  Wie  Klaar 
Ontwikkelen van 
vrijwilligersbeleid 

Met inzet van 
deskundigheid van 
Stichting SportDrenthe  

SVT brede werkgroep: 
bestuur, voetbal, gym, 
volleybal, wandelen.  

Apr 2023 

 
4. Professionalisering  

Uit de SWOT-analyse blijkt dat er een professionalisering slag gemaakt moet worden op het gebied 
van besturen en het begeleiden van sporters. Wil SVT de aansluiting met externe ontwikkelingen 
behouden en de leden tevreden houden dan is het nodig dat de organisatie in al haar facetten 
professionaliseert. Onder doelstelling 2 is dat al beschreven vanuit de organisatie(structuur) 
invalshoek. Deze doelstelling gaat over het professionaliseren van het kader door scholing. Dit is 
nodig omdat:  
 Het de verantwoordelijkheid is van de bestuurders dat de vereniging professioneel wordt gerund 

en dat het MJP en de deelplannen van de afdelingen goed worden uitgevoerd en 
geïmplementeerd. 

 Ouders of verzorgers steeds hogere eisen stellen aan de begeleiding/training van hun kind. Hun 
kind moet in vertrouwde en professionele handen zijn. Daarbij moet er een goede balans zijn 
tussen plezier en sfeer bij de trainingen alsmede voor de sportieve ontwikkeling (bijdragen aan 
prestatie en fitheid). Belangrijk is ook dat er gewerkt wordt volgens de uitgangspunten en 
gedragingen die horen bij een veilig sportklimaat. 

 
Gewenst resultaat: er is scholingsbeleid en er zijn scholingsplannen zodanig dat alle zittende en 
nieuwe bestuurders, commissievoorzitters, vertrouwenscontactpersonen, trainers en begeleiders 
zich op regelmatige basis laten scholen. Daarbij kunnen ze kiezen uit een cursusaanbod dat past bij 
de te vervullen functie en reeds aanwezige kennis en vaardigheden. De vereniging reserveert 
hiervoor ieder jaar centraal een scholingsbudget. 
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Doel 4 Hoe   Wie  Klaar 
Scholingsbeleid/plan 
voor bestuurders en  
commissievoorzitters, 
vertrouwens 
contactpersonen  
 

Vanuit aanbod  van de 
bonden en Stichting 
SportDrenthe. 
Optie bij beide: inzet 
van een 
afstudeerstudent 
Hanzehogeschool 

SVT brede werkgroep 
bestaande uit, 
bestuur, voetbal, gym, 
wandelen, volleybal 

Juli 2023 

Scholingsbeleid/plan 
per afdeling voor 
trainers en 
begeleiders  

Idem Alle afdelingsbesturen 
 

Juli 2023 

 
5. PR en Communicatie  

De PR en communicatie moeten versterkt en vernieuwd worden. De SVT nieuwsbrief die nu 4/5 keer 
per jaar wordt uitgegeven is absoluut een vooruitgang, maar de website is niet meer van deze tijd. 
Ook is niet altijd duidelijk welke communicatiemiddelen voor welk doel en welke doelgroep het beste 
kunnen worden ingezet. Dit geldt voor zowel SVT breed als voor de afdelingen. Daarnaast is het zo 
dat richting de bewoners van het dorp Tynaarlo er een tandje bij kan. Weten alle bewoners wat SVT 
te bieden heeft? Hoe benaderen we nieuwe bewoners? Dat geldt natuurlijk ook voor andere 
stakeholders zoals de gemeente, de collega verenigingen en de verenigingen uit het dorp. Ook is het 
nodig dat duidelijk is welke huisstijl wordt gebruikt en wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor 
correcte communicatie en PR overeenkomstig de te bepalen richtlijnen voor SVT. 

 
Gewenst resultaat:  communicatie en PR-beleid waarin de volgende onderwerpen zijn beschreven:  

 Heldere communicatielijnen met leden, ereleden, donateurs en bewoners van Tynaarlo 
afgestemd tussen SVT breed en de afdelingen.  

 Eenduidige huisstijl voor geheel SVT. 
 Middelenbeleid per doelgroep.  
 Profilering van SVT (PR) naar de overige stakeholders, m.n. de (nieuwe) bewoners van 

het dorp Tynaarlo. 
 Beschrijving van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en wie het technisch en 

inhoudelijk beheer heeft over bijvoorbeeld de website en de sociale media. 
Op basis hiervan worden er inrichtingskeuzes voor de website gemaakt (afstemming met doel 6).  
 

Doel 5 Hoe  Wie  Klaar 
PR-en communicatie 
beleidsplan SVT breed 
en per afdeling (incl. 
middelen, zoals 
website, social media, 
huisstijl, logo enz.) en 

Met inzet van 
Stichting SportDrenthe  
en/of evt. 
afstudeerder 
Hanzehogeschool van 

SVT brede werkgroep 
bestaande uit PR & 
sponsoring, voetbal, 
gym, wandelen, 
volleybal 

Apr 2024 
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beschrijving van 
verantwoordelijk-/ 
bevoegdheden. 

de opleiding 
Communicatie  

 
6. Digitalisering informatiehuishouding 

SVT is nog te weinig ingericht volgens de uitgangspunten van een digitale informatiehuishouding en 
administratie. Iedere afdeling heeft zo haar eigen middelen en methoden, die onvoldoende SVT 
breed op elkaar zijn afgestemd. Ook gaan sommige processen nog via papier of e-mail. En is het maar 
zeer de vraag of er structureel wordt gewerkt volgens de AVG regelgeving. Het kan bovendien 
efficiënter worden ingericht.  

 
Gewenst resultaat: een voor de gehele vereniging op elkaar afgestemd digitaal administratief 
systeem. Daarin moet ruimte zijn voor de ledenadministratie, het verwerken van 
aanmeldformulieren, het bijhouden van rollen (vrijwilligerstaken, leiders, trainers), de indeling in 
teams of groepen,  de sponsoren administratie en de financiële administratie. Het creëren van een 
moderne website (herziening huidige site of aanschaf pakket) wordt hierin meegenomen 
(afstemming met doel 5 voor de inrichting). Koppeling mijn ‘SVT omgeving’- aan website is optioneel. 
Verder is er behoefte aan een documentmanagementsysteem en aan een samenwerkomgeving in de 
cloud voor het delen van stukken. Opzet moet volgens de regels AVG. Voor het implementatietraject 
moeten er goede werkinstructies beschikbaar worden gesteld.  
 

Doel 6 Hoe  Wie  Klaar 
Digitaal administratief 
systeem / dms / 
samenwerkomgeving 

Met inzet van externe 
deskundigheid b.v. 
Stichting SportDrenthe  

SVT brede werkgroep Dec 2023 

 
7. Ledenwerving 

We vinden het belangrijk dat iedere inwoner van het dorp Tynaarlo de mogelijkheid heeft om te 
sporten. Want bewegen is goed en gezond. Dat betekent dat we twee dingen moeten doen: beleid 
maken met betrekking tot het vergroten van het leden aantal en beleid maken om te voorkomen dat 
de leden weggaan. 
 Senioren: in het dorp Tynaarlo is er sprake is van vergrijzing. Het deel van de bevolking van boven 

de 55 groeit de komende jaren. Deze doelgroep wil zo lang mogelijk fit blijven door te bewegen en 
aan sport te doen. Daarom is het de opdracht aan SVT om na te denken over uitbreiding van het 
sportaanbod gericht op de wat oudere inwoner. Ook de wandelactiviteiten georganiseerd door de 
afdeling wandelen dienen breder onder de aandacht te worden gebracht. De omgeving leent zich 
zeer voor wandelen en wordt vooral door 50-plussers gedaan. 

 Jeugd: het aantal jeugdleden vergroten en aan SVT binden. Een voorbeeld: het instellen van een 
jeugdraad, waardoor je de jeugd meer betrekt bij het besturen van de afdeling/vereniging, praat 
met ze en niet alleen over ze (zie KNVB site artikel: “ slimme clubs laten hun jeugd niet lopen”). 
Samenwerken met Integraal kindcentrum Het Oelebred. 

 Jaarlijks terugkerende ledenwerfactiviteiten. 
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Gewenst resultaat: groeiend ledenaantal door het creëren van een aantrekkelijk sportaanbod voor 
alle inwoners van het dorp Tynaarlo ongeacht leeftijd of geslacht en het geven van meer publiciteit 
aan het sportaanbod. Behoud van leden. 
 

 

8. Contributie beleid  
Voor SVT is het belangrijk dat iedere inwoner van Tynaarlo in staat is mee te doen met 1 of meerdere 
sportactiviteiten. De afgelopen 4 jaar is ervoor gekozen de contributie niet te verhogen (mede ook 
ingegeven door corona). We moeten onze ogen er echter niet voor sluiten dat alles duurder wordt 
(jaarlijkse inflatie van gemiddeld 2,5%). Om een stabiele financiële toekomst te behouden voor SVT is 
het nodig dat er contributiebeleid wordt ontwikkeld. 
 
Gewenst resultaat: contributiebeleid dat is gericht op een blijvend gezonde financiële toekomst voor 
SVT en dat passend is bij de uitgangspunten van SVT. 
     

Doel 8 Hoe  Wie  Klaar 
Ontwikkelen van 
contributiebeleid 

Omgevingsverkenning Werkgroep bestaande 
uit de 
penningmeesters 
bestuur en afdelingen  

Dec 2022 

 
  

Doel 7 Hoe  Wie  Klaar 
Ledenwerfactiviteiten
plan voor senioren 

Per afdeling 
onderzoeken en 
vormgeven 

Werkgroep bestaande 
uit alle afdelingen 

Feb 2024 

Ledenwerf en behoud 
activiteitenplan voor 
de jeugd 

Per afdeling 
onderzoeken en 
vormgeven met inzet 
van StichtingSport 
Drenthe  

Idem Juli 2024  
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6.2  Doelstellingen afdeling voetbal 
 

1. Leden werven en behouden door breed voetbalaanbod 
Ledenwerving is erg belangrijk en is dan ook geformuleerd als één van de doelstellingen voor heel de 
vereniging. Specifiek voor de afdeling voetbal denken we hier invulling aan te kunnen geven door een 
breed aanbod van voetbalmogelijkheden aan te bieden. Hiervoor willen we de voetbalbehoefte bij 
de huidige leden peilen maar ook inventariseren of er binnen het dorp bij niet-leden behoeften zijn 
die we momenteel niet kunnen vervullen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan alternatieve vormen 
(7x7, walking football etc.), tijdstippen (overdag, vrijdagavond etc.) en frequenties (eens in de twee 
weken, alleen in de zomermaanden etc.) waarbij we openstaan voor alle wensen en suggesties. Waar 
nodig kunnen we hiervoor samenwerking zoeken met verenigingen in de buurt om tot voldoende 
volume of competitie te komen. 

 
Doel 1 Hoe  Wie  Klaar 
Voetbalaanbod 
afstemmen op wensen 
leden en niet-leden 

Inventariseren 
voetbalbehoefte bij 
leden en niet-leden in 
Tynaarlo  

 
Voetbalaanbod 
heroverwegen en 
eventueel aanpassen 

Bestuur voetbal 
 
 
 
 
Bestuur voetbal 

Mei 2023 
 
 
 
 
Dec 2023 

 
2. Leden binden door het organiseren van een breed aanbod aan activiteiten 

Naast de ledenwerving zoals behandeld in voorgaande doelstelling ziet de afdeling voetbal ook een 
meerwaarde in het behoud van leden door het aanbieden van activiteiten naast de reguliere 
trainingen en wedstrijden. Eén van onze sterke punten is de onderlinge verbondenheid en 
gezelligheid en we denken dit verder te kunnen ontwikkelen. Momenteel wordt er al een behoorlijk 
aantal activiteiten aangeboden al is het aanbod door corona wel wat lager geweest de afgelopen 
twee jaar. Om de organisatie van activiteiten nog meer aandacht te geven zijn we voornemens een 
activiteitencommissie aan te stellen die alle aandacht kan richten op het bedenken en organiseren 
van activiteiten voor alle leden. 

 
Doel 2 Hoe  Wie  Klaar 
Organisatie 
activiteiten 
structureren en 
uitbreiden  

Aanstellen 
activiteitencommissie                   

Bestuur voetbal Mei 2023  
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3. Voetbalmogelijkheden voor jeugd in alle leeftijdsgroepen (blijven) aanbieden door 
samenwerking met VAKO bij de jeugd te intensiveren 

VAKO en SVT zijn sinds enkele seizoenen middels een aantal samenwerkende teams (ST's) de 
samenwerking aangegaan. Beide verenigingen ervaren de samenwerking als positief en zien kansen 
en noodzaak om deze samenwerking uit te breiden om gezamenlijk te zorgen voor een gezonde, 
toekomstbestendige basis voor het jeugdvoetbal. Daarbij is voldoende volume essentieel om voor 
alle leeftijden zowel op prestatief als recreatief niveau voetbal te kunnen aanbieden.  
De samenwerking is op dit moment goed maar organisatorisch is er nog sprake van twee redelijk 
gescheiden werelden. De intentie van de besturen van beide verenigingen is om, voor de jeugd, toe 
te gaan naar één organisatie met een eigen jeugdcommissie die verantwoording aflegt aan de 
(voetbal)besturen van beide verenigingen. Om dit te bereiken zal een zorgvuldig proces gevolgd 
moeten worden waarbij de impact op beide verenigingen onderzocht moet worden en gekeken moet 
worden hoe de structuur van de gezamenlijke organisatie eruit zou moeten zien. Daarna zullen 
kandidaten geworven worden voor de jeugdcommissie van de nieuwe organisatie en alle andere 
functies die ingevuld moeten worden. De onderzoeken lopen al maar de afhankelijkheid van twee 
partijen maakt het lastig om een termijn te noemen waarop deze doelstelling volledig gerealiseerd 
kan worden. 

 
Doel 3 Hoe  Wie  Klaar 
Intensiveren / 
optimaliseren van 
samenwerking met 
VAKO bij jeugd  

Onderzoeken optimale 
organisatiestructuur 
en impact op 
verenigingen  
 
 
Werven kandidaten 
voor (commissie-) 
functies nieuwe 
organisatie                     

Bestuur voetbal en 
werkgroep 
samenwerking VAKO 
i.s.m. VAKO en SVT 
bestuur 

 
Zie hierboven 

Dec 2022 
 
 
 
 
 
Juni 2023 

 
4. Meer autonomie afdeling voetbal binnen de omni 

De afdeling voetbal krijgt jaarlijks een budget om haar taken uit te kunnen voeren.  Deze taken 
worden uitgevoerd conform het beleid dat deels vastgesteld is op SVT breed niveau. In dit 
beleidsplan wordt een aantal onderwerpen genoemd waarop het beleid (opnieuw) vastgesteld moet 
worden zoals vrijwilligers, communicatie en opleiding. De afdeling voetbal zal actief bijdragen aan 
het vaststellen van dit beleid op het niveau van de omnivereniging. We zullen er daarbij naar streven 
om het beleid op hoofdlijnen (niet gedetailleerd) vast te stellen zodat de afdeling een behoorlijk 
mate van ruimte heeft om hier haar eigen invulling aan te geven. Daarnaast zijn we van mening dat 
de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement ervoor moet zorgen dat de afdeling 
voetbal meer mogelijkheden krijgt om zelfstandig haar taken uit te kunnen voeren. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de mogelijkheid om commissies zelfstandig aan te stellen en contracten af te sluiten 
met trainers. 
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5. Trainers binden/aantrekken door vergoedingen aan te bieden 
Het wordt een steeds grotere uitdaging om voldoende geschikte, liefst gekwalificeerde, trainers bij 
de jeugd te krijgen. Het is vooral lastig om jonge trainers aan te trekken omdat we moeten 
concurreren met bijbaantjes zoals vakkenvullen. Onze samenwerkingspartner VAKO betaalt trainers 
een vergoeding waardoor er meer interesse is om trainer te worden en er daarnaast meer gevraagd 
kan worden van de trainers, bijvoorbeeld m.b.t. beschikbaarheid en scholing. Binnen de afdeling 
voetbal willen we een model voor vergoedingen in gebruik nemen gebaseerd op het model van 
VAKO. Dit betekent dat trainers een vergoeding kunnen krijgen o.b.v. aantal uren, ervaring en 
diploma's. We willen hierbij ook de mogelijkheid bieden om af te zien van een vergoeding en als 
vrijwilliger training te (blijven) geven. 

 
Doel 5 Hoe  Wie  Klaar 
Trainers 
binden/aantrekken  

Trainers mogelijkheid 
bieden om een 
vergoeding te 
ontvangen 

Bestuur voetbal Dec 2022  
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6.3 Doelstellingen afdeling gymnastiek en turnen 
 

1. Meer aandacht voor het vinden van extra leiding turnen 
Het afgelopen jaar is er onderbezetting ontstaan bij de leiding. Helaas trekt deze negatieve lijn zich 
door de komende tijd. Per 1-3-2022 stopt een turntrainster op de donderdag waardoor groepen 
samengevoegd moeten worden. Deze trainster stopt volledig na de zomervakantie. Een andere  
trainster stopt na de meivakantie 2022.  
 
Gewenst resultaat: tenminste 2 gekwalificeerde trainsters om voldoende leiding te hebben om 
goede en veilige lessen te garanderen, zodanig dat het turnen op niveau kan blijven. Het vinden van 
trainers is niet eenvoudig. Ook voor gymnastiek zal er vanwege groei in leden een extra trainer 
moeten worden gevonden die zelfstandig les kan geven. 

Doel 1 Hoe Wie Klaar 
Aantal train(st)ers op 
peil brengen door 
werven of opleiden 

2 turntrain(st)ers 
aannemen 
 
1 gymtrain(st)er 
aannemen 
 
Contact zoeken met: 
Alfa College S&B 
Cios Heerenveen 
Hanzehogeschool 
Stichting SportDrenthe  
 
Overleg met 3 
assistenten of zij de 
trainerscursus 
willen/kunnen volgen 

Bestuur gymnastiek 
 
 
Bestuur gymnastiek 
 
 
Bestuur gymnastiek 
 
 
 
 
 
Bestuur gymnastiek 
 

Jan 2023 
 
 
Jan 2024 
 
 
Okt 2022 
 
 
 
 
 
Juli 2022 
 

 
 

2. Zorgen voor voldoende juryleden turnen 
Doelstelling 2 is het zorgen voor voldoende juryleden. Als een vereniging meedoet aan officiële 
wedstrijden dan moet deze vereniging ook verplicht een aantal juryleden leveren. De laatste 2 jaren 
zijn er geen wedstrijden geweest waardoor juryleden het geleerde niet in de praktijk konden brengen 
en oude juryleden zijn afgehaakt. Aangezien we in twee disciplines opereren, jongens- en meisjes 
turnen, gaan de te leveren juryleden dubbelop. De KNGU geeft deze cursussen beperkt in het 
Noorden. Een jurycursus volgen kost veel tijd en is niet eenvoudig. Doorgaans stoppen juryleden als 
hun kinderen stoppen met de turnsport. Daarnaast moet een jurylid regelmatig bijgeschoold worden 
omdat de oefenstof verandert om de 4 jaar. Om voor een hoger niveau (bv. TD2) te mogen jureren 
moet men het lagere niveau (TD1) hebben afgerond.  



19 
 

Gewenst resultaat:   
 Jongensturnen onderbouw 2 juryleden in het bezit brevet of bijgeschoold tot de huidige 

wedstrijdeisen TH1. Op dit moment hebben we 3 TH1 juryleden 
 Jongensturnen bovenbouw 3 juryleden in het bezit brevet of bijgeschoold tot de huidige 

wedstrijdeisen TH2. Op dit moment hebben we nog geen TH 2 juryleden 
 Meisjesturnen onderbouw  2 juryleden in het bezit brevet  of bijgeschoold tot huidige 

wedstrijdeisen TD1. Op dit moment hebben we 2 TD 1 juryleden 
 Meisjesturnen bovenbouw  6 juryleden in het bezit brevet  of bijgeschoold tot huidige 

wedstrijdeisen TD2. Op dit moment hebben we 4 TD 2 juryleden waarvan er 1 zal stoppen. 
 

Doel 2 Hoe Wie Klaar 
Zorgen voor 
voldoende juryleden 
 
 
 
 
 
 
 

Juryleden bijscholen 
en bijpraten op eigen 
evenement  
 
Bijeenkomst ouders 
turnselectie om het 
belang van juryleden 
te onderstrepen 
 
Agenda cursusdata 
KNGU in kaart 
brengen 

Bestuur gymnastiek en 
leiding 
 
 
Bestuur gymnastiek en 
leiding 
 
 
 
Bestuur gymnastiek en 
leiding 

Sept 2023 
 
 
 
Sept 2022 
 
 
 
 
Sept 2022 
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6.4 Doelstellingen afdeling volleybal 
 

1. Ledenaantal verhogen/behouden 
Hoogste prioriteit bij volleybal is het ledenaantal en het op zoek gaan naar een trainer.  
De afgelopen jaren heeft het ledenaantal enorm geschommeld van 1 team naar 2 en weer terug naar 
1 team. Het is belangrijk om 1 wedstrijd spelend team te houden. Daarnaast zijn er ook spelers die 

alleen trainen. Dit is een belangrijke aanwinst/opvulling van de trainingen en ook deze leden 
moeten we zien te behouden. Naast het behouden van deze leden is er dringend behoefte aan  

nieuwe leden (vooral meer mannen). 
 
Gewenst resultaat: in 2023 1 vrouwenteam met minstens 7 spelers en 1 mix-team van minstens 7 
spelers en nog 4 spelers die alleen trainen. 

 
Doel 1 Hoe Wie Klaar 
Leden werven 

 
 
 
 
 

Actief vragen bij 
anderen voor spelers, 
ook bij de andere 
afdelingen binnen SVT 
 
Open training 
 

Bestuur gymnastiek 
 
 
 
 
Kenbaar maken door 
mond tot 
mondreclame en via 
Facebook/website van 
SVT. 

Sept 2024 
 
 
 
 
Okt 2022 
(jaarlijks 
herhalen) 
 
 

Leden behouden Jaarlijks ‘team’ uitje 
voor alle leden van de 
volleybal. 

Lid en een nader te 
overleg iemand uit het 
team.   

Juni 2022 
(jaarlijks 
herhalen) 
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2. Bekendheid van volleybal in het dorp Tynaarlo 
De situatie is zo dat niet iedereen in Tynaarlo en omstreken op de hoogte is van de afdeling volleybal. 
Het is belangrijk, om nieuwe leden aan te kunnen trekken, om onszelf meer kenbaar te maken.  
 
Gewenst resultaat: dat in 2023 alle mensen in het dorp weet hebben van het bestaan van volleybal 
en dat geheel SVT weet wat er speelt bij de afdeling volleybal.  

 
Doel 2 Hoe Wie Klaar 
Bekendheid volleybal 
bij SVT verhogen 

Flyer volleybal voor in 
het welkomstasje voor 
nieuwe inwoners 
Tynaarlo 

 
Maandelijks een stukje 
op de site van wat er 
speelt. Na een jaar 
wisselen van persoon. 

Spelers 
 
 
 
 
Nader te overleggen in 
het team wie dit wil 
oppakken. 

Mei 2023 
 
 
 
 
Sept 2022 
(maandeli
jks 
herhalen) 
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6.5 Doelstellingen afdeling wandelen 
 

Over het algemeen is afdeling wandelen een volwaardige afdeling binnen SVT en zal daarmee ook de 
vereniging brede doelstellingen nastreven. Er zijn twee punten waarop de afdeling wandelen een 
uitzonderingspositie inneemt, namelijk dat de afdeling wandelen een ledenstop hanteert en dat de 
afdeling door het geringe aantal leden ook geen financiële bijdrage van de vereniging krijgt maar op 
de evenementen die zij organiseert winst maken doordat de deelnemers voor die evenementen 
entree moeten betalen. De specifieke doelstellingen voor de afdeling wandelen zijn: 
 
1. Mee gaan met de vraag/verwachting van deelnemers 
Deelnemers aan wandeltochten stellen steeds hogere eisen. Waar vroeger een wandeling door de 
mooie omgeving van ons dorp volstond wordt er nu beleving verwacht. Hierbij willen wij zoeken naar 
partners die daaraan kunnen bijdragen. Daarbij kan gedacht worden aan een schaapsherder die 
onderweg wat vertelt, een molenaar die de molen openstelt voor bezichtiging of een boswachter die 
vertelt over een project (bv het verhogen van het waterpeil in de Drentse Aa) maar ook een 
ondernemer die een mobiel rustpunt kan aankleden. Om de avondvierdaagse en onze tochten 
interessant te houden willen we actief op zoek gaan naar mogelijkheden om tijdens onze tochten 
meer beleving te kunnen bieden. 

 
Doel 1 Hoe Wie Klaar 
Meer beleving tijdens 
onze evenementen 

Inventariseren van 
mogelijke belevingen 
en contact opnemen 
met diegenen om te 
overleggen wat 
mogelijk is. 

Bestuur wandelen Dec 2023 

 
2. Zichtbaarheid in het dorp 
Tijdens de wandelevenementen mogen wij deelnemers uit geheel Nederland ontvangen en vaak zelfs 
mensen uit het buitenland. Het percentage deelnemers uit het dorp zelf blijft echter heel klein (~5%). 
Naast het aansluiten bij het initiatief van het SVT bestuur om een goed PR-beleid te ontwikkelen 
willen we in de komende jaren proberen meer mensen uit het dorp te betrekken bij onze 
evenementen om op die manier ervoor te zorgen dat men in het dorp beter bekend raakt hiermee. 
Daarbij wordt gedacht aan het benaderen van andere verenigingen zoals de historische vereniging 
die bijvoorbeeld iets kan vertellen over de eendenkooi of bijvoorbeeld de toneelvereniging die iets 
onderweg opvoert. Maar ook gaan we andere mensen benaderen of ze als vrijwilliger af en toe iets 
voor ons willen doen. Daarbij denken we aan het regelen van parkeergelegenheid op het land van 
mensen, aanvragen van subsidies, draaiboeken actualiseren, verkeersregelaar zijn tijdens de 
avondvierdaagse etc. Ook is de activiteit die wij gaan organiseren tijdens het feest van het 75-jarig 
bestaan van SVT een mooie gelegenheid om de mensen uit het dorp met ons kennis te laten maken. 
Wanneer dit soort gelegenheden zich aandienen willen we graag hiervan gebruikmaken om ons te 
profileren in het dorp. Ook willen we proberen om de basisschool in het dorp meer te betrekken bij 
de avondvierdaagse. Tot nu toe wil de school alleen het gebouw als startlocatie beschikbaar stellen 
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maar het personeel wilde er verder niets mee te maken hebben. Ondertussen zijn er veel personele 
wijzigingen geweest waardoor het tijd is om opnieuw te kijken of er in de komende jaren meer kan 
worden samengewerkt. Via bijvoorbeeld een samenwerking met de docent lichamelijke opvoeding 
zou het aantal deelnemers van groep 7 en 8 op de 10km route misschien vergroot kunnen worden. 

 
Doel 2 Hoe Wie Klaar 
Meer zichtbaar zijn in 
het dorp 

Meer mensen uit het 
dorp betrekken en 
betere samenwerking 
zoeken met de 
basisschool. Verder 
aansluiten bij 
gelegenheden waar 
we ons kunnen 
profileren. Aansluiten 
bij initiatief van SVT 
bestuur om het PR-
beleid te verbeteren. 

Bestuur wandelen Dec 2023 

 
 
3. Eigen website integreren in nieuwe SVT website 
Sinds 10 jaar heeft afdeling wandelen een eigen website. De reden was dat afdeling wandelen de 
website wou gebruiken om meer mensen van buitenaf te trekken door via tochtverslagen en 
fotoalbums te laten zien hoe mooi de omgeving is waarin wij onze tochten organiseren en hoe goed 
de tochten bij ons zijn georganiseerd. Daar was en is geen ruimte voor op de website van SVT. Die is 
meer gericht op de interne informatievoorziening. 
Om verdere versplintering te voorkomen zou het goed zijn, nu er een nieuwe website ontwikkeld 
wordt, hierbij aan te haken zodat ook de wensen van afdeling wandelen worden meegenomen en de 
aparte website voor wandelen daarmee kan worden opgeheven omdat de nieuwe website van SVT 

dezelfde mogelijkheden biedt. 
 

Doel 3 Hoe Wie Klaar 
Opheffen eigen 
website 

Zorgen dat onze 
wensen worden 
meegenomen bij de 
ontwikkeling van de 
nieuwe website door 
nauw contact te 
onderhouden met de 
commissie 
Digitalisering en 
nieuwe website 

Bestuur wandelen Dec 2023 
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4. Financieel beleid 
Voorlopig is er geen noodzaak om het inschrijfgeld voor onze evenementen te verhogen. We willen 
laagdrempelig blijven waarbij wij het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen.  
Desondanks is de verwachting dat de evenementen de komende jaren winstgevend zullen blijven en 
het eigen vermogen van de afdeling continu zal stijgen. Op het ogenblik is er geen beleid hoe 
hiermee om te gaan en worden er af en toe doelen aangewezen waar de afdeling wandelen dan een 
bijdrage aan levert. In de komende periode willen wij kijken of hier, in samenwerking met het SVT 
bestuur, een structureel beleid voor bedacht kan worden zodat dit niet iedere keer tot discussie 

leidt. 
 

Doel 4 Hoe Wie Klaar 
Beleid ontwikkelen 
hoe om te gaan met 
het eigen vermogen 
van de afdeling 

Met het SVT bestuur 
overleggen om 
gezamenlijk te komen 
tot een beleid m.b.t. 
het eigen vermogen 
van afdeling wandelen 
en dat beleid ook 
officieel vastleggen 

Bestuur wandelen Mei 2022 

 

5. Vrijwilligersbeleid 
De leeftijd van onze huidige vrijwilligers ligt behoorlijk hoog waardoor er verwacht mag worden dat 
in de komende jaren er minder beroep op hen gedaan zal kunnen worden. Daarom zullen we in de 
komende jaren actief jongere vrijwilligers aan moeten trekken om continuïteit en vernieuwing te 
borgen. Ook hopen we op die manier met meer mensen in het dorp actief contact te hebben 
waardoor de bekendheid van onze evenementen in het dorp wordt vergroot. Hierbij sluiten we aan 
bij het initiatief van het SVT bestuur om vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. 

 
Doel 5 Hoe Wie Klaar 
Vrijwilligersgroep 
uitbreiden met 
jonge(re) mensen 

Aansluiten bij het 
ontwikkelen van 
vrijwilligersbeleid door 
de omnivereniging. 
Eventuele geschikte 
kandidaten 
inventariseren en deze 
benaderen. 

Bestuur wandelen Dec 2024 
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6. Ledenbeleid 
In 2010 was het toenmalig bestuur van de afdeling wandelen van plan om deze op te heffen. 
Daarom werden alle leden van de afdeling wandelen overgedragen naar wandelvereniging De Eekhof 
in Ekehaar. Alleen de leden van het bestuur bleven nog lid van SVT. Een groepje mensen uit het dorp 
vond het jammer dat daarmee ook de avondvierdaagse uit het dorp zou verdwijnen. Dat groepje 
heeft toen de organisatie van de avondvierdaagse op zich genomen en daarnaast ook de organisatie 
van twee vaste wandelevenementen. Op deze manier is afdeling wandelen blijven bestaan met nog 
als enige leden het oude wandelbestuur.  
De afdeling wandelen heeft vanaf 1 januari nog maar één actief lid. Toch wil deze afdeling in de 
komende jaren geen nieuwe leden werven. De afdeling Wandelen is er alleen nog om de 
avondvierdaagse en de twee vaste wandelevenementen te organiseren. Het huidige bestuur ziet 
geen kans om structureel leden meer te bieden en wil daarom ook geen nieuwe leden werven. De 
inzet voor de komende jaren is het continueren van de Avondvierdaagse, de Tynaarloër Wandeldag 
en de Zeegser Najaarstocht en de kwaliteit van deze evenementen te verbeteren. Aan het einde van 
de looptijd van dit meerjarenplan moet opnieuw gekeken worden of de vraag, om lid te mogen 
worden, dusdanig is gestegen dat de ledenstop tegen die tijd moet worden herzien. 

 
Doel 6 Hoe Wie Klaar 
Ledenstop voor 
afdeling wandelen 
continueren 
gedurende de looptijd 
van dit meerjarenplan 
met evaluatie voor 
periode daarna. 

Voor het ledenbeleid 
voor SVT voorlopig 
een uitzondering 
bepleiten voor de 
afdeling wandelen 
m.b.t. ledenwerving. 
Aan het einde van de 
looptijd van dit 
meerjarenplan 
evalueren of die 
uitzonderingspositie 
dan nog steeds is 
gewenst. 

Bestuur wandelen Dec 2025 
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7. Financieel beleid  
 

SVT is financieel een gezonde vereniging. Er is sprake van een gezond eigen vermogen. Er is de 
afgelopen jaren een reservering gemaakt voor het doen van investeringen die voortvloeien uit dit 
MJP. Daarnaast heeft SVT nog een spaarpot waaruit b.v. opleidingskosten voor de gehele vereniging 
gefinancierd kunnen worden. 

Om deze gezonde financiële positie te behouden hanteren we de volgende uitgangspunten: 

Jaarlijks wordt gestuurd op een eigen vermogen van ongeveer 1x de jaaromzet van SVT. Ten behoeve 
van dit plan is een meerjarenbegroting opgesteld. Hieruit blijkt dat de afgelopen jaren alles duurder 
is geworden en dat dat de komende jaren ook het geval zal zijn (inflatie). Er zijn 2 varianten gemaakt: 
een meerjarenbegroting zonder een jaarlijkse contributieverhoging en een meerjarenbegroting met 
een jaarlijkse contributieverhoging. Het beeld is duidelijk: laat je de contributies niet mee groeien 
met de CBS index voor sportverenigingen (afgelopen jaren gemiddeld 2%), dan koerst SVT af op een 
oplopend jaarlijks verlies bij een gelijkblijvend uitgavenpatroon. Dit betekent dan dat je inteert op je 
eigen vermogen.  

Het interen op het eigen vermogen wordt voorkomen door de volgende elementen: 

1. Kostenstijgingen ten gevolge van inflatie op te vangen door een jaarlijkse 
contributieverhoging overeenkomstig de CBS index voor sportverenigingen toe te passen. 
Laatste contributieverhoging was in 2019. 80% van de sportverenigingen doet dat op deze 
manier. 

2. Het handhaven/licht laten groeien van het aantal leden (inkomsten via contributies). 
3. Het blijvend inzetten op minimaal stabilisatie van het huidig niveau van inkomsten van 

sponsoren. 
4. Financiële bijdrage donateurs (2016), kledingfonds (2016) en wasgeld (2016) ook mee laten 

groeien met de CBS index. 
5. Het blijvend inzetten op inkomsten vanuit de stichting Sport en Welzijn, de SPIL t.g.v. inzet 

vrijwilligers SVT kantinedienst. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 liggen er financiële 
afspraken hierover met de stichting. 

6. Handhaven van een strakke en duidelijke begrotingsdiscipline bij het bestuur en de 
afdelingsbesturen. In de afgelopen 2 jaar zijn daar al goede afspraken over gemaakt. 
Uitgaven die gedurende het jaar buiten de begroting vallen, of ingeval van overschrijdingen 
kunnen alleen worden gedaan na goedkeuring van het  SVT bestuur. 

7. Alle commissies en werkgroepen komen desgevraagd met een eigen, onderbouwde 
jaarbegroting.  Dit betreffen onder meer de Groencommissie, de commissie PR & Sponsoring, 
en de Vrijwilligerscommissie. Dit geldt ook voor werkgroepen die worden ingesteld 
voortvloeiend uit het Meerjarenplan. Met dien verstande dat in het MJP al indicaties voor 
budgetten zijn opgenomen. Er kan geen sprake zijn van bankrekeningen of “kassen” in eigen 
beheer van commissies/werkgroepen. 

8. Voor bijzondere evenementen of projecten die buiten het MJP vallen worden tijdens de 
begrotingsronde (mei/juni) van het daaropvolgend jaar begrotingen ingediend. 
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Bijlagen: SWOT analyses 
 
Om goed inzicht te krijgen in de interne sterke en zwakke punten en de externe kansen en 
bedreigingen zijn er SWOT analyses gedaan.  Deze SWOT’s vormen de basis voor de doelstellingen 
die staan beschreven in hoofdstuk 8 van dit plan. In de bijlage van dit MJP zijn de SWOT’s 
opgenomen van de vereniging breed, en de afdelingen voetbal, gymnastiek/turnen, volleybal en 
wandelen.  
 

SWOT Vereniging breed 
 

Sterke punten  Verbeterpunten 
OMNI structuur: breed aanbod voor jong en oud  Interne communicatie 
Betaalbaar lidmaatschap  Profilering SVT (PR): SVT in de etalage 
Veel trouwe sponsoren, sponsorbeleid  Website 
Materialen, velden, faciliteiten, accommodaties  Onduidelijke structuur / bevoegdheden OMNI / 

afdelingen 
Dorpsclub, gezellig, saamhorig, laagdrempelig en sociaal  Moderniseren statuten en Huishoudelijk Regelement 
Leden zijn trots op SVT / groenwit  Professionalisering van kader 
Veel vrijwilligers  Professionalisering van organisatie 
Financieel gezond  Taakomschrijving voor kaderfuncties 
Veranderbereidheid bestuur  Betrokkenheid jeugdleden, weinig activiteiten 
  Leeftijdsgericht vrijwilligersbeleid 
  Digitalisering administratieve systemen (o.a. archivering) 
  Contributiebeleid 
  Deskundige begeleiding bij sporten 
  Doorstroom commissies en bestuur 
  Kennispotentieel leden in kaart brengen en benutten 
  Aanbod scholing-begeleiding-coaching 
  Beter inspelen op wensen/eisen van (potentiële) leden 

en ouders 
   
Kansen  Bedreigingen 
Alle sporten onder de aandacht brengen  Samenwerking met VAKO, voorloper fusie? 
Betere communicatie en website  Huidig beleid wordt onvoldoende nageleefd 
Andere sporten aanbieden, eventueel door 
samenwerking 

 Gebrek aan vrijwilligers, vrijwilligers met veel taken 

Samenwerking met Oelebred / BSO en andere 
verenigingen (bv. VAKO) 

 Gebrek aan kader 

Sterke binding met dorp  Krimp jeugdleden 
Groei dorp, jonge gezinnen  Leden van buitenaf kunnen gezamenlijk vertrekken 
Vergrijzing, actief oud worden  Niet met de tijd meegaan, inspelen op ontwikkelingen 
Maatschappelijke trend: Sporten is gezond  Niet inspelen op wensen / eisen van (potentiële) leden 

en ouders 
Ledenaantal vergroten, differentiëren naar doelgroep / 
leeftijd, leden van buitenaf 

 Corona 

Buitensporten in prachtige omgeving Nationaal Park 
Drentse Aa 

  

Landelijke reputatie afdeling Wandelen, populariteit 
wandelen 
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SWOT Voetbal 
 

Sterke punten  Verbeterpunten 
Breed aanbod  Website 
Uitstekende accommodatie, goede velden en materialen  Communicatie 
Betrokken en tevreden leden  Professionaliseren organisatie 
Veel spelplezier  Taakomschrijving kader 
Onderling respect, gezelligheid, laagdrempelig, sociaal  Gedragscode wordt niet actief gebruikt 
Sterke meisjes / dames afdeling  Tekort aan deskundige jeugdtrainers 
Samenwerking met VAKO  Kader opleiden 
Veel vrijwilligers  Meer activiteiten organiseren voor jeugd 
Enthousiast en betrokken kader  Er is geen technisch beleidsplan 
Nieuw bestuur  Er is geen jeugdbeleidsplan 
Veranderbereidheid bestuur  Zwak prestatie elftal 
  Doorstroom naar senioren 
  Groter aanbod 
   
Kansen  Bedreigingen 
Wens doordeweeks voetballen  Veel vrijwilligers met meerdere rollen 
35+ / 45+ / Walking football dames  Te weinig vrijwilligers 
Groot aanbod competities bij KNVB  Tekort aan scheidsrechters 
Leden aantrekken van buiten  Onervarenheid bestuur 
Ouder en langer fit  Te weinig drang naar professionalisering kader 
Goede meiden / dames organisatie  Niet met de tijd meegaan 
Ondersteuning jeugdtrainers (technisch coördinator)  Draagvlak SJO onder ouders 
Meer organiseren bij jeugd wat zorgt voor binding  Mogelijk negatieve impact SJO 
Samenwerking met VAKO  Overgang naar senioren 
Bestuurscoach aanstellen  Vergrijzing ledenbestand senioren 
  Teruglopend aantal seniorleden 
  Weinig nieuwbouw dus minder instroom 
  Kannibalisatie binnen OMNI 
  Veel spelers van buiten dorp 
  Ouders stellen steeds meer eisen 
  Beschikbaarheid accommodatie 
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SWOT Gymnastiek/turnen 
 

Sterke punten  Verbeterpunten 
Relatief veel leden voor klein dorp  Extra leiding bij turnen 
Goede leiding  Meer juryleden 
Mooie accommodatie  Beter materiaal voor turnen 
Voldoende financiële middelen in OMNI kas   Website 
   
Kansen  Bedreigingen 
Samenwerking met BSO en Basisschool  Te weinig leiding dus minder turnen 
Samenwerking met andere verenigingen  Geen wedstrijden door corona 
Conditiegroep 30+ leden vergroten  Onvoorspelbare gemeente 
Extra sporten creëren zoals free running, badminton etc.   

 

SWOT Volleybal 
 

Sterke punten  Verbeterpunten 
Gezelligheid  Meer spelers 
Enthousiast team  Een trainer 
Mooie accommodatie  Communicatie 
Lage contributie  Website 
   
Kansen  Bedreigingen 
Veel nieuwe inwoners in Tynaarlo, dus nieuwe spelers?!  Geen volledig wedstrijdteam meer 
Leuke trainer met nieuwe ideeën  Geen trainer 
Onszelf ‘promoten’ in Tynaarlo door betere 
communicatiemiddelen 

 Door corona stoppen leden 

 

SWOT Wandelen 
 

Sterke punten  Verbeterpunten 
Draaiboeken voor evenementen waardoor organisatie 
goed is 

 Kleine groep vrijwilligers op leeftijd waardoor 
voortbestaan in gevaar komt 

Bestuur / vrijwilligers zijn al heel lang betrokken dus zeer 
ervaren 

 Niet goed bekend met alle subsidieregelingen waardoor 
we soms geld mislopen 

Financieel staan we er goed voor / evenementen altijd 
winstgevend 

 Communicatie / promotie naar buiten 

   
Kansen  Bedreigingen 
Door corona en toename van de gemiddelde leeftijd 
wordt wandelen steeds populairder 

 Steeds hogere eisen van deelnemers / ze willen meer 
beleving onderweg 

In het dorp en de OMNI is bekendheid met de 
activiteiten laag 

 Lange tijd geen evenementen kunnen organiseren 
vanwege corona -> dreiging vergetelheid 

De deelname van mensen uit het eigen dorp zelf ligt heel 
laag 

 Hogere eisen aan de organisatie vanuit Gemeente zoals 
aantal verkeersregelaars / EHBO’ers 

  Uit de OMNI vallen door verschillende belangen 

    


