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Voorwoord  
 

 

Voor u ligt het beleidsplan van sportvereniging Loo, verder aangeduid als s.v. Loo. In dit beleidsplan 

zijn de doelen, kaders en uitgangspunten vastgelegd voor de periode 2019-2022. Met een duidelijke 

visie en daaraan gekoppeld beleid willen wij met een heldere koers de vereniging besturen.  

Hiernaast is het plan ook te beschouwen als een handleiding voor de organisatie van de vereniging.  

 

Dit beleidsplan is een ‘levend’ document. Op basis van praktijkervaringen van de bestuursleden en de 

diverse commissies zal dit beleidsplan beoordeeld (jaarlijkse evaluatie) en bijgesteld moeten worden.  

Naast een beschrijving van de huidige situatie wordt per afdeling of activiteit aangegeven wat de 

ambities voor de periode 2019 -2022 zijn. 

 

Inleiding  

 

S.v. Loo is een omnivereniging met als belangrijkste sporten voetbal, handbal en tennis. Daarnaast 
bestaat er nog een recreatieafdeling voor het volleyen in de gymzaal van de Bernadetteschool, wordt 
er met meerdere dartteams deelgenomen aan de Arnhemse Dart Organisatie (ADO), kan er 
beachvolley worden gespeeld en zijn er ook nog de winterse kaartavonden. Daarmee is s.v. Loo met 
recht een sportvereniging voor het hele gezin. Centraal staat dat iedereen zijn of haar sport kan 
beoefenen op een zo hoog mogelijk niveau en in een prettige sfeer. 

Het dorp Loo telt ruim 1000 inwoners. Het dorp kent geen groeikern, waardoor de aanwas van jonge 
gezinnen beperkt is. De verwachting is dat het aantal jeugdige sportbeoefenaars tot 2022 stabiel zal 
zijn. S.v. Loo heeft namelijk ook een beperkt aanzuigende werking voor sporters uit Duiven die 
gezelligheid en kleinschaligheid verkiezen boven prestatiegericht sporten bij een grote vereniging. 

De saamhorigheid en betrokkenheid in Loo is groot. Het vinden van vrijwilligers voor onze 
sportvereniging is tot op heden geen probleem. Er zijn geen indicaties dat dit binnen de looptijd van 
het beleidsplan gaat veranderen. 

De samenwerking met de andere verenigingen en instellingen in Loo (Schutterij Willelm Tell, 
muziekvereniging Excelsior, KlupOranje, de Bernadetteschool) verloopt soepel. De wederzijdse 
belangen worden gerespecteerd en waar mogelijk ondersteund.   
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1.  Algemeen  
 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de missie en visie, het fundament van de vereniging. De missie en 

visie geven het bestaansrecht van de vereniging aan en is de basis voor de uitwerking van verder 

beleid en doelstellingen. Ook wordt in dit hoofdstuk de hoofdstructuur van de vereniging 

beschreven.  
 

Het hart van onze vereniging zijn de leden. Onze vereniging heeft een gemêleerd ledenbestand. Dit 
zijn dames, heren, meisjes en jongens die recreatief of prestatiegericht willen sporten. Ook rustende 
leden die de vereniging nog steeds een warm hart toedragen en blijven ondersteunen, leveren een 
belangrijke bijdrage. 
 

Spelplezier staat voorop, waarbij uiteraard wordt gekeken hoe prestatie, persoonlijke ontwikkeling 

en het plezier hand-in-hand kunnen gaan. Dit kan door lid te worden van afdeling voetbal, handbal, 

recreatie (volleybal) of tennis. Daarnaast kan een rustend lid deelnemen aan de dartactiviteiten, 

kaartavonden en de jaarlijkse sportdag om de verjaardag van de vereniging te vieren en seizoen af te 

sluiten. Het aanbod van de diverse afdelingen wordt verderop nader uiteengezet. 

 

1.1. Missie  
De missie van s.v. Loo luidt:   

Het voor een ieder die zich conformeert aan de normen en waarden (gedragsregels) van s.v. Loo  

mogelijk maken om de aangeboden sporten op zowel recreatief als prestatief niveau te beoefenen.  

S.v. Loo heeft het maatschappelijk verantwoord verenigen hoog in het vaandel staan.   

  

1.2. Visie  
De vereniging draagt zorg voor een goede organisatie, voldoende kader zowel in de technische als de 

nodige medische begeleiding en zorgt voor een kwalitatief goede en veilige accommodatie. De 

vereniging streeft naar een gezonde financiële basis (“huishouden op orde”) waarbij er een balans is 

tussen de inkomsten en de uitgaven. 

 

Wat willen we samen bereiken? 
Sportief 

 Continu verbeteren van (jeugd)trainingen. Speerpunten hierbij zijn techniek, tactiek, 
samenspel en mentale weerbaarheid. 

 Een herkenbare spelvisie op basis van bovengenoemde speerpunten om de overgang van 
jeugd naar senioren te borgen. Dit vertaalt zich in een goede, stapsgewijze opleiding per 
leeftijdscategorie. 

 Een gemotiveerd en geschoold kader met de juiste competenties, dat gezamenlijk werkt aan 
de spelvisie en opleiding van alle leden. 

 Faciliteren en stimuleren van de ontwikkeling van de individuele speler. 
 Een eenduidig selectiebeleid voor senioren- en jeugdteams.  
 We faciliteren naast onze hoofdactiviteit voetbal, handbal en tennis ook andere spelvormen, 

zoals (beach)volleybal, darts en kaartavonden. 

Financieel 
 Een financieel gezonde vereniging waardoor sporten nu, en ook in de toekomst, betaalbaar 

blijft. 
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Cultuur en Organisatie 
 Een sociale en sportieve sfeer, waarin iedereen zich welkom voelt. 

 Grote betrokkenheid binnen de vereniging, met extra aandacht voor de binding tussen 
jeugd- en seniorenteams. Voorbeelden hiervan zijn seniorenleden die trainingen geven aan 
jeugd, junioren die wedstrijden fluiten bij de jongste jeugdteams en acties zoals “pupil van de 
week” bij ons 1e elftal senioren voetbal- en handbalteam. 

 Een duidelijke taakverdeling tussen de verschillende commissies en heldere communicatie 
richting leden, ouders en andere direct betrokkenen.  

 Aanmoedigen en begeleiden van activiteiten binnen de vereniging die de onderlinge band 
tussen de leden versterkt, zoals de  Sinterklaasviering, winteractiviteit, sponsorloop, sportdag 
en sportkamp. 

 Samenwerking met de Bernadetteschool. 
 Samenwerking met zorgboerderij de Ooijsebrug uit Groessen en Nova Zorg en Welzijn uit 

Pannerden.   

Duurzaamheid 
 Energielabel van s.v. Loo verbeteren waarbij duurzaamheid en energiereductie kernwoorden 

zijn 
 Een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de leefbaarheid van het dorp Loo. Dit sluit aan bij 

de gevoerde gesprekken mt Joke Roeterdink van de Gelderse Sport Federatie. 

 

1.3. Algemene waarden 
De volgende normen en warden staan bij de activiteiten en wedstrijden van s.v. Loo centraal: 

 Respectvolle omgang naar trainers en  begeleiders. 
 Respectvolle omgang naar tegenstanders en scheidsrechters. 
 Respectvol omgaan met materialen en accommodatie. 
 Saamhorigheid. 
 Sportiviteit naar medespelers en tegenstanders. 
 Sporten in een veilige omgeving. 
 Alle bestuurs- en kaderleden hebben een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
 Het voldoen aan regelgeving rondom de AVG 
 Discipline in en om het veld van spelers en kader. 
 Laagdrempelige omgang met elkaar. 
 Een sport die betaalbaar blijft. 

 

1.4. Bestuur Organisatie 
De Algemene Leden Vergadering (hierna ALV genoemd) is het hoogste besluitvormende orgaan van 

de vereniging. De ALV is toegankelijk voor alle leden, leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht. 

De ALV wordt jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. In uitzonderlijke 

situaties kan een ALV op een ander moment ingelast worden. De bevoegdheden van de ALV zijn 

statutair vastgelegd. De ALV benoemt de leden van het hoofdbestuur.  

De bevoegdheden van het hoofdbestuur liggen vast in de statuten. Het hoofdbestuur overlegt 

minimaal eenmaal per maand.  

 

Het hoofdbestuur bestaat uit  een algemeen voorzitter, penningmeester en secretaris die samen het 

dagelijks bestuur vormen. Verder hebben de voorzitters van de afdelingen voetbal, handbal en tennis 

uit hoofde van hun functie zitting in het hoofdbestuur, evenals het bestuurslid accommodatie.  

Het hoofdbestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging en is 

richtinggevend in het beleid. In het hoofdbestuur worden de algemene verenigingszaken behandeld, 

waarbij veel aandacht is voor de contacten met de gemeente Duiven en het voldoen aan allerlei wet- 
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en regelgeving. Binnen de door het  bestuur gestelde kaders kunnen de afdelingsbesturen en 

commissies zelfstandig hun taken verrichten.   

Het voetbalbestuur, handbalbestuur en tennisbestuur regelen de dagelijkse gang van zaken binnen 
de eigen afdeling. Deze drie afdelingen hebben een grote financiële zelfstandigheid.       

1.5. Ambities 
De ambities van het bestuur zin als volgt te formuleren: 

 Het bestuur is goed geïnfrormeerd. 
 Het bestuur treedt richtinggevend op 
 Het bestuur voert een actief vrijwilligerbeleid 
 Er wordt maatschappelijk verantwoord gehandeld 

 

2.  Afdeling voetbal 
 

 

2.1  Algemeen  
Bij de afdeling voetbal staat plezier voorop. De afdeling kent jeugdteams in elke leeftijdscategorie, 
waarbij er vanaf de JO9 2x per week kan worden getraind en wedstrijden op zaterdag gespeeld 
worden. De allerkleinsten trainen 1x per week en spelen af en toe een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen een buurtvereniging. 
Bij de senioren teams traint de selectie 2 keer per week. De lagere competitieteams trainen 1 keer 
per week op donderdag. Op de zondag worden de wedstrijden gespeeld.  
Door de vereniging wordt voor de selectie een gediplomeerd hoofdtrainer aangesteld. Voor de 
overige teams wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers en ouders, waarbij de vereniging naar 
behoefte kan voorzien in oefenstof.  
 

2.2  Doelstelling   
De doelstelling van de afdeling voetbal is om de voetballers en voetbalsters van s.v. Loo zoveel 

mogelijk plezier aan het spel te laten beleven en tegelijkertijd gezamenlijk en individueel beter te 

worden. 
 

2.3 Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de afdeling voetbal bestaat uit: een voorzitter, wedstrijdsecretaris en bestuursleden 

verantwoordelijk voor het secretariaat, jeugdzaken, scheidsrechterszaken, materiaalbeheer, 

contacten Vitesse/de Graafschap en toernooien. 

 

2.4 Verdeling taken en verantwoordelijkheden 
Naast de algemene sturing van het afdelingsbestuur worden taken verricht door een viertal 

commissies: 
Commissie jeugdzaken 
Scheidsrechterscommissie 
Commissie materiaalbeheer 
Commissie toernooien 

Daarnaast verzorgen 2 vrijwilligers de contacten met de BVO’s Vitesse en de Graafschap. 
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2.5  Ambities  
Bij de afdeling Voetbal staat vooral plezier voorop voor zowel jongens, meisjes als de senioren. Het 

streven is om in elke leeftijdsklasse een jeugdteam te hebben. Hiertoe zal ook beperkt buiten Loo 

geworven moeten worden. 

Vanaf JO9 is er al de mogelijkheid om 2 keer in de week te kunnen trainen met als doel gezamenlijk 

maar ook individueel beter te worden.  In het seizoen 2018-2019 is s.v. Loo gestart met een  senioren 

damesteam  in de comptitie.  Ambitie is om het damesvoetbal de komende Jaren verder uit te 

bouwen, zodat meisjes en dames in Loo de voetbalsport kunnen blijven beoefenen. 

 

In de  komende jaren zal worden verkend of er interesse is voor 35+ voetbal (7 tegen 7 op half veld). 

Ook zal worden onderzocht of ‘walking footbal’ voor 60+ kans van slagen heeft. 

 
3.  Afdeling handbal  
  

 

3.1 Algemeen   
Sinds 1956 wordt er bij s.v. Loo gehandbald. De buitenwedstrijden en trainingen worden afgewerkt 
op sportpark Immerloo. De binnentrainingen vinden plaats in sporthal Triominos te Duiven. 
Met ingang van seizoen 2018-2019 wordt handbal gespeeld vanuit het samenwerkingsverband met 
de handbalafdeling van Sportclub Groessen. S.v. Loo vindt het belangrijk om de handbalsport te 
kunnen blijven aanbieden en is blij dat dit met ingang van 2018-2019 kan via de samenwerking in  
Handbal Combinatie de Liemers, afgekort tot HCL. Naar verwachting zal de samenwerkig binnen HCL 
met ingang van het seizoen 2019-2020 tot een afzonderlijke handbalafdeling leiden die rechtstreeks 
onder één van de twee moederverenigingen zal functioneren. 
 

3.2  Doelstelling 
De doelstelling van de afdeling handbal is om de handballers en handbalsters van s.v. Loo zoveel 

mogelijk plezier aan het spel te laten beleven en tegelijkertijd gezamenlijk en individueel beter te 

worden. 

 

3.3 Samenstelling  Bestuur 

Het bestuur van de afdeling handbal bestaat uit een voorzitter en bestuursleden voor algemeen 
secretariaat, handbaltechnische zaken, Jeugdzaken en activiteiten/financiën/PR. 

De voorzitter vertegenwoordigt de afdeling handbal als bestuurslid in het hoofdbestuur.  

 

3.4 Verdeling taken en verantwoordelijkheden 
Naast de algemene sturing van het afdelingsbestuur worden taken verricht door een zevental 

commissies: 
Scheidsrechtercommissie;  
Technische zakencommissie;  
HAC commissie; 
Activiteitencommissie; 
PR-commissie; 
Kledingcommissie; 
Materialencommissie. 
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3.5 Ambities  
S.v. Loo is voornemens om in het seizoen 2018-2019 samen te werken met de handbalafdeling van 

SC Groessen om vervolgens als één handbaltak onder een van de omni-verenigingen samen verder te 

gaan, zodat de handbalsport in beide dorpen behouden blijft. Daarbij streven wij de volgende 

uitgangspunten na: 

 Eén contributie voor alle handballeden van SC Groessen en s.v. Loo (diverse categorieën). 

 Samenvoegen damesteams en jeugd (seizoen 2018-2019 vanaf de D jeugd). Wanneer nodig 

zullen ook de E en/of F teams samengevoegd worden. 

 E en F jeugd in de dorpen blijven handballen (indien mogelijk). 

 Vanaf de D jeugd 2x trainen in een ‘grote’ zaal tijdens het zaalseizoen. 

 Vanaf de D-jeugd tm B jeugd minimaal 2 teams deelnemend in de competitie. 

 Eén handbalbestuur. 

 Eén technische commissie. 

 Eén activiteitencommissie; 

 Eén tenue (in de toekomst); 

 In de maanden april, mei, augustus en september buiten trainen op kunstgras handbalveld in 

Loo voor alle teams, met uitzodering van de selectie in april, mei en september. 

 In de zomerperiode beach-handbal op het sportterrein van SC Groessen. 

In het seizoen 2018-2019 streven we ernaar om 3 seniorenteams in de wedstrijdsport uit te laten 

komen. Bij alle teams zullen er selectietrainingen plaats vinden om de teams samen te voegen, zowel 

bij de jeugd als bij de senioren. Iedereen krijgt een eerlijke kans om te laten zien wat zij kan 

presteren. Bij de jeugd zal het technisch team samen met het kader beslissen in welk team het jeugd-

lid zal komen te spelen. Bij de senioren beslist de trainer/coach in welk team het handbal-lid zal 

komen te spelen. De midweek teams van beide verenigingen zullen ‘ongewijzigd’ blijven. 

SC Groessen en s.v. Loo willen graag wedstrijd- en breedtesport bieden op elk niveau met veel 

speelplezier. Je krijgt hierdoor automatisch progressie om op een zo hoog mogelijk prestatieniveau 

te presteren. Mocht dit landelijk zijn, dan kunnen we hierin meegaan op onze voorwaarden, te 

weten 2x in de week een uur trainen en geen vergoedingen voor onkosten zoals reis- en 

kledingkosten.  

 

De handbalafdelingen van SC Groessen en s.v. Loo hebben aangegeven onder een omni-vereniging te 

willen functioneren, ook op uitdrukkelijk advies van de Gelderse Sport Federatie. Dit omdat we in 

beide dorpen de handbalsport willen blijven uitoefenen. Het bieden van diverse sportmogelijkheden 

binnen een vereniging voor de mensen uit het dorp, zal de leefbaarheid en samenwerking binnen het 

dorp verbeteren. Het eerste samenwerkingsjaar zal een overgangsjaar zijn waarin we samen de weg 

naar de toekomst bepalen. De verenigingen krijgen hierbij hulp van de Gelderse Sport Federatie en 

het NHV. In het eerste jaar blijven de leden nog gewoon lid van hun ‘eigen’ club, net zoals dat bij 

DG&L het geval was.  
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4. Afdeling Tennis  
 
 

4.1 Algemeen 
Op ons sportpark Immerloo kunnen tennisleden recreatief op 2 goede kunstgrasbanen een partijtje 

tennissen. De tennisafdeling is een recreatieve afdeling van s.v. Loo. Op zondagmorgen is er een toss-

morgen, waarbij er onderling wedstrijdjes worden gespeeld. Naast het toernooi tijdens de jaarlijks 

sportdag worden er  jaarlijks nog een 2-tal toernooien georganiseerd. Ook faciliteert s.v. Loo het 

volgen van tennislessen voor zowel jeugdleden als seniorenleden.   

Om leden meer vaardigheden aan te leren is er een tennislerares die als zzp'er werkzaam is op basis 

van opdracht. 

 

4.2 Doelstelling  
Het doel van de afdeling tennis is om mensen in elke leeftijdscategorie de mogelijkheid te bieden om 

op een sportieve en recreatieve manier actief bezig te zijn met de tennissport.  
 

4.3 Samenstelling  Bestuur 

Het bestuur van de afdeling tennis bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Verder zijn er algemene bestuursleden voor toernooien en jeugdzaken. 

De voorzitter vertegenwoordigt de afdeling tennis als bestuurslid in het hoofdbestuur.  

 

4.4 Verdeling taken en verantwoordelijkheden 
In aanvulling op de algemene sturing door het afdelingsbestuur worden taken verricht door een 

drietal commissies: 

Technische baancommissie en onderhoudsploeg 

Toernooicommissie 

Toss commissie (zondagmorgen) 

 

4.4 Ambities 

Tot op heden zijn er bij de afdeling tennis geen leden die deelnemen aan de competitie. In de 

komende periode zal worden verkend of er voldoende interesse is bij het huidige ledenbestand om 

ten behoeve van deelname aan de competitie in te schrijven bij de KNLTB. 

Meer dan in de achterliggende periode zullen in de komende jaren activiteiten ontplooid worden 
voor de tennisleden t/m 16 jaar. Hiervoor zal een jeugdcommissie worden aangesteld 
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5. Afdeling Darts 
  

 

5.1 Algemeen   
Loose darts is opgericht tijdens de ADO zomeravond competitie in 2003. Sindsdien is Loose Darts 

uitgegroeid tot 4 teams met een ledental van 26 personen. Alle 4 de teams spelen in 

competitieverband bij de ADO (Arnhemse Dart Organisatie). Het seizoen duurt van oktober tot begin 

juni. 
 

5.2 Doelstelling,  
Loose Darts heeft als doelstelling om de leden in staat te stellen om zowel recreatief als in 

competitieverband te darten. Het spelplezier is leidend. Het verhogen van het spelniveau is geen 

doel op zich. 

 

5.3 Taken en verantwoordelijkheden 
De afdeling is niet met een bestuurslid vertegenwoordigd in het bestuur. In goed overleg is er voor 

gekozen dat de belangen van de afdeling darts door de algemene bestuursleden worden behartigd.  

 

5.4 Ambities  
De Loose darts streeft ernaar 4 teams te behouden. Er is geen behoefte om verder uit te breiden. Het 

plezier in het spelen in competitieverband en ook onderling is het belangrijkste. De accommodatie in 

de kantine is naar volle tevredenheid. 

Daarnaast wordt er 1 keer per jaar een openbaar darttoernooi georganiseerd. 

 

 

6. Afdeling recreatie 
  

 

6.1 Algemeen   
Naast de wedstrijdsporten heeft s.v. Loo ook de mogelijkheid om vrijblijvend recreatief te sporten. 

Op twee avonden in de week kan er in de gymzaal van de Bernadetteschool worden gevolleybald. Op 

de dinsdag speelt een gemengde groep en op de woensdag een groep dames.  

Sinds 2016 beschikt s.v. Loo over een beachvolleybalveld. Van mei tot september kan hier door alle 
leden van s.v. Loo recreatief gevolleybald worden. Daar middel van een app maken geinteresseerde 
leden afspraken om met elkaar te spelen. Twee keer per jaar wordt er voor alle leden van s.v. Loo 
een beachvolleybaltoernooi georganiseerd.  

6.2 Doelstelling,  
De afdeling recreanten heeft als doelstelling om op een ontspannen en gezellige manier sportief 

bezig te zijn.  
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6.3 Verdeling taken en verantwoordelijkheden 
De afdeling is niet met een bestuurslid vertegenwoordigd in het bestuur. In goed overleg is er voor 

gekozen dat de belangen van de afdeling recreatie door de algemene bestuursleden worden 

behartigd.  

Het beachvolleybalveld wordt door vrijwilligers onderhouden. 

 

6.4 Ambities  
Ten aanzien van de leden die in de zaal volleyballen is de ambitie om beide groepen in stand te 

houden. Vanwege het verloop in de damesgroep zullen hiervoor wervingsactiviteiten plaatsvinden. 

 

De komende periode zal worden nagegaan of het beachvolleybalveld ook voor andere sporten 

(beachtennis) gebruikt kan worden en of er interesse is om deze sport op een recreatieve basis te 

beoefenen.  

 

 

7. De Jeugd Activiteiten Commissie  
 
 

7.1 Algemeen   
De regie van het JAC wordt geleid door het bestuur van het JAC, met een voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Zij bereiden de vergaderingen voor van het JAC waarin de jeugdleiders deelnemen 

die ook de activiteiten verzorgen. 

De belangrijkste activiteit van het JAC is het regelen van het sportkamp. Al meer dan 30 jaar lang 

vindt dit plaats op sportpark Immerloo in het eerste weekend van de schoolvakantie, vanaf 

vrijdagmiddag tot maandagmorgen. Het is bestemd voor alle leden die de basisschool bezoeken. Elk 

jaar is er weer een centraal thema waaraan alle activiteiten worden verbonden met als absolute 

hoogtepunt de vossenjacht op de zondagavond. 

Bovendien regelt het JAC de invulling van de jeugdsportdag met het Jaarfeest, de Sinterklaasviering 

voor de jongste jeugd en de winteractiviteit. 

Het JAC is erg belangrijk om de leerllingen van groep 1 en 2 van de basisschool bekend en vertrouwd 

te maken met s.v. Loo en al haar activiteiten. 

 

7.2 Doelstelling,  
De Jeugd Acitiviteiten Commissie (JAC) regelt activiteiten voor de jeugd buiten het directe sporten 

om, met het jaarlijkse Sportkamp aan het begin van de schoolvakantie als hoogtepunt. Om de kosten 

van de activiteiten te kunnen betalen worden sponsoracties georganiseerd zoals de sponsorloop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Beleidsplan s.v. Loo 2019-2022  

11 
 

 

8. Sponsoring  
 

8.1 Algemeen    
Sponsoren zijn voor s.v. Loo erg belangrijk. Naast de contributie en kantine inkomsten vormen 

sponsoren de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging. De sponsorcommissie draagt zorg voor 

het aantrekken en onderhouden van de contracten met de sponsoren.  

Met ingang van het seizoen (2006-2007) is er een start gemaakt met de Club van 25. Het doel van de 
Club van 25 is om gelden te verzamelen ter ondersteuning van activiteiten binnen de gehele 
vereniging. Hierbij is het belangrijkste doel vooral de ondersteuning van de vele vrijwilligers die onze 
mooie vereniging heeft. Hierbij betreft het vooral leiders, trainers en coaches, barpersoneel en 
medewerkers van de onderhoudsploeg. Allen worden ondersteund met de aanschaf van kleding, 
materialen of andere zaken. Hiernaast worden bijdragen geleverd bij grotere investeringen of 
aanpassingen aan de accommodatie. 

Ook organiseren wij regelmatig activiteiten voor onze leden, zoals het Sportcafé of het bezoeken van 
wedstrijden naar de Bundesliga met onze leden, vaak in samenwerking met de sponsorcommissie. 

 

8.2  Doelstelling  
De sponsorcommissie heeft als doel ondernemers en s.v. Loo met elkaar in contact te brengen en op 

deze wijze voor beide partijen aantrekkelijke afspraken te maken over de wijze van samenwerken.  

  

8.3       Verdeling taken en verantwoordelijkheden 
De  sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe sponsoren en het 

onderhouden van de relaties met de huidige sponsoren. Belangrijk hierbij is goed relatiebeheer en 

duidelijke en transparante communicatie over besteding van de gelden. De sponsorcommissie zorgt 

voor gratis wedstrijdkleding voor alle handballers en voetballers en zorgt voor extra inkomsten voor 

s.v. Loo. Ook het beheer van de contracten en overeenkomsten behoort tot de 

verantwoordelijkheden van de sponsorcommissie.  

 

8.4  Ambities  
Voor de komende Jaren zijn onderstaande ambities van toepassing: 

1. Werkwijzen en procedures vastleggen   

2. Verbeteren kwaliteit archivering en contractbeheer  

3. Versterken relaties sponsoren  

 

 

 
 

 

 



    Beleidsplan s.v. Loo 2019-2022  

12 
 

9.  Website en communicatie  
 

9.1       Algemeen    
Een goede interne en externe communicatie is essentieel voor een goed functioneren van de 

vereniging. De website, het clubblad en sociale media zijn hiervoor belangrijke instrumenten. 

Daarnaast zijn er altijd nog de persoonlijke contacten en formele instrumenten zoals de algemene 

ledenvergadering.  

 

9.2  Doelstelling  
De verantwoordelijkheid van de communicatiecommissie is het zorgdragen voor een goede kwaliteit 

en kwantiteit van de informatievoorziening binnen s.v. Loo en naaar buiten.  

Het bestuur van s.v. Loo wil de leden, sponsoren en andere geïnteresseerden op de hoogte houden 

van alle actualiteiten rondom de vereniging. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor 

achtergrondverhalen, zodat meer inzicht verkregen wordt in het reilen en zeilen binnen de 

vereniging.  S.v. Loo wil diverse aan communicatie middelen gebruiken om op deze manier zoveel 

mogelijk doelgroepen te kunnen bereken.   

 

9.3       Verdeling taken en verantwoordelijkheden 
De communicatiecommissie is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van de website en 

de actualiteit van de informatie op de website. Daarnaast is de websitecommissie ook 

verantwoordelijk voor het beheer van de sociale media. De coördinator clubblad is verantwoordelijk 

voor de uitgave van een aantrekkelijke en toegankelijk clubblad.  

 

9.4  Ambities  
1. Verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van de digitale communicatie  

Het overgrote deel van de leden van de s.v. Loo is online te vinden. Zij vernemen graag 

nieuws en ontwikkelingen via de website en/of social media. Wij vinden het belangrijk dat de 

leden actueel op de hoogte zijn van het nieuws in en over de vereniging. Hiervoor is de 

bijdrage van alle leden nodig. Het lezen over en het reageren op elkaar vergroot de 

verbinding onder de leden en met de club in het algemeen.  

2.  Het clubblad  

Voor de communicatie met de leden is ons clubblad de Koerier erg belangrijk. Het clubblad 

wordt 6 keer per jaar uitgegeven. De ambitie is om het clubblad lezenswaardig te houden 

door voor de leden interessante artikelen te plaatsen. 

 

 

 

10.  Kantine  
  

De kantine is de plek waar alle leden, supporters, sponsoren en anderen die betrokken zijn bij de s.v. 

Loo samenkomen om na de inspanningen op het veld een hapje of drankje te nuttigen. In de kantine 

staat ontmoeting centraal. Deze plek is essentieel voor de verenigingsbeleving van de leden. In dit 

hoofdstuk treft u de taken, verantwoordelijkheden, doelstelling, samenstelling en ambities van de 

kantinecommissie aan.   
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10.1  Doelstelling  
De kantine heeft een belangrijke functie om zorg te kunnen dragen voor een betere binding van de 

leden aan de vereniging. In de kantine kan een hapje en drankje genuttigd worden na een training of 

wedstrijd, waarbij nog eens nagesproken wordt over de belangrijke momenten en het samenspel.  

De kantine is ons visiteplaatje naar de bezoekers. Op wedstrijddagen willen we de bezoekers graag 

gastvrij kunnen ontvangen.   

Daarnaast is de kantine natuurlijk ook een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging.   

De inkomsten van de kantine dragen mede bij aan een gezonde financiële positie van s.v. Loo.  

  

10.2 Verdeling taken en verantwoordelijkheden  
De kantinecommissie is verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen in en rond de kantine.  Zorg 

gedragen wordt voor het inkopen van passende voorraden en een gevarieerd aanbod dat aansluit 

op de wensen van de leden. Ook wordt ervoor zorggedragen dat voldoende wisselgeld aanwezig is 

in de kassalade en wordt regelmatig kasgeld gestort bij de bank. De kasontvangsten en uitgaven 

van de kantine worden geregistreerd. Daarnaast worden kleine betalingen verricht en het 

geldkistje beheerd.   

Een andere belangrijke taak is de werving, instructie, informatie en planning van de 

kantinevrijwilligers. De kantinecommissie verzorgt de communicatie naar de kantinevrijwilligers.  

De kantinevrijwilligers dragen zorg voor de gastvrijheid en een goede service in de kantine. Daarbij 

worden de regels rondom alcohol gebruik (leeftijdsgrenzen) in acht genomen. De kantinevrijwilligers 

hanteren de instructie zoals deze omschreven zijn in het handboek kantine. Ook dragen zij kennis van 

en houden zich aan de regels rondom instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) en gedragsregels 

sociale hygiene. 

  

 

11. Onderhoud materiaal & accommodatie  
  

11.1     Algemeen   

S.v. Loo is een sportvereniging met een mooie accommodatie, gelegen midden in het dorp Loo. Op 
sportpark Immerloo liggen 2 kunstgras tennisbanen, 2 voetbalvelden en een trainingsveld, een 
kunstgras handbalveld en een beachvolleybalveld. Het hoofdveld is voorzien van een tribune. 
Daarnaast beschikt s.v. Loo over 6 kleedkamers, een verzorgingsruimte, bestuurskamer 
(vergaderruimte) en een gezellige kantine. Voor de kleinste bezoekers van het sportpark is er een 
zandbak met speeltoestellen aanwezig. Prima omstandigheden om lekker te sporten en te 
ontspannen. 

 

11.2  Doelstelling,  
Alle leden moeten kunnen beschikken over geschikt materiaal om hun trainingen en wedstrijden 

naar behoren uit te kunnen oefenen.  Hierbij kan gedacht worden aan ballen, netten en goaltjes, 

maar natuurlijk ook de velden, kleedkamers, kantine e.d.  

Alle leden hebben ook zelf een belangrijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het 

materieel en de accommodatie.  
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11.3      Verdeling taken en verantwoordelijkheden 
De verantwoordelijkheid en taak van de materiaalcommissie is de aanschaf, onderhoud en beheer 

van al het voor trainen en wedstrijden benodigde materiaal. Ook de belijning van de velden wordt 

vanuit het onderhoud en materiaal geregeld.  

De coördinator onderhoud materiaal en accommodatie is verantwoordelijk voor het aansturen van 

de onderhoudsploeg en het signaleren van benodigde onderhoudswerkzaamheden. Bij grotere en 

complexere onderhoudsklussen kan in overleg met het bestuur een bedrijf ingehuurd worden.  

 

Het onderhoud van materiaal en de accommodatie wordt verzorgd door:  

1. Coördinator  

2. Materiaalbeheer  

3. Onderhoudsploeg van de maandagmorgen en de cliënten van de zorgboerderij Ooyse brug 

en Nova. 

 

11.4  Ambities  
Naast het op orde houden van de faciliteiten is recent een kunstgras handbalveld aangelegd.  

Bij de renovatie van de toplaag van het hoofdveld het systeem van automatisch besproeien 

integreren. 

Het op peil houden en verjongen van de maandagmorgenploeg. 

 
 

12. Vrijwilligers  
Vrijwel alle hiervoor genoemde taken worden uitgevoerd door vrijwilligers, zoals de 
onderhoudsploeg, bar- en keukenhulpen, commissieleden en de begeleiding van de teams.  S.v. Loo 
prijst zich gelukkig met een groot aantal toegewijde vrijwilligers. De meeste van deze vrijwilligers 
blijven langere tijd actief binnen de vereniging. Indien nieuwe vrijwilligers worden gezocht wordt 
primair geworven onder de leden, wat overigens niet inhoudt dat niet-leden geen vrijwillige functie 
binnen de vereniging kunnen bekleden.  
Jaarlijks wordt in de maand mei een bedankavond voor alle vrijwilligers georganiseerd. Tijdens deze 
feestavond wordt de vrijwilliger van het jaar gekozen. 
 
 
 

13.  Alianties  
S.v. Loo heeft het maatschappelijk verantwoord handelen hoog in het vaandel staan. 
In het dorp Loo speelt de sportvereniging een centrale verbindende rol. De relatie met de overige 
verenigingen en instellingen in het dorp is zeer goed te noemen. 
 
Op de volgende wijze wordt samengewerkt: 
- met de Bernadetteschool voor gebruik van het sportpark voor sportdagen en gymnastieklessen 
- met KlupOranje voor het ter beschikking stellen van materiaal voor de spelen op Koningsdag. 
- met schutterij Willem Tell voor het oefenen van het defileren  
- met de inwoners van Loo: zij worden betrokken bij de jaarlijkse vossenjacht. 
- met diverse buurt- en wijkverenigingen voor het beschikbaar stellen van de kantine 
 
Daarnaast wordt op de volgende wijze met instellingen buiten het dorp samengewerkt: 
-  met Zorgboerderij de Ooijsebrug uit Groessen en Nova Zorg en Welzijn uit Pannerden; 
-  met opleidingsinstituten zoals Candeacollege, Graafschapcollege en ALO voor het bieden van 
stageplaatsen. 

http://www.deooijsebrug.nl/
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