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Vooraf 

Op ge aar af dat dit ee  i co plete eerga e is…… dit o erzicht. Aa ge uld et eest rele a te 
commentaar dat schriftelijk is gegeven. Overlappingen logisch, want het een heeft vaak met ander te 

maken. Omissies en bij voorbaar excuus: niet alle commentaar opgeschreven, dan wel zelfs voor 

ervaren grafoloog niet leesbaar. Gekozen voor opsomming per aandachtspunt als weergegeven in 

presentatie. Wat er staat is dus niet per se de mening van het bestuur, het is wat er die avond is 

teruggekomen vanuit de leden! 

Algemene conclusie is dat opmerkingen en suggesties voorgestelde beleid ondersteunen. 

Convergentie van denken: die extra investeringen voor plannen, die nieuwe plannen voor versterken 

vereniging op alle terreinen. En bij elke opmerking steeds weer de vraag welke probleem we daar 

mee oplossen (aantal strips, overseas enz.). Tweede belangrijke kanttekening is dat we mensen 

moeten (blijven) aanspreken op gedrag, afspraken enz. Laat zien wat de norm is als bestuur, laat 

coaches, leiders , captains dat ook uitdragen.  

Verenigingscultuur 

Allerwegen suggesties voor sterkere verenigingsband en meer ontmoetingen: 

 Vrijdagavonden weer terug in volle glorie en dat dan continu met duidelijke communicatie 

hierover. Alle senioren trainen dan 

 Clubavonden in winter, beter gebruik clubhuis in winter 

 Jeugdleden betrekken bij thuiswedstrijden eerste (mee veld op, water dragen,  ropes enz.) 

 Wall of Fame 

 Junior of the Week 

 Echte jeugdraad 

 Sterker teamverband, bijvoorbeeld met opstellingen/aan- en afmeldingen door aanvoerder 

 Sterker teamverband door opkomst (winter)trainingen 

 Evergreens-Greenhorns en dergelijke wedstrijden 

 Vaste momenten voor BBQ enz. na thuiswedstrijden eerste 

 Sterker clubgevoel door betere communicatie. Het verenigingsblaadje wordt genoemd ! 

 Van alle wedstrijden weer verslagen, ook van jeugdwedstrijden. Inbreng jeugdleden in die 

verslagen. Facebook en een boost 

 Wel en wee beter belichten: studie, examen, verjaardagen, ziekte en treuriger nieuws 

 Event-committee te benoemen, nauwe samenwerking met Verenigingsmanager 

 Welko stco ité oor ieu e lede , da s iets a ders da  ke is akingsgesprek (wat doen 

we trouwens met nieuwe jeugdleden?) 

 Jeugd betrekken bij organisatie, opleiden voor bestuurlijke functies in VCC 

 Strenger optreden bij misstanden, contributieplicht en  dan niet meer spelen 

Aantal interessante observaties over samenstelling club: 

 Verscheidenheid aan culturen en spelopvattingen. Wordt door aantal als sterkte en door 

anderen als mogelijk gevaar ervaren 

 Wat is houding VCC t.o.v. expatgemeenschap ? 

 En dan ook t.o.v. de Aziatische gemeenschap in Groot-Den Haag? 

 Het multiculturele werd in eerste rondje ook vaak genoemd als sterk punt van de club! 



Verenigingsmanager en clubhuis 

Daar lijkt goed draagvlak voor te zijn, maar niet voorbij gaan aan feit dat we met aanstellen daarvan 

nog steeds beroep blijven doen op leden en ouders : bardiensten, andere vormen van hulp. 

Opmerkingen over deze onderwerpen: 

 Ook speelmaterialen als aandachtspunt: aanschaf, onderhoud, toezicht 

 Begeleiding van coaches en team captains mogelijk? 

 Kan deze manager ook zelf schoon gaan maken om baan voller te krijgen? 

 Nieuwe activiteiten te organiseren, ook in de winter moet je iets doen. 

 Stagiaires van horeca-opleidingen in zomer 

 Inverdienen door groter rendement huidige activiteiten en door de nieuwe (interne en 

externe) 

 Vast personeel inhuren voor de bar voor evenementen 

 Lunches goed te regelen en ook daar verdienmogelijkheid 

 En nog aanvulling: 

o Clubhuis gezelliger maken 

o Koffiemachine nu echt vervangen 

o Afspraken maken over kwaliteit externe catering 

o Automatisering boekhouding, pin in clubhuis 

Coaching/Overseas/Trainingen 

Eenduidigheid over aantrekken goede coach, maar daarna lopen meningen uiteen: coach/speler en 

dan overseas? Of coach en mogelijke overseas player? Puntenlijstje hieronder dus niet consistent, 

wel op volgende terreinen: 

 Duidelijke rol als voorbeeld, goede omschrijving taken dus noodzakelijk 

 Betrekken oudere jeugd bij  trainingen en coachingen hogere team(s) 

 Betere trainingsfaciliteiten in winter, dan ook activiteiten 

 Duidelijkheid in technisch beleid 

 Head coach stuurt andere trainers aan 

En dan dus geen eensgezindheid: coach/speler en dus vanaf mid-april? Of kijken naar iemand uit EU-

land zodat die langer kan blijven? Die iemand dan weer als coach dan wel in dubbelrol?  Op korte 

ter ij  is o erseas odig…. Op la gere ter ij  iet…. 

En aantal andere op erki ge  o er deze the a s: 

 Team moeders bij de jeugd (wel een gender dingetje) 

 Technisch beleid van 5 tot 50 jaar 

 Opleiden jeugdleden tot coach, ook jongere senioren 

 Damesteam is Top en veel kansen voor uitbreiding 

Extra strips/accommodatie 

Voordelen orde  o derke d, a t gras icket erd i  eerste ro dje et drie dar  good reaso s 
for joi i g VCC  aak ge oe d. Maar uitee lope d aar het gaat o  urge tie: u al of i  ko e de 
jaren? En lossen we er een probleem mee op? 

 Trainen op gras, meer trainen, ook goed voor team- en clubverband 

 Meer (internationale) wedstrijden op gras 

 Ook voor jeugd dan meer ruimte op hoofdveld 



 Versterken statuur VCC in cricketwereld met deze uitbreiding 

 Wie gaat over verbeteren van de huidige netten en de ondergrond daarvan? Op zich ook 

nodig 

PR en Communicatie 

 Zie vele opmerkingen hierboven genoemd 

 Blijven richten op scholen, clinics, campagnes 

Sponsoring 

 We moeten strijd aangaan met grote combinatieverenigingen 

 Wie gaat potentiële sponsors benaderen? Kunnen we de internationaal gerichte gebruikers 

van onze accommodatie benaderen? 

 Hebben wij gulle gevers in onze club?  

 Fondswerving voor specifieke campagnes (jeugd) als Fonds 1818, Oranjefonds 

Financiën 

Kwam op de avond niet aan de orde, maar uit eerdere gesprekken en uit reacties per mail aantal 

opmerkingen: 

 Geef inzage in afdrachten voor huur, schoonmaak en afspraken Sparta en Wilhelmus 

 Doe zelfde voor financieel reilen en zeilen Guus Kors Stichting en Club van 100. Blaas die 

nieuw/extra leven in 

 Maak een meerjarenplan 2016-2020 als je aan eigen vermogen gaat onttrekken 

 Kijk of je de middelen buiten de reguliere bedrijfsvoering van VCC (GKS, Cv100, sponsoring) 

bij elkaar kunt brengen 

 Maak een begroting van kosten strips: aantal wedstrijdstrips, dan wel oefenstrips 

 Huur velden Wilhelmus en speelbare weekenden niet in verhouding 

 De Jeugdafdeling is te duur/de contributie van de jeugd is te laag. Bij werving mede om deze 

reden vooral richten op meer seniorenteams 


