
 

  

 

 

Voetbal 

 Ambitie om een stabiele club te worden 
die met grotendeels zelfopgeleide 
spelers op een zo hoog mogelijk niveau 
uitkomt  

 Investeringen in de jeugdopleiding  
 Specifieke aanpak per leeftijdscategorie 
 Kenmerken Speelstijl ESC: 

- Doelgericht 
- Dynamisch 
- Positief agressief 
- Goed georganiseerd 

 Talentherkenning in latere 
leeftijdscategorieën 

 Focus op individuele talentontwikkeling 
 Specifieke trainingsdoelen per categorie 

op een zo breed mogelijke basis 
 Investeren in trainers/coaches die deze 

visie delen en kunnen vertalen naar 
goede trainingsvormen 

 Doelstelling om een Lokale 
Jeugdopleiding (LJO) te worden. 

 

Vrijwilligers 

 Vereniging drijft op vrijwilligers, maar 
het is lastig om alle taken en functies 
binnen de vereniging te vullen 

 We vragen van alle leden of hun 
ouders/verzorgers een bijdrage te 
leveren door het vervullen van taken of 
functies 

 Hiermee hopen we de saamhorigheid, 
de gezelligheid en de binding met de 
vereniging te vergroten. 

 Inzet Voetbal.nl app voor het inschrijven 
op voorkeurstaken. 

 ESC stimuleert vrijwilligers om cursussen 
te volgen 

 Inhoud vrijwilligersbeleidsplan dat de 
vorige ALV is aangenomen is aangevuld. 

 

 

Facilitair en accommodatie 

 Niveau van de accommodatie moet op 
peil blijven 

 Werken met meerjaren onderhouds- en 
investeringsplan 

 Centraliseren materiaal- en 
kledingbeheer 

 Breder gebruik sportvelden en 
gebouwen  

 Investeren in een goede ict-
infrastructuur 

 Verbeteren uitstraling kantine 
 Sportpark Rookvrij maken en naast het 

reguliere aanbod, het aanbieden van 
gezonde producten 

 Investeren in betrokkenheid vrijwilligers 
door meer inspraak voor de vrijwilligers 

 Verduurzaming sportpark heeft de 
aandacht maar wij streven wel naar 
rendabele investeringen 



 

  

 

Sponsoring 

 Sponsorcommissie streeft naar een 
groei in sponsorinkomsten door het 
aanbod aan sponsoren te verbeteren 

 Verdere ontwikkeling Sponsorhome 
 Organiseren meerdere 

sponsorbijeenkomsten waarvan 1 grote 
sponsoravond 

 Rationalisering van de bestaande 
sponsorpakketten met een duidelijke 
tegenprestatie vanuit ESC voor de 
sponsor 

 Uitvoering geven aan het kledingplan 
dat voorziet in kleding voor spelers, 
trainers en begeleiders. Alle elftallen 
zullen gebruik maken van het 
kledingplan  m.u.v.  enkele teams die 
recent nieuw gesponsorde tenues 
hebben gekregen. 

Communicatie 

 Intern communicatiedoel 

De betrokkenheid van leden, ouders, 
supporters en bezoekers verbeteren. 

 Extern communicatiedoel 

ESC profileren als een leuke, gezellige en 
professionele voetbalclub. 

 Zowel de interne- als de externe 
communicatiedoelen proberen we te 
realiseren door doelgroep specifiek te 
communiceren op de voor die doelgroep 
relevante media 

 Investeren in diverse soorten 
zichtbaarheid: 
- Website 
- Norrowcasting 
- Social Media 
- Persberichten 
- Nieuwsbrieven 

 

Financieel 

 De vereniging moet haar doelstellingen 
op een gezonde manier kunnen 
financieren 

 Contributie handhaven op een niveau 
van vergelijkbare verenigingen 

 Verder standaardiseren van de 
financiële processen 

 Er zijn telkens tenminste 2 
bestuursleden betrokken bij die 
financiële processen 

 Werken met een meerjarenbegroting 
voor het onderhoud en eventuele 
uitbreidingen van de accommodatie 

 Verduurzamen is geen doel op zich maar 
ESC zal wel de duurzame alternatieven 
overwegen. Bij de afweging speelt de 
terugverdientijd een rol. 

 Waar mogelijk centraliseren van 
geldstromen vanuit de entiteiten 

 Exploitatie van het sportpark door 
derden buiten de tijden waarop ESC de 
accommodatie gebruikt wordt 
gestimuleerd. 


