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KERNWAARDEN



1. Vriendschappelijk

• We zijn een omni-vereniging, 
collectiviteit is belangrijk.

• Samen: we zetten ons 
gezamenlijk in voor de club, 
het team en ieder individu. 

• Presteren hoort bij sport, 
maar plezier staat altijd 
voorop.

SAMEN DOEN

2. Open

• We zijn transparant naar elkaar.
• We zijn makkelijk benaderbaar en 

durven elkaar met respect op 
dingen aan te spreken.

• We staan open voor nieuwe ideeën 
en initiatieven.

SAMEN BOUWEN



3. Verbinden

• We zijn letterlijk verbindend. 
We zijn een plek om te 
ontmoeten, samen deel te 
nemen en om te ontwikkelen.

• We helpen en ondersteunen 
elkaar. 

• We zijn loyaal naar elkaar.

SAMEN KUN JE 
MEER DAN ALLEEN

4. Veilig

• We gaan met respect met elkaar om.
• We creëren een veilige omgeving 

waar ruimte is voor iedereen en 
aandacht voor elkaar.

• We zorgen voor een veilig 
sportklimaat voor onze leden, 
maar ook voor anderen.

SAMEN VEILIG SPORTEN



DOELSTELLINGEN



Samen actief bij SC Wesepe

• SC Wesepe biedt laagdrempelig (dichtbij en betaalbaar) 
sporten aan voor jong tot oud op een mooie accommodatie.

• SC Wesepe is een actieve club en gegroeid in ledenaantal.
• SC Wesepe is toekomstbestendig (up to date op diverse 

fronten, denk aan duurzaamheid, digitalisering etc).
• SC Wesepe is een gezonde club.



THEMA’S



7 thema’s

Vrijwilligers

Ledenwerving/behoud 

PR/Digitalisering

Meer één zijn

Accommodatie 

Sportaanbod

Financiën



KORTE TERMIJN



Korte termijn
2023

Q1

Q2

Q3

Opstellen omschrijving commissies en vrijwilligersfuncties
bestuur // Q1

Structurele proeflessen
Henrike Flierman Q1/Q2 ’23

Beleid Belonen vrijwilligers + lief & leed
Willem Otten // (Q1 ’23)

Doelen per afdeling ontwikkelen naar aanleiding van visie
bestuur // Q1

Sportaanbod duidelijk op de site
Heleen Flierman/ Marjolien Roesink // jan ’23

Opstellen projectteam digitalisering en PR
Marjolien Roesink // 1 maart ‘23

Onder de aandacht komen
bij nieuwe inwoners

PR Team // Q2 ’23

Plan inventarisatie duurzaamheid
Richard Ogink // jan ’23

Plan kantine
Mark Achtereekte // Q1 ’23

Multifunctioneel veld  plannen indienen
voor begroting gemeente 2024

Vincent Achtereekte // feb ‘23
(Her)ken het talent van vrijwilligers
Heleen Flierman/ Marjolien Roesink // Q1 ’23



LANGE TERMIJN



Lange termijn

• Complete digitaliseringsslag - 2023
• PR/marketingbeleid - vanaf Q2 ‘23 t/m 2025
• Kantine aanpakken - 2023/2024
• Buitensportveld/multifunctioneel veld - 2024
• Leden aantrekken in en om Wesepe - 2024/2025
• Onderzoek uitbreiding aantal sporten 

en verkennen van eventuele samenwerkingen - onbekend



WAAR GAAN WE
NOG MEER MEE
AAN DE SLAG?



• Behoud en werven van meer ‘vrienden van’ 
• Binnenhalen van meer subsidies
• Meer grip krijgen op kosten
• Generen extra inkomsten via loten, Grote Clubactie etc. 
• Organiseren huidige activiteiten (zoals Sixesday en 

Jeugdkamp) én het organiseren van meer gezamenlijke 
activiteiten 

• Behoud en werving sponsoren
• Kledinglease
• Veiligheid 
• Opleiding en bijscholing
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