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Agenda

1. Opening

2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen

3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering

4. Bestuurssamenstelling (verkiezing voorzitter asv Dronten)

5. Algemene zaken

6. Presentatie portefeuillehouders

7. Financieel overzicht

8. Vaststellen begroting

9. Rondvraag

10.Sluiting



Bestuurssamenstelling 

verkiezing voorzitter 

asv Dronten



Algemene zaken













Voetbalzaken selectie- en breedtesport

Conclusie: 

• De beide pilaren selectie- en breedtesport kunnen niet afzonderlijk van elkaar acteren.

De gezamenlijke doelen:

• Het verbeteren van de in-, door- en uitstroom van jeugdleden.

• Een talententraject om eigen jeugd de mogelijkheid te bieden zichzelf te ontwikkelen.

Individueel doelen selectiesport:

• Beleidsontwikkeling prestatievoetbal (Basis op orde)

• Een stabiel eerste elftal dat meedraait op minimaal 1e klasse niveau.

Individueel doelen breedtesport:

• Beleidsontwikkeling breedtesport (processen/procedures/begroting)

• Door ontwikkelen vrouwenvoetbal naar prestatievoetbal in 2021.

• Het verkleinen van de kloof tussen breedtesport en selectiesport.



Voetbalzaken selectie- en breedtesport

Visie van beide bestuursleden:

We hebben samen de intentie uitgesproken om in 2020 te starten met het 

inrichten van een voetbalacademie waardoor iedere speler het recht en de 

mogelijkheid krijgt om zich (verder) te ontwikkelen naar een hoger niveau 

onder alle omstandigheden.



Voetbalzaken selectie- en breedtesport



Vrijwilligers

• Het optimaliseren van verschillende (vrijwilligers)werkzaamheden
binnen onze vereniging.

• Het werven van vrijwilligers.

• Onze focus ligt momenteel op de kantine.

• Een werkgroep gevormd



Sportlink

• Wat gaan we doen?

• Wat betekent deze wijziging concreet?

• Wat is er nodig?

• Hoe nu verder?

Het bestuur is van mening dat het gaan plannen via Sportlink en met voetbal.nl op 

termijn de invulling van de kantinediensten absoluut zal vergemakkelijken.

Er is vraag naar afkopen van kantinediensten, hieraan wordt vooralsnog geen 

gehoor gegeven.

Wij kiezen voor een positieve benadering daarom spreek ik graag namens het 

bestuur onze enorme dank uit voor al het vrijwilligerswerk dat wordt gedaan door 

velen binnen onze vereniging.



Commercie binnen asv Dronten

Vertrekpunt:  Iets betekenen voor asv Dronten, iets terug doen, iets geven.

Overgangsjaar

• Oppakken wat opgepakt moet worden

• Organiseren waar mogelijk

• Ambitie om er iets moois van te maken, iets duurzaams.



Commercie binnen asv Dronten

• Een goed bestuur dat met passie aan de slag is gegaan.

• Bestanden, logo's, documentatie etc. veilig gesteld in de Cloud.

• CRM (customer relations management) systeem opgeleverd #gaaf

• Trouwe leveranciers een overeenkomst kunnen aanbieden.

• Commerciële commissie kunnen versterken (relatie versus aanwas)

• Sponsorbestand is groeiende (BC 51 / asv Dronten 69)

• Concept commercieel meerjarenbeleid geschreven



Commercie binnen asv Dronten

Resultaat rond Mei.

• Meerjarig commercieel beleid (financiële gezondheid, beperkt financieel 

overschot en een maatschappelijke rol voor onze vereniging)

- SurveyMonckey, enquête onder onze sponsoren (januari)

- Bronnen van inkomsten: verhuur accommodatie (zakelijke bijeenkomsten 

i.c.m. sport/academie), inkomsten uit en door de kantine en de sponsoring

• Heldere begroting kleding- en commerciële commissie

• Evenementen voor sponsoren 

• Meerjarig kledingplan



Accommodatie

Speerpunten voor de komende periode:

• Verduurzamen sportpark

• Opruimen huidige ruimten

• Vervangen kunstgras veld 3

• Realiseren opslagplaatsen voor trainingsdoelen



Financieel overzicht



Begroting

• Vaststellen begroting seizoen 2018/2019
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