Bepaal je Ambitie
Het online programma Bepaal je Ambitie
is nu beschikbaar voor alle veldvoetbal
verenigingen in Nederland.
Samen bouwen aan de toekomst
Weet wie je bent als vereniging, en bepaal met elkaar
wie je wilt zijn en wat je gaat doen.

Ga naar www.bepaaljeambitie.knvb.nl
en ga samen aan de slag!

Iedere voetbalvereniging heeft
ambitie, maar hoe ga je hier
samen mee aan de slag?
Iedere vereniging wil graag dat alle leden met plezier naar het sportpark komen
om te voetballen en in sociaal verband actief bezig te zijn. En dat vrijwilligers en
sponsoren zich blijven inzetten voor een gezonde vereniging.
Maar hoe ga je als vereniging om met de veranderende bevol-

Hoe werkt het?

kingssamenstelling, maatschappij en economie, de wensen van

Met het programma Bepaal je Ambitie krijgen verenigingen

leden, sponsoren en de gemeente? Hoe benut je technologi-

‘gereedschap’ in handen om op zoek te gaan naar de kernwaar-

sche veranderingen als nieuwe digitale communicatiemiddelen

den en -activiteiten en vervolgens hun ambities in te kleuren.

die steeds intensiever worden gebruikt? Niets doen is geen

Het online programma laat de route zien, waarlangs de vereni-

optie, want stilstand betekent achteruitgang.

ging met haar leden de ambitie kan bepalen. Het maakt in feite

Het is voor verenigingen een belangrijke uitdaging hiermee goed

een ‘foto’ van de vereniging en haar omgeving en helpt betrok-

te kunnen omgaan. Deze veranderingen bieden natuurlijk ook

ken leden zich te richten op de toekomst. Binnen elke fase van

kansen. Bepalen en uitstralen van ambitie is een begin om deze

het proces krijgt de werkgroep relevante kennisdocumenten,

kansen te benutten. De KNVB wil daaraan graag een bijdrage

waarmee ze direct aan de slag kan gaan. Het zorgt binnen de

leveren.

vereniging voor binding, samenwerking, kennisdeling en samenhang. Mits gedragen door de leden, maakt het de weg omhoog
zichtbaar.

Bepaal je ambitie
Wat voor vereniging zijn we nu en wat voor vereniging willen we

Het programma is in samenwerking met
partner UNIT4 ontwikkeld

zijn? En belangrijk hierbij: hoe functioneert onze vereniging nu

UNIT4 is een business software leverancier die zijn specialisme

eigenlijk? Wat gaat goed en wat kan beter? Welke ambitie heb-

op het gebied van automatisering binnen het partnerschap met

ben we, hoe bepalen we die en op welke wijze creëren we

de KNVB inzet om het besturen van een club makkelijker te

draagvlak bij de leden? Het is belangrijk te weten waar we staan

maken.

om te bepalen waar we met de vereniging naar toe willen gaan.

Het is de gezamenlijke ambitie van de KNVB en UNIT4 om het
online programma steeds verder door te ontwikkelen. Bijvoor-

Wat is daarvoor nodig?

beeld door benchmarkmogelijkheden toe te voegen zodat ver-

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is het belangrijk dat er

enigingen in de toekomst kunnen zien waar ze ten opzichte van

een proces tussen mensen op gang wordt gebracht. Betrokken-

het gemiddelde van vergelijkbare verenigingen staan.

heid en draagvlak zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. Om met
betrokken leden te kunnen bepalen wat de ambitie van de vereniging is, is het online programma Bepaal je Ambitie voor en door
verenigingen ontwikkeld. Het is een middel dat onderdeel uitmaakt
van een breder beleid van de KNVB. Dat beleid is erop gericht
clubs te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Voorbeelden hiervan
zijn onder andere het digitaliseren van informatie, het begeleiden
van processen en het bevorderen van het delen van kennis.

Werk samen aan de toekomst van uw vereniging!
Hoe kan mijn vereniging meedoen?
Het is belangrijk dat onder aanvoering van het bestuur een gevarieerde
groep van betrokken leden enthousiast wordt gemaakt mee te denken
over de ontwikkeling van de vereniging. Er is vast iemand te vinden die
bereid is gesprekken van deze groep te begeleiden. Het bestuur kan
hiervoor ondersteuning van de KNVB inschakelen, zodat de benodigde
voorwaarden worden gecreëerd om het programma te kunnen starten.

Heeft u hierover vragen?
Neemt u dan contact op met de afdeling
ondersteuningclubbesturen van uw district.
noord-oc@knvb.nl
zuid1-oc@knvb.nl
zuid2-oc@knvb.nl
west1-oc@knvb.nl
west2-oc@knvb.nl

Checklist voordat u begint
Essentieel voor het op gang brengen en houden van het proces, is het
bevestigen van de volgende vragen:
□ Is er draagvlak binnen het bestuur?
□ Is er een begeleider aanwezig?
□ Is de werkgroep geformeerd?

MELD U DAN AAN VOOR BEPAAL JE AMBITIE!
Registreer u via www.bepaaljeambitie.knvb.nl

oost-oc@knvb.nl

