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Beleidsplan v.v. Raptim 
 
In dit beleidsplan van v.v. Raptim doen we richtinggevende uitspraken over verschillende 
thema's. Het beleidsplan is een leidraad voor het handelen van het bestuur en haar leden, 
waar we elkaar onderling op aan kunnen spreken. Iedereen binnen de vereniging heeft hier 
een taak in. 
 
Bij Raptim kan iedereen lid worden ongeacht ras, geloofsovertuiging, culturele achtergrond 
en eventuele fysieke en/of geestelijke beperkingen. We creëren met elkaar een klimaat 
waarin iedereen zich veilig kan voelen. Daarnaast houden we Raptim financieel gezond. 
 

Sportieve prestaties 
We genereren een optimaal prestatieklimaat waarin de selectieteams en de eerste selectie in 
het bijzonder goed kunnen presteren. We willen dat de eerste selectie zo hoog mogelijk 
speelt. Gezien de goede randvoorwaarden en de vele jeugdspelers verwachten wij dat zij 
minimaal tweede klasse spelen. 
 
Spelers krijgen geen financiële vergoeding bij v.v. Raptim. Het verstrekken van een financiële 
vergoeding aan selectiespelers past niet bij het fundament van de vereniging. 
 
We houden ons aan onze gentlemen’s agreement om niet actief spelers van andere 
verenigingen te werven. We gaan wel actief het gesprek aan met spelers die te kennen 
hebben gegeven mogelijk bij een andere vereniging, of specifiek bij Raptim, te willen 
voetballen. 
 
We hebben de ambitie om hoofdklasse te voetballen met de tweede selectie. Hierbij 
hanteren we wel het uitgangspunt dat het tweede elftal een opleidingsteam is voor het 
eerste elftal. 
 
We handhaven drie prestatieteams bij de senioren. Dit moet met name zorgen voor een 
goede basis voor jeugdspelers, die de overstap maken naar de senioren en die in eerste 
instantie nog geen plek in de eerste twee selecties hebben kunnen veroveren. 
 
We hebben de ambitie dat alle selectie-elftallen van de jeugd minimaal in de hoofdklasse 
spelen. Met de huidige aantallen aan jeugdspelers is dit een reële ambitie. De nadruk blijft 
hierbij liggen op het opleiden van de spelers. Hiermee creëren we een goede basis voor 
doorstroming van talentvolle jeugdspelers naar de senioren selecties. In het jeugdbeleidsplan 
gaan we hier nader op in. 
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Participatie 
We blijven het huidige aanbod aan voetbalvormen stimuleren. Daarnaast gaan we een 
dameselftal creëren om daarmee de meisjes die doorstromen naar de senioren een geschikte 
plek te bieden. De doelstelling is damesvoetbal te organiseren met als basis doorstroming 
vanuit de eigen jeugd. Om dat te kunnen realiseren stimuleren we deelname van meisjes aan 
de voetbalsport. 
 
Naar gelang er behoefte aan is en het niet ten koste gaat van het reguliere voetbal bieden we 
ook andere vormen van voetbal aan. Het initiatief hiervoor ligt in eerste instantie bij onze 
(potentieel nieuwe) leden. 
 
Om binding van onze leden met onze vereniging te verhogen stimuleren we team- en 
clubactiviteiten voor alle leden van jong tot oud. 
 
Voor de senioren blijven we onze focus houden op het zondagvoetbal. Wel onderzoeken we 
of weekendvoetbal in de toekomst wenselijk is. We volgen actief de ontwikkelingen op dit 
gebied. 
 
We staan open voor samenwerking met andere verenigingen. We waarborgen hierbij onze 
zelfstandigheid en hebben aandacht voor de toegevoegde waarde van de samenwerking 
voor onze vereniging. Andere verenigingen zijn welkom om, eventueel samen met ons, 
bewegingsactiviteiten en sportieve evenementen te organiseren op ons sportpark. Het 
reguliere voetbal mag hier niet onder lijden. 
 

Gezondheid 
We hanteren een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van roken. Op zaterdag mag er alleen 
gerookt worden in de aangewezen rookzone (waar overigens geen alcohol genuttigd mag 
worden). Daarnaast wordt er bij de ingang van de kantine niet meer gerookt. 
 
We handhaven de alcoholwetgeving op een strikte wijze en we besteden extra aandacht aan 
de uitvoering hiervan. Tijdens KNVB wedstrijden op het hoofdveld tolereren we geen alcohol 
onder de overkapping. 
 
Drugsgebruik en –bezit op het sportpark kan leiden tot royement. 
 
We staan open voor een gezonder aanbod van producten in de kantine en we onderzoeken 
welke stappen we daarin kunnen zetten. Daarbij kunnen we nieuwe producten introduceren 
en kijken we kritisch naar ons huidige assortiment. 
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Accommodatie 
We blijven streven naar het realiseren van een kunstgrasveld voor trainingen en als 
uitwijkmogelijkheid voor wedstrijden. Primair spelen we onze wedstrijden op natuurgras. 
 
Een pannaveld en voetvolleyveld zijn een verrijking van ons sportpark, maar zien we als luxe 
en heeft niet onze prioriteit. 
 
Ten aanzien van onze accommodatie hebben we de wens om extra bergruimte te creëren 
voor kleding en materialen en om extra koelruimte te realiseren voor onze kantine. 
 
We blijven de mogelijkheden onderzoeken om ons sportpark verder te verduurzamen indien 
dit economisch rendabel is. 

Vrijwilligers 
De grootte van het bestuur is op dit moment passend en we staan open voor meer 
diversiteit. Ook het functioneren van de diverse onderliggende commissies functioneert naar 
tevredenheid. We maken goede afspraken over de functieomschrijvingen en 
verantwoordelijkheden van de commissies en functionarissen. 
 
De huidige werkwijze rondom werving en behoud van onze vrijwilligers willen we zo lang 
mogelijk handhaven en op een goede manier stimuleren. Hierbij hebben we oog voor 
solidariteit. We blijven onze vrijwilligers op verschillende manieren waarderen en 
onderzoeken actief wat hiervoor de beste wijze is. 
 

Externe contacten 
We participeren actief in samenwerkingsverbanden met andere verenigingen in Coevorden 
en Drenthe, waarbij we oog hebben voor de toegevoegde waarde voor onze vereniging. Ook 
houden we een goed contact met de gemeente en de wethouder sportzaken in het 
bijzonder. 
 

PR en sponsoring 
We informeren de leden en sponsoren van v.v. Raptim actief over beleidsuitgangspunten en 
geplande activiteiten. Daarnaast promoten we onze club uiterst actief via Social Media, de 
website en de lokale pers. 
 
Sponsoring is een belangrijke pijler om onze vereniging financieel gezond te houdend. We 
onderhouden op structurele wijze contacten met onze sponsoren en benutten verschillende 
mogelijkheden om onze sponsoren te promoten. Wij ontvangen onze sponsoren graag 
samen met onze leden in de Pikolan.  


