FACTSHEET ONTWIKKELING VV HC’03
Voetbalvereniging HC’03 is in 2003 opgericht en is ontstaan uit de fusie van de voetbalvereniging Hummelo &
Keppel en de Sportvereniging Drempt Vooruit. In deze Factsheet wordt ingegaan op het ontstaan van
VV HC’03, de ontwikkeling van de vereniging en de toekomst.













Omstreeks 2000 stellen de besturen van beide verenigingen vast dat er problemen ontstaan bij het
bezetten van teams en het inrichten van de vrijwilligersorganisaties
o De besturen informeren de leden hierover
o De besturen adviseren de leden nader onderzoek in te stellen.
o De leden geven opdracht tot het instellen van een nader onderzoek
o Een werkgroep wordt ingericht
Het onderzoek
o De kwaliteit van de verenigingsorganisaties wordt onderzocht
o De ledenbestanden worden geanalyseerd
o Door de gemeente verstrekte demografische gegevens (geboortegegevens over meerdere)
jaren worden geanalyseerd
De uitkomsten
o Terugloop van leden wordt verwacht door structurele afname van geboorten
o Bij ongewijzigd beleid wordt verdere terugloop van vrijwilligers verwacht
o Naar verwachting is de omvang van iedere vereniging afzonderlijk op termijn onvoldoende
om zelfredzaam te kunnen functioneren (iedere vereniging had om dat moment ongeveer
225 leden)
Besluitvorming door de leden
o Samenwerking aangaan om knelpunten op te lossen (combinatieteam A-junioren)
o Onderzoek de mogelijkheden van verdergaande samenwerking c.q. fusie
Wijze van uitvoering
o Werken aan de hand van een projectplan
o Inrichten van werkgroepen, gevormd door mensen uit beide verenigingen
 Organisatie
 Sport & Prestatie
 Vrijwilligers
 Evenementen
 Accommodatie
 Financiën
 Communicatie
o Afstemming met de gemeente (destijds Hummelo & Keppel)
o Afstemming met de KNVB
Aandachtpunten
o Werk van inhoud naar vorm
o Informeer leden en overige belanghebbenden voortdurend over de te nemen stappen
o Heb voortdurend aandacht voor de besluitvorming in de Algemene Leden Vergadering
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Opgericht op 1 juli 2003 (ruim 600 leden in 2014)
Missie
o Sociaal veilige omgeving
o Om actief (prestatief of recreatief) deel te nemen aan de voetbalsport
o Om passief deel te nemen aan de voetbalsport
o Met de daarvoor geschikte middelen en ondersteuning
Visie
o De vereniging is een geaccepteerde partij in de omgeving waarin zij actief is
o De vereniging biedt een sociaal veilige plaats aan alle mensen (sporters, vrijwilligers
en bezoekers)
o De vereniging staat open voor samenwerking
o De vereniging beschikt over goede voorzieningen (accommodatie, speltechnische
middelen en kantine) en staat medegebruik toe
o De vereniging voert een open communicatie
Communicatie (HC’03 - DAAR WIL JE BIJHOREN)
o Intern
 Gericht informeren van groepen van leden
 Clubblad vervangen door nieuwsbrieven
 Verdere benutting van website en social media
o Extern
 Gericht op alle inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel
 Aandacht voor strategische partners
 Gemeente Bronckhorst
 KNVB
 Verenigingen en stichtingen in Drempt, Hummelo en Keppel
 Communicatie door middel van website, nieuwsbrieven en
socialmedia
 Ontwikkeling van glossie “De Hessencombinatie” die eens per
kwartaal gratis wordt verstrekt aan alle inwoners van Drempt,
Hummelo en Keppel
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Accommodatie
o De doelstelling om binnen 5 jaar na oprichting alle activiteiten op één accommodatie
(Drempt) te laten plaatsvinden blijkt niet realistisch. Redenen daarvoor zijn:
 Traject loopt samen met gemeentelijke besluitvorming over privatisering van
buitensportaccommodaties.
 Gelijktijdig bouwen van zowel een kleedkamervoorziening en een clubhuis is
vanuit financieel oogpunt niet verstandig
 Voordat overgaan kan worden tot vergunningverlening moet een
parkeervoorziening worden aangelegd door de gemeente
 Gemeentelijk besluitvorming over de aanleg van een extra speelveld moet
plaatsvinden
o Gefaseerde aanpak
 Voetbal voor ontspanning
 Bouw van de kleedkamervoorziening gaat voor bouw van het
clubhuis
 Scheiden van verantwoordelijkheden
 Inrichting van een beheerstichting voor ontwikkeling en beheer van
gebouwen en velden
 Uitbreiding van de groep vrijwilligers voor beheer
 Ontwikkeling kleedgebouw
 Architect uit eigen gelederen
 Bouwbegeleiding door vrijwilligers
 Uitvoering door een aannemer
 Afbouw door vrijwilligers
 Financiering uit eigen middelen en lening (garantstelling
waarborgfonds en gemeente).
 Realisatie in 2011
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Ontwikkeling dorpshuis ’t Hessenhuus
(’T HESSENHUUS – DAAR WIL JE ZIJN)
 Architect uit eigene gelederen
 Bouwbegeleiding uitbesteed
 Uitvoering door één aannemer.
 Gebouw voor de inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel.
 Gebruikers
o Inwoners Drempt, Hummelo en Keppel
o HC’03
o De Zonnebloem
o Volleybalvereniging Focus
o De EHBO afdeling Drempt
o Gymnastiekvereniging De Sperwer
o enzovoort
 Dependance van het Kulturhus Drempt
 Financiering door:
o HC’03
o Provincie Gelderland
o Het Oranjefonds
o Sympathisanten (giften en opbrengst uit verloting)
 Beheerder in loondienst bij de beheerstichting.

De toekomst
o De voetbalvereniging heeft meer tijd om zich op voetbal te concentreren
o Demografie blijft een belangrijk aandachtspunt
o ’t Hessenhuus richt zich op doorontwikkeling van het dorpshuis
o De beheerstichting en haar vrijwilligers richt zich op de doorontwikkeling, beheer en
onderhoud van de accommodatie
o Ontwikkelingen in de samenleving worden gevolgd en waar kansen ontstaan wordt
aangehaakt.
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