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Dit is het beleidsplan van C.S.V. de Leeuwarder Zwalu-
wen voor de jaren 2020 tot en met 2024. In 2024 be-
staat onze club 100 jaar en dit plan beschrijft de ambi-
ties en activiteiten waarmee we hopen ons doel te be-
reiken. 
 
100 jaar C.S.V. de Leeuwarder Zwaluwen “meer dan 
een voetbalvereniging” geeft expliciet aan dat we naast 
voetbal ook andere activiteiten organiseren. Dat doen 
we voor onze eigen leden, maar we zoeken ook nadruk-
kelijk de verbinding met de wijk Nijlân en de ouderen. 
Voorbeelden van activiteiten zijn klaverjassen, een 
dartstoernooi, een Fifa’20 toernooi, de jaarlijkse Familie-
dag, speciale feestjes voor jong en oud en de ‘Derde 
helft’.  

Nadat wij in 2019 onze nieuwe accommodatie in ge-
bruik hebben genomen, zijn er binnen afzienbare tijd 
140 nieuwe leden bijgekomen. Dit vergt een professio-
nelere organisatie. Het bestuur wil een toonaangevende 
voetbalvereniging in Fryslân zijn, die midden in de ge-
meenschap staat en tevens oog heeft voor de ouderen 
en de mensen in de wijk Nijlân. 
 
Met zijn allen zetten we de schouders eronder zodat de 
Leeuwarder Zwaluwen ook de volgende 100 jaar de 
gezonde, ambitieuze en gezellige voetbalvereniging 
blijft waar iedereen zich thuis voelt. 
 

Inleiding 

Missie en Visie 

Missie 
De missie van C.S.V. de Leeuwarder Zwaluwen is: “Het op zowel pres-
tatief als recreatief niveau, in teamverband aanbieden van voetbal aan 
geïnteresseerden, binnen een solide en gezonde verenigingsstructuur 
waar naast plezier, respect, sportiviteit en passie in de voetbalsport ook 
de samenhang met de samenleving niet wordt vergeten.” Denk aan ac-
tiviteiten voor de ouderen in Leeuwarden zoals de derde helft en wal-
king football. Daarnaast organiseren we ook voor onze eigen leden ex-
tra activiteiten, zoals een FIFA-toernooi, dartstoernooi, klaverjassen, de 
jaarlijkse familiedag en bijzondere feestjes.  
 
Visie 
Zoals in de missie staat vermeld, is iedereen welkom die actief of pas-
sief de voetbalsport beoefent, man of vrouw en jong of oud. Dit kan zo-
wel op het veld als ook in de zaal plaatsvinden. Iedereen beoefent en 
beleeft dit spel op zijn of haar eigen wijze waarbij voor de één de pres-
tatie voorop staat en het bij de ander om de ontspanning gaat. Al deze 
vormen van beleving komen aan bod bij onze vereniging en dienen op 
gepaste wijze aandacht te krijgen. 
 
Kernwaarden 
Respect en sportiviteit zijn kernwaarden van onze vereniging en dienen 
als zodanig uitgedragen te worden. Niet voor niks hebben wij een C bij 
onze naam staan. Een belangrijk onderdeel van de missie is ook het 
verenigingsleven. Het bestuur vindt het belangrijk dat haar leden, vrijwil-
ligers en anderen die de club een warm hart toe dragen, clubgevoel 
ervaren. C.S.V. de Leeuwarder Zwaluwen is een warme club, waar je 
graag bij wilt horen. 
 
Transparantie  
In de komende beleidsperiode zullen allerlei keuzes gemaakt worden 
die van invloed zijn op een categorie leden van C.S.V. de Leeuwarder 
Zwaluwen. Bij het maken van de keuzes is het van belang dat we goed 
laten zien “wat we doen” en “waarom we dat doen”. Zo is het voor ieder-
een duidelijk dat wij de uitgangspunten van ons beleidsplan volgen en 
dat we als vereniging een koers varen, die goed is voor de vereniging 
en dus voor alle leden.  
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Doelstellingen 

1. Prestatieve teams bij de heren en dames naar 
een hogere klasse. 

2. Prestatieve jeugdteams op een hoger niveau la-
ten voetballen. 

3. ‘De vereniging’ zijn voor meiden- en vrouwen-
voetbal in Leeuwarden. 

4. Vijf zaalvoetbal herenteams en één zaalvoetbal 
damesteam. 

5. Goed recreatief voetbal.  
6. Een goed functionerende Technische commissie. 

7. 850 leden in het jaar 2024. 
8. Een 50% hogere kantineomzet in vergelijking  

met seizoen 2018/2019. 
9. Genoeg velden voor onze leden om te  

voetballen. 
10. Verbinding maken met de wijk Nijlân en senioren 

(derde helft, walking football). 
11. Een vrijwilligerscommissie oprichten. 
12. Goede in- en externe communicatie. 

Naast de in de missie genoemde doelen zijn voor 2020-2024 de volgende concrete doelstellingen benoemd:  
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Algemene ledenvergadering 
De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste besluit-
vormend orgaan van de vereniging. De AV wordt jaar-
lijks uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar ge-
houden (de jaarvergadering). Waar nodig kan een AV 
op een ander moment worden ingelast. De bevoegdhe-
den van de AV zijn statutair vastgelegd. De AV benoemt 
de leden van het bestuur.  

 
Bestuur 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functione-
ren van de vereniging en haar commissies. Het bestuur 
bestaat tenminste uit 9 leden: een voorzitter, secretaris, 
penningmeester en zes leden. Ieder bestuurslid heeft 
een eigen verantwoordelijkheidsgebied. De verantwoor-
delijkheden van de bestuursleden zijn zo geredigeerd 

dat het betreffende bestuurslid op een goede wijze 
verbinding kan maken met de desbetreffende com-
missies.  
 
Het bestuur stelt het verenigingsbeleid vast en legt dit 
ter goedkeuring voor aan de AV. Het bestuur is direct 
leidinggevende van de medewerkers van de vereni-
ging en is richtinggevend bij het ontwikkelen van het 
beleid.  
 

De verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van ta-
ken direct gelieerd aan het beoefenen van de voetbal-

Organogram 

Verantwoordelijkheden bestuur & commissies 

Bij de uitgangspunten voor het beleid staat vermeld dat C.S.V. de Leeuwarder Zwaluwen alle doelgroepen tot recht 
willen laten komen bij het maken van beleid. Aandachtspunten de komende periode zijn: jeugd, damesvoetbal, 
zaalvoetbal, totaal aantal leden, kantine omzet, verbinding zoeken met de wijk Nijlân. Om te zorgen dat deze aan-
dachtspunten worden uitgevoerd zijn er, aangestuurd door het bestuur, acht commissies opgericht. De Algemene 
Ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging.  

Voetbal 
• Technische  

Commissie 
• Vrouwen- en  

meidencommissie 
• Jeugdcommissie 
 
 

Ondersteuning 
• Beheercommissie 
• Accommodatie-

commissie 
• Communicatie-

commissie 
• Sponsorcommissie 
• Kledingcommissie 

Commissies 
De volgende acht commissies voeren de gemaak-
te beleidsplannen uit binnen hun verantwoordelijk-
heidsgebied:  
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sport zijn door het bestuur belegd bij de Technische 
Commissie (TC). De overige commissies voeren taken 
uit om het beoefenen van de voetbalsport en het bevor-
deren van het verenigingsleven mogelijk te maken. 
 
De commissies kennen een relatief grote zelfstandig-
heid en verantwoordelijkheid. Ze werken binnen de be-
leidskaders die zijn vastgesteld door het bestuur, leg-
gen verantwoording af aan het bestuur en werken nauw 
samen met elkaar en het bestuur. De commissies kun-
nen specifieke deelplannen ontwikkelen, die aansluiten 
op het beleidsplan van C.S.V. de Leeuwarder Zwalu-
wen. Hieronder worden de commissie nader toegelicht.  
 
Technische Commissie (TC) 
De Technische commissie bestaat uit minimaal vier le-
den, die bij voorkeur geen belangen bij spelende leden 
hebben. De primaire taak van de commissie is het ma-
ken en bewaken van het voetbaltechnisch beleid van 
C.S.V. de Leeuwarder Zwaluwen, zowel op het gebied 
van de jeugd als de senioren. Hierbij hoort het tech-
nisch beleidsplan en het opleidingsplan voor de jeugd.  
 
De TC is leidend bij het indelen van spelers bij de pres-
tatieve teams, mede in overleg met de desbetreffende 
trainers. Samen met de commissies jeugd, vrouwen, 
Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) en het technisch advies 
van het hoofdbestuur wordt de totale indeling opge-
steld en ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. 
De TC is ook verantwoordelijk voor het selecteren van 
kandidaat-trainers voor de prestatieve teams en het 
selecteren van een HJO. Daarnaast behoort het bege-
leiden van trainers tot het takenpakket van de TC. Het 
bestuur is eindverantwoordelijk.  

 
Vrouwen- en meidencommissie 
Deze commissie bestaat uit minimaal drie leden. De 
primaire taak van de commissie is het faciliteren van de 
vrouwen- en meidenteams in de breedste zin des 

woords. Denk hierbij aan het aanstellen van leiders voor 
de teams en het aanstellen van trainers voor de recrea-
tieve teams, in overleg met het HJO.  
 
Samen met de TC en HJO worden de teams ingedeeld 
en ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Een 
goede overgang van de jeugd naar de senioren be-
hoort ook tot het takenpakket. Met het wedstrijdsecreta-
riaat wordt samengewerkt voor het plannen van trainin-
gen en wedstrijden. De commissie is tevens klankbord 
voor spelers, stafleden en hoofdbestuur. 
 
Jeugdcommissie 
Deze commissie bestaat uit minimaal vijf leden. De pri-
maire taak van deze commissie is het faciliteren van de 
jeugdteams in de breedste zin des woords. Denk hierbij 
aan het aanstellen van leiders voor de teams en het 
aanstellen van trainers voor de recreatieve teams in, 
overleg met het HJO.  
 
Samen met de TC en HJO worden de teams ingedeeld 
en ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Een 
goede overgang van de jeugd naar de senioren be-
hoort ook tot het takenpakket. Met het wedstrijdsecreta-
riaat wordt samengewerkt voor het plannen van trainin-
gen en wedstrijden. De commissie is tevens klankbord 
voor spelers, stafleden en hoofdbestuur. 
 
Beheercommissie (BHC) 
De Beheercommissie (BHC) zorgt ervoor dat iedere 
bezoeker, lid of geen lid zich welkom en thuis voelt in 
de kantine. De BHC stelt zich gastvrij op en biedt een 
gevarieerd en betaalbaar assortiment etenswaren aan 
en levert een financieel gezonde bijdrage aan het to-
taalresultaat van C.S.V. de Leeuwarder Zwaluwen. De 
BHC stelt jaarlijks een exploitatiebegroting op welke 
wordt afgestemd met de penningmeester. 
 
Sinds het seizoen 2019/2020 maakt C.S.V De Leeuwar-
der Zwaluwen onderdeel uit van een sportcomplex met 
meerdere verenigingen, die gebruik maken van onze 
kantine en consumpties nuttigen. Dit heeft een aanzui-
gende werking met betrekking tot andere sportvereni-
gingen. De sporthal heeft haar capaciteit momenteel 
nog niet volledig benut. De doelstelling is dat de jaar-
omzet van onze kantine in 2024 met 50% is verhoogd 
ten opzichte van het seizoen 2018/2019. 
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De communicatiecommissie beheert en ontwikkelt o.a. 
de website, social media, presentatiegids, seizoens-
gids, sponsorgidsen en wedstrijdprogrammaboekjes. 
Op de website zijn actuele ontwikkelingen, nieuws en 
activiteiten te vinden. Daarnaast worden de social me-
dia Twitter, Facebook en Instagram ingezet. In de sei-
zoensgids is allerlei praktische informatie te vinden die 
relevant is voor leden van de vereniging.  

 
Sponsorcommissie 
C.S.V. de Leeuwarder Zwaluwen streeft naar een opti-
male opbrengst van commerciële inkomsten en spon-
sorgelden voor de vereniging. Hierbij staat een lange-
termijnrelatie tussen inbrenger van de gelden en vereni-
ging centraal, die voor beide partijen voordelen biedt. 
Hiertoe is een sponsorcommissie opgericht die bestaat 
uit vijf personen en waarvan Stichting Zakenclub Leeu-
warder Zwaluwen ook deel uitmaakt.  
 
In 2024 willen wij de inkomsten van de sponsorcommis-
sie met ca. 30% verhogen ten opzichte van 2020. 
 
Kledingcommissie 
De kledingcommissie bestaat uit minimaal drie leden. 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de inkoop, het 
beheer, de uitgifte, inname en registratie van kleding, 
tassen, ballen, watertassen en bidons.  
 
De doelstelling is om minimaal onze jeugd- en dames-
teams, inclusief teamleiders (met uitzondering van da-
mes 1 en heren 1, 2 en 3 – voor deze teams wordt op 
een andere manier kleding geregeld), er doorlopend 
representatief en uniform uit te laten zien. Hiervoor is 
een kledingfonds opgericht, dat wordt gevuld door mid-
del van inkomsten uit een verplichte bijdrage van de 
leden, sponsoring, clubacties en funding van de club. 

Accommodatiecommissie 
De taken van de Accommodatiecommissie zijn:  
• Het schoonmaken van het clubhuis, de boxen en 

de toiletten; 
• Het legen van afvalbakken; 
• Het verrichten van reparatiewerkzaamheden aan de 

accommodatie en om het veld. 
 
Communicatiecommissie 
De communicatiecommissie bestaat uit minimaal vijf 
leden. Deze commissie is verantwoordelijk voor de in- 
en externe communicatie van onze club. Specifieke 
communicatiedoelstellingen zijn: 
• Leden van de club informeren over actuele  

ontwikkelingen, nieuws en activiteiten; 
• De bekendheid van de vereniging binnen Leeuwar-

den vergroten en daardoor het aantal leden laten 
groeien; 

• Sponsoren behouden en nieuwe sponsoren werven 
in samenwerking met de sponsorcommissie. 
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