Beleidsplan VSV Gent 2020 – 2023

1. Sportief domein:
•

•

•
•
•

VSV wil een vaste waarde blijven in derde provinciale, met de bedoeling om in de top 5 te eindigen in die reeks. Stijgen naar tweede provinciale is een gezonde ambitie zonder echter budgettaire risico’s te nemen.
Door ook een ploeg in te schrijven in de reeks van vierde provinciale, wil VSV aan zijn jeugdleden verschillende niveaus van competitief voetbal aanbieden. Dit met de bedoeling dat onze leden na hun jeugdopleiding verder kunnen sporten bij VSV binnen hun persoonlijk aangepast niveau.
VSV wil de klemtoon leggen op de doorstroming van eigen opgeleide jeugdspelers alsook op eigen jeugdspelers die terugkeren van ploegen uit hogere reeksen.
In de mate van het mogelijke zal VSV trainers en begeleiders stimuleren om een gepaste opleiding te volgen.
VSV wil geleidelijk aan zijn ledenaantal jeugdspelers verhogen zonder in te boeten op de kwaliteit en afhankelijk van de verder uitbouw van onze accommodatie.

2. Financieel domein:
•
•

•

VSV wil een financieel gezonde club zijn en blijven waar de uitgaven de inkomsten niet overstijgen.
VSV wil een financiële buffer behouden die de club in staat moet stellen het hoofd te bieden aan
onverwachte gebeurtenissen die het voortbestaan en de goede werking van de club zouden kunnen in gevaar brengen. Zeker in het corona-jaar is gebleken dat dit geen overbodige luxe is.
VSV wil een transparant evenwicht behouden wat betreft de uitgaven en inkomsten van respectievelijk jeugd en seniors.

3. Fiscaal domein:
•
•

VSV wil een transparant beleid voeren en dit zowel naar de leden, de medewerkers als de spelers toe.
VSV zal strikt de wettelijke verplichtingen inzake fiscaliteit en werking naleven.

4. Organisatorisch domein:
•
•
•
•
•

VSV wil een duurzame organisatie uitbouwen die de clubwerking positief beïnvloedt en ondersteunt.
VSV streeft er naar om nieuwe mensen te motiveren om deel te nemen aan de clubwerking en
zich te engageren in de VSV besturen.
VSV zoekt op continue basis naar nieuwe activiteiten die de clubsfeer bevorderen en de clubkas
kunnen spijzen zonder dat hiervoor financieel risico moet worden genomen.
VSV streeft naar een verdere goede samenwerking met de andere sportclubs binnen onze sportcluster Gentbrugse Meersen en binnen ELK TALENT TELT.
VSV probeert het contact met de buurtbewoners en vooral de ouderen te onderhouden door het
openstellen van zijn accommodatie op tijdstippen dat er geen voetbal is.

5. Infrastructuur:
•
•

VSV wil haar gebouwen en infrastructuur die gehuurd worden , beheren als een goede huisvader.
VSV zal in samenwerking met de Stad Gent en Farys streven naar een verder ontplooiing van
onze sportieve site, accommodatie en oefenterreinen. Een kunstgrasterrein als oefenveld en bijkomende kleedkamers blijven topprioriteit.

