
VV Foreholte is een maatschappelijk 
betrokken voetbalvereniging met een grote 
verbindende rol in Voorhout, waarbij iedereen 
zich welkom voelt en zich actief inzet om in 
een veilig en gezond (sport)klimaat samen de 
sportieve uitdagingen en groeiende ambities 

te realiseren

VV Foreholte blijft een goed georganiseerde 
vrijwilligersorganisatie waarbij de 
ontwikkeling van eigen jeugd op zowel 
prestatief als recreatief vlak centraal staat. 
Ons doel is om alle trotse leden, vrijwilligers 
en overige betrokkenen een veilig en 
ambitieus sportklimaat aan te bieden 

op een hoogwaardig sportcomplex

ACTIESDOELSTELLINGEN
Een goede organisatie geborgd: 
Foreholte heeft haar toekomstbeeld voor 2030 bepaald. 
Haar visie, missie, strategie, kernwaarden en structuur 
liggen vast.

Veiligheid in beeld: 
Foreholte heeft de (sociale) veiligheidsrisico’s in beeld. Er 
zijn beheersmaatregelen voor de grootste risico’s. 

Ambitieus op sportief vlak:
Foreholte heeft een actueel technisch verenigingsplan, 
waarin de ontwikkeldoelen zijn geformuleerd voor zowel 
de mannen/ jongens als de vrouwen/meisjes.

Efficiënter en slimmer door automatisering: 
Foreholte werkt vanuit één basis (database) voor de 
automatisering (systemen en apps), waardoor we het 
voor vrijwilligers en leden makkelijker en leuker maken 
(website en administratie).

Vrijwilligers blijven het hart van de vereniging:
Foreholte heeft in 2018 vrijwilligersbeleid vastgesteld.  
Centraal hierin staan de vijf B’s: Binnenhalen, Begeleiden, 
Belonen, Behouden en Beëindigen.

Een toekomstbestendige accommodatie: 
Foreholte heeft haar accommodatie, velden en 
voorzieningen toekomstbestendig opgezet.

Een goede organisatie:
Actualiseren bestuursreglement en huishoudelijke reglement
Vormgeven financiële administratie en automatisering
Opstellen kantinebeleidsplan
Opstellen evenementenbeleid

Veiligheid in beeld:
Opstellen protocol veiligheid

Ambitieus op sportief vlak:
Invulling voetbalpiramide
Opstellen jeugdbeleidsplan
Opstellen beleid overige senioren 
Actualiseren arbitrageplan

Efficiënter en slimmer door automatisering:
Vormgeven financiële administratie en automatisering

Vrijwilligers blijven het hart van de vereniging:
Actualiseren vrijwilligersbeleid

Een toekomstbestendig sportpark:
Richting geven aan toekomstige accommodatie
Ontwikkelen duurzaamheidsbeleid

MISSIE

VISIE

STRATEGISCH  BELEIDSPLAN FOREHOLTE  2021-2025
VERNIEUWEN - VERBINDEN - VERBETEREN - VERJONGEN

‘Samen één doel’
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