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1:   De aftrap

Voor je ligt het clubbeleid 2017-2022 van onze prachtige club Be Quick. Samen
met leden, vrijwilligers, ouders en supporters hebben we geschetst hoe onze
club er in 2022 uit moet zien en wat onze doelen zijn. Op 18 januari 2017
organiseerden we een clubavond en bespraken we samen wat goed gaat en
wat beter kan en formuleerden we onze nieuwe ambities. Hierna hebben alle
Be Quickers kunnen reageren op de verschillende conceptversies van het
clubbeleid 2017-2022.

Een visie voor de club vinden we belangrijk: het geeft perspectief. Het geeft
ook duidelijkheid waar we naar toe willen. En het geeft voor iedereen inzicht
in hoe je kunt bijdragen aan de club. Zonder visie gaat het haperen. Maar een
visie zonder actie en daadkracht is niet zo veel waard. Het gaat om praten èn
doen. Daarom hebben we onze ambities ook uitgewerkt in doelen en acties.
En daarom activeren we elkaar om echt ook de dingen te doen die we
belangrijk vinden. In de afgelopen jaren heeft juist deze combinatie ons ver
gebracht.

Dat begon op 14 december 2011. We organiseerden toen ook een clubavond
en zetten met nieuw beleid en energie de club samen in een beweging. We
hebben in de jaren erna veel bereikt. We moeten en willen met dezelfde spirit
verder. Bewust hebben we daarom gekozen om de titel “Samen Presteren met
Plezier” in stand te houden, omdat het zo goed past bij wat we doen en wat
we willen.
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1:   De aftrap

We hebben nu nieuwe ambities en nieuwe uitdagingen. We hebben ze
gebundeld in de volgende vijf speerpunten. We willen nog beter gaan
voetballen (Thema Voetbal). We willen onze leden en vrijwilligers betrokken
houden (Clubspirit). We gaan met de kantine en het Tolhuispark aan de slag
(Faciliteiten). We willen de interne communicatie verbeteren (Communicatie).
En we gaan nieuwe inkomstenbronnen aanboren (Ondernemerschap). De
uitleg en uitwerking hiervan lees je in voorliggend boekwerkje.

Een belangrijke les van de clubavond op 18 januari 2017 was dat we een heel
complete club zijn. Meiden, jongens, vrouwen en heren: op prima
amateurniveau en recreatief, je vindt het allemaal bij Be Quick. Dat is uniek.
We constateerden tijdens die avond dat ambitie en broederschap heel goed
samengaan. Ze kunnen elkaar juist versterken. Dat geldt voor alle teams, voor
ouders, supporters, voor alle vrijwilligers: haal eruit wat erin in zit. Doe het
samen, beleef het samen en geniet er van samen!

Ambitie en broederschap: dat zijn voor ons de sleutels naar verdere
ontwikkeling en nieuwe successen.

We nodigen je graag uit jouw bijdrage en kwaliteiten hierbij te laten zien de
komende jaren!

Sjoerd Radersma
Namens het bestuur van CSV Be Quick Dokkum
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18 januari 2017: Be Quickers in gesprek en debat met elkaar
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18 januari 2017: Be Quickers in gesprek en debat met elkaar
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Hoe staan we ervoor?
Wat heeft het clubbeleid “Samen presteren met plezier” in de periode 2011-2015 ons 
gebracht? Een belangrijke intentie was om met het beleid een proces op gang te brengen, de 
club in beweging te zetten en een positieve impuls te geven aan de club. De afgelopen jaren is 
verschillende malen door leden, bijvoorbeeld op ledenvergaderingen en clubbijeenkomsten, 
bevestigd dat dit zondermeer is gelukt.
Ook externen gaven dezelfde signalen. Andere clubs en de pers zijn langs geweest uit interesse 
voor de ‘beweging binnen Be Quick’. De KNVB heeft Be Quick en het beleid diverse malen als 
voorbeeld aangehaald en Be Quick was voor verschillende clubs een ‘handige’ inspiratiebron. 
In 2015 zijn zes interviews afgenomen met actieve Be Quickers over de zes actielijnen die in het 
beleidsplan zijn gehanteerd. Deze interviews geven een beeldend verslag over wat er bereikt is. 
Via de volgende link kom je bij de interviews http://www.bequickdokkum.nl/18-januari-
clubavond-over-toekomst-en-ambitie/

Naast deze algemene ‘beschouwing’ is het uiteraard van belang gedetailleerder te kijken naar 
de geformuleerde doelstellingen en datgene wat bereikt is. Hiertoe is het document ‘Balans 
2016 Clubbeleid’ opgesteld. Hierin is te zien dat bijna alle doelstellingen zijn behaald. Het 
document is op verzoek beschikbaar bij de Werkgroep, die het opstellen van het voorliggend 
clubbeleid heeft gefaciliteerd (zie Colofon).

Samen presteren met plezier

2:   Be Quick in 2016-2017
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Be Quick Dokkum in 2022
We zijn als Be Quick in 2022 een echte vereniging en stralen dat uit: een traditionele 
samenwerkingsvorm met een moderne invulling. Een vereniging met ambitie. Samen willen we 
uitblinken. We zijn daarin een voorbeeld en hebben aantrekkingskracht op voetballers en 
liefhebbers uit de regio. 
Be Quick is een complete club waar jongens, meiden, mannen en vrouwen op ieders niveau kunnen 
voetballen en plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. En een club met enorm actieve 
vrijwilligers die van elkaar leren en elkaar motiveren.
We zitten in 2022 bij de Top 10 van Fryslân: in prestaties en in omvang van de club. We staan in de 
top 200 van beste amateurclubs van Nederland. Onze jeugdopleiding staat op een hoog niveau. 
Talenten stromen door naar seniorenteams waar hoofdzakelijk spelers uit de eigen jeugd voetballen.
Een moderne vereniging betekent ook dat we een ondernemende en open club zijn. Ondernemers, 
gemeente, onderwijsinstellingen en andere verenigingen betrekken we bij de club. We zijn 
innovatief, bijvoorbeeld op het vlak van trainen en communiceren.
Broederschap en ambitie gaan nadrukkelijk samen bij Be Quick in 2022. Dat is de Be Quick spirit. We 
maken elkaar beter op en rond het veld. Daar hoort gedrag bij dat we niet wijzen naar een ander of 
een commissie, maar zelf opstaan om samen met andere Be Quickers de zaken positief op te pakken. 
De club dat ben jij, dat zijn wij!

3: Ambitie en speerpunten 

Samen presteren met plezier

Onze missie en kernwaarden 
hebben we samen in 2012 bepaald

(zie bijlage)
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Speerpunten 2017-2022
Ambitie en broederschap moeten de club als geheel 

sterker en vitaler maken

Per thema:
1. Voetbal: impuls aan (voetbal)begeleiding jeugdteams

2. Clubspirit: boeien & binden van vrijwilligers

3. Faciliteiten: samen Tolhuispark doorontwikkelen, kantine = 
clubhuiskamer 

4. Communicatie: interne communicatie verbeteren

5. Ondernemerschap: zorgen voor nieuwe inkomsten 

Samen presteren met plezier

3: Ambitie en speerpunten 
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Zo werkt het
Met het nieuwe Clubbeleid hebben 
we onze strategie voor de komende 
jaren vastgelegd. De structuur (de 
organisatie) passen we hier op aan: 
we hebben verschillende commissies 
en werkgroepen en elke vrijwilliger 
heeft duidelijk vastgelegde taken. 
Uiteindelijk ligt het succes van de 
club in handen van ons dagelijks 
gedrag en de cultuur: hoe gaan we 
met elkaar om en wat doen we elke 
week om samen te presteren met 
plezier? 

4  Ambitie3: Ambitie en speerpunten 
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Op de volgende bladzijden zijn onze ambitie en 
onze speerpunten per thema uitgewerkt in 
concrete doelen en maatregelen

Samen presteren met plezier



4:  Doelstellingen 2022

Thema 1 VOETBAL
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Doelstelling 2022
Be Quick is een toonaangevende club in de regio Noord-Oost Fryslân met een herkenbare manier van 
voetballen; het eerste van de mannen en vrouwen spelen in de 1ste klasse, de standaard jeugdteams JO19, 
JO17, JO15, JO13 spelen divisie en de JO11 en JO9 in de hoofdklasse. De standaardteams van de meiden 
spelen op het hoogste niveau in Fryslân. De overige teams spelen op eigen niveau. We streven naar minimaal 
één kampioenschap per lettergroep per jaar.

Uitgangspunten
we spelen hoofdzakelijk met zelf opgeleide spelers
we faciliteren en investeren in (jeugd)trainers
we zorgen voor plezier, aandacht en sterke voetbalbeleving bij alle teams
we zorgen voor een goede doorstroming tussen leeftijdsgroepen en naar de senioren; 
we ontwikkelen een herkenbare voetbalstijl (‘verzorgd, passievol en creatief’) en houden deze in stand
we geven speciale aandacht aan talenten
we communiceren intensief over ons technisch beleid en manier van spelen
samen presteren: succes is doping

Speerpunten 2017-2018
Structuur Jeugdopleiding met HJO en ondersteuning opzetten. Werving en begeleiding jeugdtrainers. Impuls 
aan dames- en meidenvoetbal. Sterke voetbalsfeer creëren rond wedstrijden en trainingen.

Een aantal mogelijke maatregelen
Samenwerken en uitwisseling tussen trainers. Opleidingsprogramma voor jeugdtrainers (trainingscursus, 
groeimogelijkheden). Individuele trainingen en doelgroeptraining invoeren. Techniektraining voor in ieder geval 
JO11, MO11, JO9 en MO9. Zaaltrainingen voor jeugd invoeren. Filmen en analyseren wedstrijden. Open 
(trainings)dagen voor jeugd.
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Thema 2 CLUBSPIRIT

4: Doelstellingen 2022
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Doelstelling 2022
De tevredenheid en betrokkenheid van de leden, ouders, oud-leden, sponsoren en partners zijn 
hoger dan in 2017. Het aantal activiteiten dat we organiseren is toegenomen t.o.v. 2017. Het aantal 
vrijwilligers gerelateerd aan het ledenaantal houden we op peil t.o.v. 2017. 

Uitgangspunten:
wij zijn samen één club; broederschap is leidend 
er is sfeer en voetbalbeleving op het Tolhuispark
onze cultuur is open, slagvaardig, extern gericht en ambitieus 
wij helpen elkaar en geven elkaar energie;
we zijn actief en organiseren samen veel activiteiten
we zorgen voor stimulerend klimaat waar iedereen kan en mag leren
we bieden vrijwilligers zo veel mogelijk perspectief
we zorgen voor regelmatige verversing en rouleren bij de invulling van functies 

Speerpunten 2017-2018
Uitvoeren ledenenquête. Brainstorm nieuwe vormen  van betrokkenheid leden en vrijwilligersinzet. 

VOG voor alle jeugdtrainers en –leiders. ‘Boeien&binden’ meenemen in voortgangsgesprekken 
vrijwilligers

Een aantal mogelijke maatregelen
Jaarlijks een nieuwe activiteit toevoegen, bijvoorbeeld Schoolvoetbaltoernooi of Super Saturday
(voetbal, muziek, eten, feest). Vergroten aantal stagiaires uit opleidingen. Systeem ‘leerduo’s’ invoeren 
(bijv. nieuwe trainers bij ervaren trainers). Rouleren vrijwilligers. Ouderbijeenkomst voor alle teams 
organiseren (verplichte opkomst). Reünie voor oud-leden (community opzetten). Gezonde voeding in 
kantine. Penaltybokaal voor jeugd in pauze van vrouwen- en mannenteam
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4: Doelstellingen 2022

Thema 3
FACILITEITEN
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Doelstelling 2022
Be Quick voldoet aan KNVB/VNG norm qua kleedkamers en velden. We werken op zeer regelmatige 
basis samen met andere gebruikers van het Tolhuispark. De kantine is ingericht als clubhuiskamer 
van de vereniging. 

Uitgangspunten:
capaciteit in balans met de omvang club 
voornemen voor sportconcentratie van Tolhúspark benutten we optimaal
ons complex als trots uithangbord van de club en als clubhuiskamer, 
een gastvrije en professionele uitstraling met veel voetbalbeleving,
bundelen mensen en organisaties (‘de schouders eronder’ en sponsoring in natura

Speerpunten 2017-2018
Kantine inrichten als clubhuiskamer (gezellig/warm, voldoende opslagruimte).

Een aantal mogelijke maatregelen
Ruimte voor trainers creëren. Pannakooi realiseren. Extra trainingsveld. Nieuwe vloer in de kantine. 
Nieuwe geluidsinstallatie terras/hoofdveld.

Samen presteren met plezier
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4: Doelstellingen 2022

Thema 4 COMMUNICATIE
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Doelstelling 2022
Er zijn meer contactmomenten tussen leden t.o.v. 2017. Leden zijn tevreden (> 7) over 
beschikbaarheid van de basisinformatie. We verdubbelen het aantal publicaties en externe uitingen 
t.o.v. 2017 en via meer kanalen.  Minimaal de helft van het aantal leden draagt bij aan de 
communicatie van de club. 

Uitgangspunten:
inzet van social media intensiveren
iedereen is snel ‘wegwijs’ binnen de club
clubgevoel versterken en onze bijzondere kwaliteiten laten zien
‘basisinformatie’ bij alle leden en ouders op peil houden
de leden en ouders betrekken bij beslissingen en de voortgang van de club. 
gebruik maken van de omvang van de club
wij zijn Be Quick, wij laten dat zien: trots!

Speerpunten 2017-2018
Digitale Coach, ouderbijeenkomst voor elk team

Een aantal mogelijke maatregelen
Team van de maand invoeren. Adresgids continueren. Be Quick TV lanceren. BQ Instagram en 
Snapchat. Ouderportaal inrichten. Invoeren introductiegesprek met nieuwe leden.

Samen presteren met plezier
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4: Doelstellingen 2022

Thema 5 ONDERNEMERSCHAP
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Doelstelling 2022
Elk jaar halen we een positief financieel resultaat. Opbrengsten sponsoren en clubacties is gestegen 
t.o.v. 2017.

Uitgangspunten:
zorgen voor ondernemende spirit en gedrag
de schouders eronder en inkomsten genereren
‘commercieel denken en handelen’ voor de club
op een creatieve manier nieuwe middelen vinden (fondsen, clubacties, co-financiering, 
partnerschap met ‘grote’ partijen, nieuwe vormen van sponsoring) 
investeringsmogelijkheden creëren, ruimte bieden voor plannen van sponsoren

Speerpunten 2017-2018
Een nieuwe clubactie (vergelijk Jumbo en Kabel Noord actie)

Een aantal mogelijke maatregelen
Businessclub oprichten. Specifieke acties met sponsoren (per besteld product een afdracht naar der 
club: omvang van club benutten). Oliebollenactie (de hele club verkoopt). Minimaal drie maal per jaar 
activiteit organiseren (rond wedstrijd) voor sponsoren. Gezamenlijk inkoop optimaliseren. Meer leden 
met commerciële kennis activeren binnen club. 

Samen presteren met plezier
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Onze missie en kernwaarden
(vastgesteld in 2012)

5: Bijlage 
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Wij zijn Be Quick: onze missie

Wij bieden een podium en de faciliteiten voor de beoefening van de 
voetbalsport voor (top)amateurs en recreanten uit de regio 
Noordoost Fryslân.
Wij zorgen voor de optimale mogelijkheden om de 
voetbalvaardigheden te ontwikkelen en bieden een positief en 
gezond voetbalklimaat voor de leden.
Wij staan middenin de samenleving en we voelen ons 
verantwoordelijk voor, en dragen bij aan de ontwikkeling van de 
regio.
Wij maken ontmoetingen mogelijk en stimuleren dit door leden te 
verbinden en activiteiten voor en door leden en voetballiefhebbers 
te organiseren.
Wij bieden een thuis- en saamhorigheidsgevoel voor onze leden.

Samen presteren met plezier
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Hier staan we voor

ambitie

beleving

samenwerking

plezier

positief

openheid vitaliteit

respect

prestatie
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Colofon
Vaststelling

Vastgesteld door de Ledenvergadering 
van 21 juni 2017

Meer informatie
CSV Be Quick Dokkum
Tolhuispark 3
9103 SN Dokkum
www.bequickdokkum.nl

t. 0519 297116
e. sjoerd.radersma@knid.nl

Opdrachtgever
Bestuur CSV Be Quick Dokkum

Uitvoering
Berend Bakker
Christa Poelman
Sjoerd Radersma
Gerke Teitsma
Tricia van der Velde

Foto’s
Lammert Damsma, Monique Terpstra en 
Marcel van Kammen (foto voorzijde)

Drukwerk
Dekker creatieve media & druk, Leeuwarden


