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1.De vereniging

E.S.V.V. Pusphaira (hierna te noemen Pusphaira) is de Eindhovense studentenvoetbalvereniging. Deze

vereniging bestaat sinds 12 oktober 1965 en is opgezet voor en door studenten. Activiteiten en taken

binnen Pusphaira worden te allen tijde georganiseerd en geregeld door leden. De bijdrage van leden

voor de vereniging is daarom cruciaal. Het bestuur van Pusphaira is eindverantwoordelijk voor het

handelen van de vereniging, hieronder valt onder andere het zorgen dat de commissies naar behoren

functioneren en taken worden uitgevoerd. Daarnaast organiseert het bestuur verschillende

traditionele activiteiten, organiseert het de deelname aan de KNVB competitie en onderhoudt het

contact met overige externe partijen. De door leden georganiseerde activiteiten en taken

onderscheiden Pusphaira van ‘niet studenten’ voetbalverenigingen. Leden kunnen lid worden van

verschillende commissies. Met zijn of haar mede commissieleden is een lid verantwoordelijk voor een

bepaalde rol binnen de club of één of meerdere activiteiten en/of taken. Denk bijvoorbeeld aan de

Scheidsrechterscommissie, de Trainerspoule en de Barcommissie.

Pusphaira heeft een dochtervereniging, OSVV 040 (hierna te noemen OSVV). Wanneer leden van

Pusphaira zijn afgestudeerd en graag verder willen voetballen met andere oud-Pusphairanen kunnen

zij van deze dochtervereniging lid worden.

Aankomend jaar zijn we aangekomen bij het 57e bestuur van één van de langst bestaande

studentensportverenigingen van Eindhoven. In dit beleidsplan zullen de plannen en doelstellingen

van het seizoen 2021-2022 besproken worden. Deze plannen zijn opgesteld door het 57e bestuur der

E.S.V.V. Pusphaira. In dit beleidsplan zal er voornamelijk gesproken worden over

capaciteitsproblemen, actieve leden, commissies en de professionalisering van de club.
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2.Capaciteit & niveau

Capaciteit is de afgelopen jaren een terugkerend punt in het beleidsplan. De TU/e en Fontys blijven

groeien en zodoende neemt het aantal leden van Pusphaira toe. Daarnaast heeft Pusphaira de

afgelopen twee jaar nog extra instroom gekregen van studenten die mogelijk in COVID-19 tijd sociale

contacten zoeken. Vanaf mei 2021 tot aan de start van het nieuwe seizoen zijn er 167 nieuwe leden

bijgekomen. Dit levert problemen op voor zowel de trainingen als de wedstrijden. Daarom wordt het

onderwerp capaciteit ook dit jaar weer meegenomen.

Door de grote toename aan leden afgelopen jaren, zijn er voor het derde jaar op rij twee nieuwe

teams ingeschreven waardoor we nu uitkomen met 16 teams op zondag, hierbij zijn de drie teams

van OSVV meegenomen. Met deze aantallen hebben we bijna ons maximum bereikt op de zondag.

Om verder te kunnen groeien in de toekomst zullen we met een oplossing moeten komen.

2.1 Wedstrijd Capaciteit

Zoals hierboven beschreven, zitten we op dit moment dicht tegen onze maximale zondag capaciteit

aan. We zitten momenteel op 27 van de maximale 30 teams op zondag, waardoor hier dus nog een

kleine groei mogelijk is. Maar door de toename van leden afgelopen jaren zullen we in de toekomst

geen nieuwe teams meer mogen inschrijven wanneer de situatie niet veranderd. Daarnaast is ook de

kleedkamer capaciteit een van de grootste problemen, we zullen dit samen met Woenselse Boys

aankaarten bij de gemeente. Dit seizoen gaan we focussen op een uitbreiding van de wedstrijd

capaciteit. Hiervoor zullen we kijken naar de volgende mogelijkheden en de nodige voorbereidende

stappen zetten:

1. Situatie OSSV

2. Teams op zaterdag laten voetballen

3. Extra tijdsloten creëren op zondag

4. Ledenstop

Het 55ste en 56ste bestuur zijn de afgelopen twee jaar in overleg geweest met OSVV over haar

toekomst. In de statuten van OSVV staat dat OSVV nooit de groei van Pusphaira in de weg mag staan.

Het afgelopen jaar is dit nog niet gebeurd omdat er nog ruimte was om nieuwe teams in te schrijven

en de gemeente een verzelfstandiging tegenhield. Door de constante groei van de afgelopen jaren en

het feit dat we tegen onze capaciteit aan zitten is er nu geconcludeerd dat er geen plek meer is voor

OSVV op de zondag op de  Hondsheuvels. Op deze manier hebben wij de ruimte om door te groeien.

Daarnaast zal er voor de toekomst meerdere opties moeten worden onderzocht. Een optie naast dat

OSVV naar een ander sportpark gaat is dat er een aantal teams op zaterdag gaan spelen. Om dit voor

elkaar te kunnen krijgen zullen we met het SSC en externe partijen in overleg moeten wat er nodig is

om ook een zaterdags vereniging te worden. Daarnaast moeten we kijken of dit qua kleedkamer

bezettingen mogelijk is. Ook gaan we dit jaar peilen bij de leden hoeveel animo er voor is. Er moeten

namelijk wel teams op de zaterdagen willen spelen. Daarbij zullen er veel extra taken bijkomen. Een

van de opties om een zaterdagcompetitie te realiseren is een extra bestuurslid aanstellen, de
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zaterdagsman/vrouw, daarnaast zal de BaCo ook op zaterdag aanwezig moeten zijn. Daarom denken

wij dat een zaterdagcompetitie nog geen oplossing is voor volgend seizoen. Echter gaan wij

onderzoeken of dit voor de toekomst mogelijk is en zullen we met een plan van aanpak komen en

presenteren op een ALV.

De volgende optie lijkt de meest voor de hand liggende optie. Met het creëren van een extra tijdslot

op zondag kunnen we op zondag meer teams kwijt en hiermee de capaciteit op zondag verhogen.

Echter hebben we ook een ander probleem, namelijk de kleedkamer capaciteit. Door verschillende

regels waaraan gehouden moet worden is op dit moment de kleedkamer verdeling soms al een heel

gepuzzel. Met een extra tijdslot zou dit nog maar lastiger worden. Ook is het tijdslot nog een

discussie, 9:00 zal te vroeg zijn (ook voor de tegenstanders) en 17:00 zal te laat zijn in de winter i.v.m.

de verlichting op de grasvelden. We zullen om deze reden in gesprek gaan met gemeente, SSC en

Woenselse Boys om te kijken of zij ons hiermee kunnen helpen.

De laatste optie is een ledenstop handhaven. Momenteel heeft Pusphaira al een wachtlijst, maar

hiervoor bestaat nog geen duidelijk beleid. Ook al zou een van de bovenstaande opties werken, lijkt

het ons nog steeds een goed idee om afspraken te maken over de situatie wanneer alle teams vol

zitten. We willen onderzoeken hoe we dit het beste aan kunnen pakken en zullen hiervoor met

verschillende partijen, zoals andere studenten sport verenigingen en het SSC, aan tafel gaan voor het

verkennen van de mogelijkheden. Vervolgens zullen we een uitgewerkt plan presenteren tijdens een

ALV en de leden hierover laten stemmen.

2.2 Training Capaciteit

Het 56ste bestuur heeft het afgelopen jaar een verhoging van de trainingscapaciteit weten te

realiseren. Er zijn voor de lagere mannen teams extra trainingsblokken gecreëerd. Zo trainen er nu

maar maximaal drie teams met elkaar op hetzelfde moment, waardoor de opkomst niet te groot

wordt. Op deze manier kunnen de teams beter met hun eigen team trainen, waardoor ze meer op

elkaar ingespeeld raken. Op woensdag trainen alle lagere mannenteams verdeeld over drie

verschillende tijdsloten, waarbij er per week gerouleerd wordt qua tijdslot. Aangezien vrijdag niet het

meest geliefde trainingsmoment is, wordt ook hier per week door gerouleerd, waardoor alle lagere

mannenteams 1 keer per 3 weken op vrijdag trainen en 2 keer per 3 weken op maandag. Voor de

damesteams is er op dinsdag en donderdag ook een extra training slot gecreëerd. Hierdoor traint elk

damesteam 2 keer per 3 weken alleen en trainen de andere 2 teams erna. Op deze manier zal de

training op dinsdag en donderdag rustiger zijn omdat er meer ruimte per team op het veld is.

Het afgelopen jaar waren alle teamleiders enthousiast over deze manier van trainen, waardoor wij

hebben besloten dit door te zetten met oog op komend jaar. Wij nemen regelmatig met de

teamleiders contact op om te vragen hoe de trainingen gaan. Mochten de trainingen te druk blijven

zal het volledige trainingsschema geëvalueerd worden. Daarnaast houden we de opkomsten goed in

de gaten. Tijdens de zomerperiode en laatste deel van vorig seizoen hebben we gezien dat er

regelmatig een trainingsblok werd geannuleerd doordat de opkomst te laag was. We denken dat dit

veelal te maken had met COVID-19 en de zomervakantie, desondanks hebben we besloten toch met

dit trainingsschema door te gaan. Indien trainingsblokken alweder worden geannuleerd, kijken we

naar de oorzaak en geschikte oplossingen zoals het samenvoegen van trainingsblokken.
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In het begin van het seizoen zijn de trainingen met lagere mannen geëvalueerd met de teamleiders

en de trainerspoule. Hierdoor hebben we nu 3 vaste trainers op de woensdag en 3 vaste koppels die

de maandag trainingen afwisselen. We willen verder aandacht besteden aan de trainerspoule om

deze ontwikkeling voort te zetten zodat we van 1 vaste trainer per blok naar 1 vaste trainer per

specifiek team kunnen.

Door de verandering van trainingsblokken op woensdag, is het voor de trainingsleden ook anders.

Alle trainingsleden zijn voor het begin van het seizoen gevraagd bij welk team ze het liefst mee willen

trainen, om te voorkomen dat alle trainingsleden tegelijk gaan trainen in hetzelfde trainingsblok.

Daarnaast is het voor de teams ook fijner dat er elke week dezelfde trainingsleden meetrainen voor

een hecht clubgevoel. Doordat de trainingsleden verspreid meetrainen kan het niveau van de

trainingen aangepast worden naar de trainende teams. Tijdens dit seizoen wordt er meerdere keren

met de teams overlegd naar de invloed van trainingsleden op de training drukte en of de huidige

aanpak goed werkt. Indien nodig zal er gekeken worden naar een oplossing zoals het introduceren

van een trainingsleden blok.

2.3 Niveaudifferentiatie

Het 56ste bestuur is het afgelopen jaar bezig geweest om teams op verschillende niveaus te krijgen.

Vorig jaar is P10 samengesteld door afvallers van de selectie samen te brengen, zodat ze de potentie

hebben om tegen de selectie aan te gaan zitten. Om dit extra kracht bij te zetten zijn er dit jaar een

groep uit de selectie, die vrijwillig een stap terug hebben gedaan, in P10 geplaatst. Om dit kleine

niveauverschil vast te houden zijn de lagere mannen teams ook vast aan elkaar gekoppeld voor de

trainingen. Op deze manier zal het niveauverschil op een training niet groot zijn en kan iedereen op

zijn eigen niveau trainen. Mochten we er achter komen dat het niveauverschil op een training te

groot wordt gaan we kijken wat we hier aan kunnen doen.

Doordat teams nu vast met elkaar gaan trainen kan er ook beter worden afgesproken waar er op

getraind kan worden. We geven de teamleiders de ruimte om onderling af te spreken om op een

bepaald onderdeel te gaan trainen. Dit moet uiterlijk op maandag aangegeven worden zodat de

trainer genoeg tijd heeft om er iets bij te verzinnen. Hierbij is wel dat afspraak dat de trainer nog

steeds bepaald of dit ook gaat gebeuren maar geven we wel de mogelijkheid aan de teams om zelf na

te denken over de aspecten waar ze beter in willen worden. Hiermee hopen we dat de trainingen

beter bij de wensen van de teams zal passen en hierdoor elke week voor een goede opkomst zorgen.

2.4 Uitstroom van leden

Naast het groeiende aantal leden, is er ook een uitstroom van leden. Leden die afstuderen mogen

nog een jaar bij Pusphaira voetballen. Indien gewenst kunnen zij na dat jaar verder voetballen bij

OSVV. Echter zijn er Pusphairanen die een waardevolle bijdrage leveren aan de club en dan ook een

speciale benadering verdienen door hen een 5-jarenregeling aan te bieden. Daarentegen zal er door

het groeiende aantal leden dit seizoen strategischer gekeken worden naar het belang van de

1-jarenregeling en wie voor de 5-jaren regeling in aanmerking komt.

Afgestudeerden die hier mogelijk wel in aanmerking voor komen zijn leden die het seizoen na de

1-jarenregeling een onmisbare waarde hebben voor de continuïteit van de vereniging op het gebied

6
Beleidsplan 2021-2022



van sportprestaties, kennis en/of organisatorische vaardigheden. Bij een vereniging van 400 leden zal

wel kritisch gekeken moeten worden of iemand daadwerkelijk onmisbaar is bij de club. Momenteel

zijn er studenten die niet kunnen spelen doordat er een aantal leden een 5-jarenregeling hebben.

Het is daarom mogelijk dat deze regeling in de huidige vorm niet meer van toepassing zal zijn bij een

mogelijke eerder genoemde ledenstop.

2.5 Inactieve leden

Het is al een aantal keer ter sprake gekomen dat sommige teams last hebben van inactieve leden. Dit

zijn leden die wel contributie betalen en in het team zitten maar bijna nooit tot helemaal niet komen

opdagen en ook niet te bereiken zijn. We gaan daarom nauw contact houden en om het kwartiel een

gesprek met de teamleiders inplannen om te kijken of ze last hebben van ‘spookleden’. Mocht dit het

geval zijn dan nemen wij contact op met de desbetreffende personen en kijken we wat er aan de

hand is. In het ergste geval zien we onszelf genoodzaakt om de persoon uit te schrijven als hij of zij na

een gesprek geen verbetering vertoont in opkomst. Er zal een duidelijke werkwijze worden

ontwikkeld en tijdens de ALV worden voorgedragen voor goedkeuring van de leden. Aangezien wij

een wachtlijst hebben van mensen die wel graag willen spelen vinden wij het logisch dat we strenger

gaan optreden tegen inactieve leden.
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3.Hechte Clubcultuur
Pusphaira streeft naar het waarborgen van een hechte clubcultuur. Zoals visie vijf en zes van

Pusphaira ook luiden: “het creëren van een gezellige plek voor studenten in eindhoven, activiteiten

buiten voetbal te organiseren” en “de mogelijkheid geven aan studenten om zich naast op sportief

gebied, ook op andere aspecten te ontwikkelen”. Wij geloven in deze visies en willen dit seizoen als

onze missie hier extra aandacht aan besteden. Verder verwachten wij dat mede door COVID-19 meer

leden actief willen worden en wij willen hen deze mogelijkheid geven.

3.1 Verhoging actieve leden

Een van onze grootste doelen dit seizoen is het aantal actieve leden verhogen. We willen 15% meer

leden bij de activiteiten dan het jaar 2019-2020. De huidige situatie qua ledengroei zal erop moeten

duiden dat er genoeg mogelijkheden zijn dit doel te bereiken. Om meer leden actief te maken willen

wij zoveel mogelijk activiteiten fysiek op locatie aanbieden. Ook willen wij het teambudget weer gaan

promoten bij teams zodat teams zelf een feest kunnen organiseren toegankelijk voor de hele club.

3.2 Integratie nieuwe leden

Sinds januari 2021 zijn er 167 nieuwe leden bijgekomen, waarvan ongeveer de helft international is.

Deze groep internationals heeft doorgaans meer moeite met het actief integreren binnen een nieuwe

voetbalvereniging. Graag zouden wij dit aan willen pakken door ze sneller kennis te laten maken met

actieve groepen en mogelijkheden binnen Pusphaira. Door het promoten van commissies of taken

zoals teamleider zullen internationals sneller integreren en zo bijdragen aan een hechtere clubcultuur.

Deze mogelijkheden zullen vanaf het begin van het seizoen dan ook gepromoot worden. Daarnaast

denken wij dat internationals sneller geneigd zijn in commissies te gaan wanneer ze meer affectie

voelen voor de club. We denken dat dit gebeurd als deze leden langer op de club aanwezig zullen zijn,

dus ook na de training en wedstrijden. Om een beter idee te krijgen wat een goede oplossing is om

internationals actiever te krijgen bij de club, gaan wij internationals die momenteel al actief zijn bij de

club benaderen. We gaan zo onderzoeken wat voor hen de reden is geweest om wel actief te worden

bij de club en of de drempel voor andere internationals misschien te hoog is. Zo gaan wij proberen

met een oplossing te komen om internationals meer aanwezig te laten zijn bij activiteiten en ze

hiermee hopelijk meer enthousiast maken om bij commissies te gaan.

Om onze missies verder uit te voeren hebben wij als doel om aan het einde van het jaar 10

internationals in de 24 commissies te hebben, momenteel hebben wij 4 internationale leden in

commissies. Door het vereenvoudigen van communicatie tussen de internationals en Pusphaira

verwachten wij een grotere betrokkenheid en actieve leden groep komend van de internationals. Ook

willen we gaan kijken of documentatie vanaf volgend seizoen in het Engels kan om zo de

internationals nog meer te betrekken.

3.3 Toename actieve commissie leden

Momenteel zijn veel commissies erg groot terwijl niet alle commissieleden actief zijn. Oud-leden of

minder actieve leden blijven in de commissie, waardoor er ondanks een theoretisch geschikt aantal er
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toch veel werk te doen is. Door het opschonen van de commissies willen wij plaats maken voor

nieuwe en actieve leden. We willen voor elke commissie kijken of iedereen actief genoeg is. Door

mensen persoonlijk te benaderen kunnen we vragen of ze nog steeds interesse hebben om zich in te

zetten voor de commissie. Zo creëren we de kans voor nieuwe leden om zich zichtbaar te maken

binnen de club (3.2 integratie). De nieuwe commissie leden zullen geworven moeten worden via

meerdere kanalen. Er zal meer promotie plaatsvinden op Pusphaira events, tijdens de trainingen en

wedstrijden, op social media en via de teamleiders. Wij wensen op een ‘vanoudse’ fysieke nieuwe

ledenavond waar alle commissies zich presenteren, dat er veel nieuwe leden zullen deelnemen.

Daarnaast zullen we een voorzittersavond organiseren om met de commissies af te stemmen hoeveel

leden ze nog nodig zijn en wat er kan veranderen.

Belangrijk is om voldoende promotie te maken voor de commissies. Zo willen we weer een

‘commissiemarkt’ op de Nieuwe Leden avond organiseren. Daarnaast willen we een erg succesvol

promotiemiddel gebruiken, namelijk mond-tot-mond reclame. Leden persoonlijk benaderen heeft

altijd goed gewerkt om commissieleden te werven, hier willen we dus mee doorgaan. Ook willen we

benadrukken dat de hulp van iedereen erg nodig is, maar dat we er ook iets voor terug doen. Actieve

leden worden uitgenodigd voor de ALA. Ook willen we voornamelijk leden werven voor de

Trainerspoule en Scheidscie. Ter illustratie, de scheidsrechterscursus van Jelmer en van de KNVB

hebben een grote toegevoegde waarde voor de leden. Voor deze commissies zal dan ook extra

promotie gemaakt moeten worden.

3.4 Nieuwe commissies

Een groeiende club betekent ook een groeiend aantal actieve leden. Veel leden zijn enthousiast om in

commissies te gaan en vinden het leuk om activiteiten te organiseren. Om deze reden is er ruimte

voor het opstarten van nieuwe commissies. Dit jaar is het de bedoeling om twee nieuwe commissies

op te zetten; de activiteitencommissie en een commissie die een nieuw toernooi zal organiseren. Of

dit toernooi een voetbaltoernooi wordt moet nog naar gekeken worden. Het is in elk geval de

bedoeling dat het gemengde teams zijn, om ervoor te zorgen dat nieuwe en oude leden hun

clubgenoten beter leren kennen.

3.4.1 Activiteitencommissie

Om de werkdruk van het bestuur te verminderen is het belangrijk om meer taken uit handen te

geven. Op deze manier kan het bestuur zich beter focussen op bestuurszaken en zo de alsmaar

groeiende club in stand houden. Er zijn verschillende taken die de afgelopen jaren altijd door het

bestuur uitgevoerd worden, terwijl het niet voor al deze taken noodzakelijk is dat het bestuur dit

doet. Dit gaat om de organisatie van de kroegentocht, de Van Lint Studenten Sport Week, het

nieuwjaarstoernooi en de stropdas kroegentocht. Het zou goed zijn om een nieuwe commissie op te

starten, namelijk de activiteitencommissie (AC), die deze taken zal overnemen.

De AC zal verantwoordelijk worden voor de eerder genoemde activiteiten en het bestuur zal bij het

organiseren van deze activiteiten alleen dienen als aanspreekpunt. Niet alle activiteiten kunnen uit

handen gegeven worden van het bestuur, om er voor te zorgen dat het bestuur betrokken blijft bij de
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leden. De nieuwe ledenavond kan bijvoorbeeld beter door het bestuur georganiseerd worden, dit om

zo goed mogelijk in contact te komen met de nieuwe leden van Pusphaira.

Naast de organisatie van deze jaarlijkse activiteiten, krijgt de activiteitencommissie ook ruimte om

met nieuwe ideeën te komen. Dit zal vooral voor het volgende seizoen zijn omdat dit seizoen al vrij

vol zit met alle lustrum activiteiten. Bij goedkeuring van het bestuur zullen deze activiteiten ook

daadwerkelijk uitgevoerd worden.

3.4.2 Een nieuw toernooi

Ook is het doel voor dit jaar om een nieuw toernooi op te zetten, wat jaarlijks aan het begin van het

jaar zal plaatsvinden. De reden voor dit idee is dat de nieuwe leden met dit toernooi makkelijker

kennis kunnen maken met de andere leden en de club zelf. Er waren veel positieve reacties over het

5X5 toernooi van afgelopen jaar, waarbij Pusphaira-leden verdeeld werden over de verschillende

teams. Dit was een hele geschikte manier om clubgenoten te leren kennen. Dit toernooi zal een

positief effect hebben op de clubbinding, wat een belangrijk doel is voor dit jaar. Door het toernooi

aan het begin van het jaar plaats te laten vinden, kunnen zowel nieuwe als oude leden elkaar beter

leren kennen. Er moet nog gekeken worden wat voor toernooi dit precies zal worden. Een

voetbaltoernooi is een goede optie, echter moet er dan wel rekening gehouden worden dat er dan

met het nieuwjaarstoernooi, het 5X5 toernooi en het IT er nog bij, vrij veel voetbaltoernooien

plaatsvinden. Mocht het inderdaad een voetbaltoernooi worden, dan zal de opzet hetzelfde worden

als bij het 5X5 toernooi, alleen zal dit toernooi iets kleinschaliger en intern zijn. Het is echter ook

mogelijk om er een heel ander toernooi van te maken. De commissie krijgt de ruimte om zelf het

toernooi vorm te geven.

Aangezien het organiseren van zo’n evenement best veel tijd kan kosten, zal dit toernooi door een

nieuwe commissie georganiseerd moeten worden. Voor het eerste jaar is het belangrijk om genoeg

tijd te rekenen voor de organisatie van het toernooi, om niet tegen verrassingen op te lopen. Om

deze reden zal de commissie voor dit toernooi in februari/maart opgezet worden.

3.5 COVID-19 scenarios

Afgelopen anderhalf jaar speelt COVID-19 een grote rol in ons dagelijks leven, maar ook in de

clubsfeer. Ons doel zal zijn om zoveel mogelijk activiteiten weer fysiek op locatie aan te bieden. Op

deze manier zullen wij proberen bij te dragen aan een hechte club cultuur, maar wel op een veilige en

verantwoordelijke manier.
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4. Professionalisering
De groei van Pusphaira vraagt om het professionaliseren van de club. Door de groeiende hoeveelheid

leden zullen werkwijzen om een andere aanpak vragen waardoor er meer structuur nodig is om alle

werkzaamheden en activiteiten in goede banen te leiden. Dit vraagt om herziening van de huidige

commissies en beeld die wij als Pusphaira presenteren aan de buitenwereld.

4.1 Verzelfstandigen van commissies

Momenteel telt Pusphaira 24 commissies en zoals eerder genoemd zijn er veel inactieve leden in

commissies die de taken binnen de commissies verzwaren voor de andere leden. Door deze leden aan

te spreken en nieuwe leden te werven voor commissies, zal de structuur binnen een commissie

verbeteren en zo ook de werkwijzen. Om zelfmanagement binnen een commissie te vergroten en

werkwijzen in goede banen te leiden, willen wij dat elke commissie een voorzitter heeft. Zodra een

commissie voorzitter een commissie goed draaiende weet te houden zullen wij een stap terug doen

en de commissie meer verantwoordelijkheid geven.

Naast het herzien van de commissies willen wij twee extra commissies opzetten (3.4 Nieuwe

commissies). Daarnaast willen we bijdragen bij het verzelfstandigen van de commissies. Hierbij is het

essentieel dat er goed wordt gecommuniceerd tussen de commissies, commissieleden, teamleiders

en het 57e bestuur. Hier zal mee begonnen worden tijdens een nieuwe voorzitters commissie

vergadering. Deze vergadering zal bestaan uit de voorzitters van elke commissie en het bestuur. Met

deze vergadering kunnen we evalueren hoe elke commissie verloopt en daarnaast kunnen we als

bestuur ervoor zorgen dat de vereniging op een lijn ligt door onze visies te delen.

4.2 Commissie kleding

We zullen de commissies in 3 categorieën onderscheiden.

De eerste zijn commissies die zichtbaar moeten zijn, die ook beschikken over een eigen begroting.

Deze zullen commissie kleding vanuit hun eigen begroting betalen, met een maximum van €15,- per

commissielid. Commissies die hiervoor in aanmerking komen zijn intro, 5x5 en lustrum. Het IT is een

aparte stichting maar doet dit ook al. Ook zou de commissie voor een nieuw toernooi hieronder

vallen.

De tweede categorie bestaat uit commissies die zichtbaar moeten zijn maar geen eigen begroting

hebben. Commissies die hierbij horen zijn de baco, trainerspoule en scheidsrechters commissie.

Hiervoor betaald de club de kleding waarbij de kleding van de club blijft en weer moet worden

ingeleverd.

De laatste categorie is commissies die niet perse zichtbaar moeten zijn, deze krijgen geen kleding van

de club.

Voor de Baco geldt een extra voor de kleding. De baco leden zijn verplicht de shirts te dragen. Dragen

zij de shirt niet dan dienen ze een principiële boete van 50 cent te betalen, die zal gebruikt worden

voor de aanschaf voor nieuwe shirts.
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4.3 De PR en sociale media

Om de club aantrekkelijk te maken voor externen, zal Pusphaira actiever moeten worden op social

media. De PR zorgt dat dit gebeurt. Om meer bekendheid te creëren, kan ook nog overwogen worden

om gebruik te maken van betaalde reclames op sociale media platformen zoals instagram. Deze

zullen gebruikt worden voor promotie van de toernooien waarbij we externen willen trekken. Ook

voor de deadline van de A-categorie van 15 juni zou dit een goede optie zijn om leden te werven voor

de selectie. Daarnaast zullen wij de Facebookgroep van Pusphaira en de bestuurspagina weer

oppakken en natuurlijk leden en/of externen via de mail goed blijven inlichten over evenementen of

andere belangrijke punten.

De PR-koepel is een systeem waarbij er makkelijk dingen uitgewisseld kunnen worden tussen de PR,

FotoCie, WebCie en de Puspass. Er wordt gebruikt gemaakt van een stackstorage. Er is een gedeeld

account waar die commissies allemaal bij kunnen. De PR en de webcie kunnen hierdoor makkelijk bij

de foto’s zonder dit iedere keer moeten vragen. Zij kunnen dan de foto’s gebruiken voor de website of

promotie doeleinden.

Om genoeg promotiemateriaal te creëren en club momenten vast te leggen zal de fotocommissie

moeten worden uitgebreid. De commissie bestaat nu uit drie actieve leden. Het doel is om dit

nummer te verhogen naar minimaal zes, wat aansluit aan onze missie om meer actieve leden in

commissies te krijgen. De voorzitter van de commissie zal ervoor moeten zorgen dat er op iedere

activiteit foto’s gemaakt worden. De PR zal deze foto’s op sociale media plaatsen om zo promotie te

maken. Momenteel wordt er te weinig promotiemateriaal gecreëerd waardoor de social media van

Pusphaira niet actief genoeg is. Ook willen wij ‘insta-takeovers’ kunnen doen met onze leden. In ieder

seizoen willen we dat in ieder team een persoon wordt aangesteld. We kunnen met de leden en

teams  in overleg gaan wanneer ze dit gaan doen.

Zodoende, door de fotocommissie uit te breiden is er dus meer materiaal voor de PR om mee te

werken. Wij willen dat in ieder geval de komende activiteiten worden gefotografeerd en geplaatst op

sociale media: de Cobo, lustrum opening, cantus, gala, SinterKerst, stropdas kroegentocht, ALA, IT,

5x5 toernooi, Skireis, van Lint Week, nieuwjaarstoernooi, batavierenrace en de eerste- en laatste

thuis zondag. Daarnaast willen we dat op tenminste vier clubavonden iemand aanwezig is om foto’s

te maken. Mocht niemand van de fotocie aanwezig kunnen zijn, zullen zij dit zelf moeten oplossen

door bijvoorbeeld iemand anders te vragen.

Een andere missie van de PR zal zijn om een format te creëren. Zo zullen de foto’s die geplaatst

worden er professioneel uit zien. Ook zal alle geplaatste content dezelfde lay-out hebben wat ook

weer professioneel oogt.

4.4 Sport innovatie

Naast het professionaliseren van Pusphaira’s werkwijzen en structuren, willen wij de sport ook

professionaliseren. Al een aantal jaar is sportinnovatie een onderwerp van gesprek. Wij vinden het

belangrijk om te onderzoeken op welke manier wij als club kunnen innoveren. Momenteel is er geen

duidelijk beleid afgesproken hoe er met sport innovatie om wordt gegaan. Het 5-jarenbeleidsplan laat
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dit onderwerp ook terzijde, waardoor wij een vrijblijvende verkenning willen doen naar

mogelijkheden. Wij willen duidelijkheid creëren hoe wij als vereniging tegen sportinnovatie

(videoanalyse, gebruik van data, etc) aankijken en hoe dit kan worden geïntegreerd in onze club voor

alle teams. Wij zullen hierover op een ALV terug komen.
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5. Nawoord
Als 57e bestuur willen wij garant staan voor een fysiek, actief voetbalseizoen vol activiteiten en

mogelijkheden. Wij zullen er alles aan doen om de Pusphairanen een geweldig jaar te bezorgen,

waarbij we weer als vanouds samen een biertje kunnen drinken langs het veld en kunnen genieten

van de gezelligheid die de club te bieden heeft. De anderhalve-meter-samenleving is afgeschaft,

echter zal COVID-19 mogelijk ook dit jaar nog een rol spelen binnen de vereniging. Mocht dit

inderdaad het geval zijn, zullen wij als bestuur ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van de activiteiten

op zo’n manier georganiseerd worden dat ze voldoen aan de richtlijnen en op deze manier dus wel

door kunnen gaan.

Mochten jullie nog ideeën hebben aanvullend op ons beleid, dan horen wij dit graag. Wij gaan

namelijk ons uiterste best doen om er weer een onvergetelijk jaar van te maken, vol met activiteiten

en gezelligheid. Om dit te bereiken is jullie advies meer dan welkom.
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