
Speerpunten bestuur Exstudiantes in ’22-‘23 
 

Het bestuur 22-23 formuleert onderstaande doelstellingen, middels welke gepoogd wordt de 

betrokkenheid van onze leden te verhogen. Zowel kwantitatief (méér leden leveren een actieve 

bijdrage) als kwalitatief (actieve leden leveren een zinvolle bijdrage aan de organisatie van 

activiteiten). 

 

1. Optimaliseren van de interne informatievoorziening en -verwerking binnen 

Exstudiantes 
Binnen onze vereniging worden onze leden over verschillende digitale kanalen (website, nieuwsbrief, 

voetbal.nl-app) geïnformeerd over activiteiten, trainingen, wedstrijden en overige relevante 

ontwikkelingen. Daarnaast kan men zich inschrijven voor deze activiteiten op de website of via de 

voetbal.nl-app. 

We willen ons ervan verzekeren dat de ingerichte 'infrastructuur' voor informatievoorziening en –

verwerking optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van onze leden. 

Voorgestelde resultaten en middelen 

Inventarisatie van wensen en behoeften van onze leden middels een vragenlijst, met de volgende 

vragen: 

- Welke informatie ze graag ontvangen en op welke wijze ze geïnformeerd willen worden; 

- Wat ze vinden van de bestaande kanalen/applicaties die we gebruiken voor 

informatievoorziening en -verwerking. 

Deze vragenlijst zullen wij onder de aandacht brengen middels meerdere oproepen via nieuwsbrief, 

interne mailings en via de aanvoerders. 

Gewenst resultaat 

Op basis van de resultaten van de vragenlijst stelt het bestuur, i.s.m. de Technische Commissie, een 

concept plan van aanpak op om de interne informatievoorziening en -verwerking te optimaliseren. 

Hoe draagt dit bij aan het verhogen van de betrokkenheid binnen onze vereniging? 

We denken dat we meer van onze leden kunnen informeren over, en bewegen tot deelname aan, 

toernooien, trainingen of andere activiteiten, door zoveel mogelijk ‘praktische drempels’ weg te 

nemen welke momenteel tussen de persoon en de relevante informatie staan. 

 

2. Optimaliseren van de externe informatievoorziening vanuit Exstudiantes 
Exstudiantes heeft de beschikking over meerdere sociale kanalen waarover ‘naar buiten toe’ wordt 

gecommuniceerd, waaronder de website, Instagram, Twitter en Linkedin.  

Wij willen onze aanwezigheid op deze kanalen nog eens onder de loep nemen. Wat doen wij nu goed 

en wat kan nog beter? 



Voorgestelde resultaten en middelen 

Inventarisatie van de huidig beschikbare sociale kanalen: welk kanaal wordt waarvoor gebruikt, en 

waarom? Wie willen we hiermee bereiken? Hiervoor willen we samenwerken met relevante 

commissies binnen onze vereniging.  

Gewenst resultaat 

Een ‘social media’ plan, waarin we een consistente stroom van relevante content garanderen voor 

onze huidige following (bestaande uit zowel leden als niet-leden). De verantwoordelijkheid voor de 

uitvoer van dit plan komt, in goed overleg, bij de juiste samenwerkende personen/commissies te 

liggen. Ook zal de huidige website gescreend worden en zorgen we ervoor dat alle pagina's up-to-

date gebracht worden. 

Hoe draagt dit bij aan het verhogen van de betrokkenheid binnen onze vereniging? 

De relevante content die onze following op onze social media kanalen bereikt, kan de betrokkenheid 

van deze groep met onze vereniging op 2 manieren verhogen: leden zijn sneller geneigd om zich in te 

schrijven voor de gepromote activiteiten, en niet-leden melden zich aan bij onze club om er in de 

toekomst bij te kunnen zijn. 

 

3. Betere aansluiting van georganiseerde activiteiten met de wensen en behoeften van 

onze leden. 
De opkomst bij activiteiten die binnen onze vereniging worden georganiseerd, blijft helaas al 

jarenlang achter. Ten opzichte van het bredere ledenbestand is de ‘harde kern’ van actieve leden 

vaak oververtegenwoordigd. Hierdoor blijven de georganiseerde activiteiten te vaak onder de radar 

van veel leden, wat dit effect alleen maar versterkt.  

Het roept onder andere de vraag op of het bestuur en de commissies goed zicht hebben op de 

wensen en behoeften van het 'bredere ledenbestand'. 

Voorgesteld middel 

We willen dit seizoen peilen bij onze leden wat er bij ze leeft, waar behoefte aan is en welke 

aanbevelingen men heeft voor ons als bestuur en de commissies als het gaat om het organiseren van 

passende activiteiten. Dit kan wellicht via de aanvoerders van onze elftallen geïnitieerd worden. 

Hierover meer onder 'punt 4'. 

Gewenst resultaat 

Organisatie van (reeds eerder georganiseerde) activiteiten die qua vorm en invulling passen bij de 

wensen en behoeften van onze leden. 

Hoe draagt dit bij aan het verhogen van de betrokkenheid binnen onze vereniging? 

De leden die tussen ‘actief’ en ‘helemaal niet actief’ vallen (lees: leden die wel eens in de KJ 

verschijnen, vaak meedoen aan trainingen en wedstrijden, maar die niet of zelden deelnemen aan 

activiteiten) willen we overhalen om mee te doen aan activiteiten, door het aanbod van activiteiten 

beter aan te laten sluiten op hun wensen en behoeften.  

 

4. Optimalisering van de samenwerking met onze aanvoerders 
Het bestuur wil de samenwerking met aanvoerders van alle elftallen verder optimaliseren. 



Voorgesteld middel 

Hiertoe stelt het bestuur de volgende stappen voor: 

- Continuering van het gebruik van de 'Exsinfoapp' binnen Whatsapp. In deze besloten 

groep wordt door het bestuur relevente informatie gedeeld en opgehaald bij de 

aanvoerders van alle elftallen binnen Extudiantes. 

- Opzetten van een 'Aanvoerder-specifieke app' binnen Whatsapp. Hierin kunnen 

discussies plaatsvinden. Afgelopen seizoen is namelijk gebleken dat het voor 

deelnemers een drempel is om in de Exsinfoapp te stappen omdat dit een grote app 

groep is waarin ook veel discussies worden gevoerd. 

- Fysieke contactmomenten met de aanvoerders. Bij de huidige ‘aanvoerders 

vergaderingen’ merkt het bestuur op dat de betrokkenheid en coöperatie van 

aanwezige aanvoerders onvoldoende is. Het bestuur stelt dan ook voor om de vorm 

en invulling van de aanvoerders vergaderingen te heroverwegen.  

Gewenst resultaat 

Het fysieke contactmoment met de aanvoerders wordt in de vorm van een borrelavond 

georganiseerd. Het bestuur denkt dat deze meer informele vorm beter past bij het doel van deze 

activiteit, namelijk om op persoonlijk niveau een gesprek te starten over de wederzijdse 

verwachtingen en gemaakte afspraken tussen aanvoerders en het bestuur. Een dergelijke opzet biedt 

bestuur en aanvoerder de ruimte om dit onderwerp meer ‘in de sfeer van een gesprek’ te doen. 

Hoe draagt dit bij aan het verhogen van de betrokkenheid binnen onze vereniging? 

Het bestuur hoopt dat met deze aangepaste vorm van de ‘aanvoerders vergadering / aanvoerders 

borrel’ de motivatie van aanvoerders om een actieve bijdrage te leveren aan dit gesprek positief 

gestimuleerd wordt. Daarnaast hoopt het een, met onze aanvoerders gedeeld, 

verantwoordelijkheidsgevoel m.b.t. het functioneren van de club te realiseren. 

5. Selectie 
De ambitie van de club is om een team te hebben in de hoofdklasse. In samenwerking met de TC 

zullen we nogmaals de mogelijkheden binnen en buiten de club onderzoeken. De afgelopen jaren is 

echter gebleken dat het niet gemakkelijk is een selectie van het beoogd niveau te handhaven met het 

huidige ledenbestand. Speerpunt voor aankomend jaar is onze naamsbekendheid bij andere clubs te 

vergroten met als doel de doorstroom van spelers van hoog niveau mogelijk te maken met als doel 

op de lange termijn opnieuw een team in de hoofdklasse te krijgen. Hiertoe zullen we onder andere 

de banden met Drs. Vijfje aanhalen om Exstudiantes opnieuw tot een logische vervolgstap te maken 

na het studentenleven 

6. Continuering beleidspunten bestuur ’21-‘22 

 

6.1. Nieuw damesteam 
Oprichting van een derde damesteam wat kan deelnemen aan de competitie per seizoen ’23-’24. 

6.2. Versnellen van het ‘kledingfonds’ 
Het doel is om dit jaar 4 teams te voorzien van een nieuw tenue. Dit is een versnelling t.o.v. het 

eerder gepresenteerde plan van 3 tenues. Het bestuur is van mening dat hier voldoende financiële 

ruimte voor is en dit aansluit bij de uitstraling van club waarbij alle faciliteiten en middelen op orde 

zijn. 



6.3. Continueren van benefietactie(s) 
Afgelopen jaar heeft de geplande benefietactie helaas niet plaatsgevonden. In lijn met het Speerpunt 

3 wordt verkend of, en in welke vorm, er dit seizoen een benefietactie opgezet zal worden. Ongeacht 

de uitkomst van het onderzoek is het doel om een tweede goed doel te selecteren en deze actief te 

gaan uitdragen. Wanneer er geen benefietactie zal plaatsvinden zal er in overleg met de 

Benefietcommissie gekeken worden naar een alternatief plan om financiële middelen op te halen om 

het te selecteren goede doel te ondersteunen. 

 

7. Strategisch plan voor kwaliteitsimpuls van onze teams 
Het bestuur wil de ambities en doelstellingen die de Technische Commissie heeft geformuleerd 

m.b.t. het verbeteren van de 'voetballende kwaliteit' van onze elftallen, i.s.m. deze commissie 

vertalen in een meerjarig plan van aanpak. In dit plan wordt een strategie uitgewerkt waarin we 

aangeven op welke wijze en op welke termijn wij denken dat we deze kwaliteitsimpuls kunnen 

realiseren. 

 

8. Veranderde opzet invulling bestuursactiviteiten 
De werving van voldoende bestuursleden om een voltallig bestuur te vormen is voor aankomend 

seizoen helaas niet gelukt. Afgelopen jaar heeft het bestuur veel energie gestoken in het werven van 

nieuwe bestuursleden maar de animo en bereidwilligheid bleek helaas laag. Opvolgend hierop heeft 

een overleg met alle aanvoerders plaatsgevonden. De uitkomst hiervan is dat we het aankomend 

seizoen moeten zoeken naar een andere invullings wijze van het wedstrijdsecretariaat en ook een 

toekomstvisie moeten opzetten voor de langere termijn.  

8.1 Veranderde opzet wedstrijdsecretariaat 
Om met 4 bestuursleden aankomend jaar toch het volledige takenpakket te kunnen waarborgen zal 

de invulling van het wedstrijdsecretariaat veranderd worden. Voor aankomend jaar zal een deel van 

de taken telkens periodiek bij een ander team ondergebracht worden. De concrete invulling van dit 

plan zal direct bij aantreden van het nieuwe bestuur in werking gezet worden. Het doel is om 

hiermee het takenpakket van de wedstrijdsecretaris te verlichten zodat deze rol gecombineerd kan 

worden met de taken van het “algemeen bestuurslid".  

8.2 Lange termijn visie bestuurs invulling 
Het bestuur zal zich ten uiterste inzetten om een voltallige bestuurs invulling te realiseren. Echter 

mocht het zo ver komen dat dit niet lukt, zal er zoals hierboven beschreven een beroep op de leden 

van de vereniging moeten worden gedaan om zaken als het wedstrijdsecretariaat op te pakken. 

Hiervoor vragen wij jullie begrip en medewerking. 


