
Opgericht: 1944
Leden: +/- 210 spelende leden
Vrijwilligers: +/- 180

Accommodatie
'De Kottenbrei' kent 3 velden.
Hoofdveld met gewoon gras,
kunstgrasveld en trainingsveld.
Verder zijn er 4 kleedkamers en 1
unit waar omgekleed kan worden.
De accommodatie is van de
vereniging zelf. De kantine wordt
onderhouden door vrijwilligers en
de velden door de gemeente. Ook
is er voldoende
parkeergelegenheid
Uit de enquête blijkt dat de leden de
accommodatie op de verschillende
punten goed tot zeer goed vinden.
In 2019 wordt de accommodatie
verbouwt

'De accommodatie voldoet aan de
positie van de club. Het

kunstgrasveld is 'zeer goed' voor
een derde klasser en wordt ook

goed onderhouden'
- Matthijs Kolman -

AKB-model
Deze interne analyse is gedaan aan de hand van het AKB-
model. Het AKB-model gaat aan de hand van
verschillende punten kijken hoe een vereniging in elkaar
steekt. 

Vrijwilligers
Een vereniging leeft op zijn vrijwilligers, zo ook bij Reutum. 
Reutum kent zo'n 180 vrijwilligers. Dat is ongeveer net zoveel als
dat er leden zijn. Deze vervullen verschillende taken binnen de
vereniging. Als dank voor deze vrijwilligers wordt er elk jaar een
'vrijwilligersfeest' georganiseerd. Hier worden alle vrijwilligers
bedankt voor hun diensten.

'Het is mooi om te zien dat bijna ieder lid ook vrijwilliger is of wel
een vader of moeder heeft die wat doet bij de vereniging' 

- Hettie olde Lohuis - 

Wie zijn wij?
Noa Lahuis, Myrthe Hemelt en Koen Warring zijn 3
studenten die studeren aan de Hanze
Hogeschool in Groningen. Voor onze opdracht
moeten we de club V.V. Reutum beter leren
kennen. Dit hebben we verwerkt in deze
factsheet. Zodat u de club ook beter kan leren
kennen!

Voor vragen over de factsheet kunt u Koen
bereiken via de mail: 
k.warring@st.hanze.nl

Beleid
Er is bij Reutum een beleidsplan aanwezig, deze is
niet meer up-to-date. Deze is zo'n 10 jaar geleden
opgesteld. Verder zijn er een visie en een missie.

Missie:
Bij VV Reutum staan prestatie, plezier, bewegen

en respect centraal iedereen moet zich binnen de
vereniging thuis voelen zodat dit resulteert in een

positieve clubcultuur.

Visie:
Binnen VV Reutum wil men graag dat mensen
plezier beleven, meer gaan bewegen en met

elkaar in contact komen door voetbal.

Cultuur
Uit de enquete blijkt dat 86% van de
mensen de cultuur binnen de
vereniging erg goed vindt.
Belangrijke motieven zijn:
- Onderlinge betrokkenheid (67%)
- Trots op de vereniging (81%)
- Hechte cultuur (71%)
- Het gevoel van 'erbij horen' (78%)

'Er is een vertrouwenspersoon
maar die wordt niet gebruikt, dit zegt

wel veel denk ik'
- Wout Mensink -

Kader
Bijna alle teams worden getraind
door vrijwilligers (jeugdspelers of
senioren). Alleen bij het eerste elftal
en de B1 staan zogeheten 'trainers
van buitenaf' voor de groep. Verder
is er geen 'trainersplan' aanwezig.

'Elftallen moeten iemand van
buitenaf hebben, iemand die

'boven' de groep staat'
- Wout Mensink -

'Verbetering is er altijd, dit wordt op
de verschillende manieren ook wel

aangeboden'
- Matthijs Kolman -

Financiën
De club is financieel zeer gezond. Ze hebben niks te klagen als het gaat om de
euro's. Ten opzichte van andere verenigingen is de contributie dan ook vrij
laag. Waar de jeugd gemiddeld €80 betaalt, betalen de senioren €165. Wel
wordt er de komende jaren een grote investering gedaan. Dit is dan met
betrekking tot het vernieuwen van de accommodatie.

'VV Reutum is financieel zeer gezond, en er is voor de komende jaren geen
reden tot paniek. Wel zal de situatie minder worden als de nieuwe

accommodatie gebouwd moet worden'
- Joost Blokhuis -

Aanbod
De leden zijn tevreden over het aanbod op verschillende fronten:
- Trainingstijden
- Variatie in trainingen
- Aanvangstijden wedstrijden
- Mogelijkheid deelname aan wedstrijden
Punt van verbetering:
- Organisatie activiteiten naast de voetbal

Bestuur
Onder het bestuur
werken 7 comissies:
- Technische

Commissie

- Technische Jeugd

Commissie

- Webcommissie

- Scheidsrechters

commissie

- Jeugdcommissie

- Kantine Commissie

- PR Commissie

Voorzitster
Hettie olde Lohuis
Penningmeester

Joost Blokhuis
Secretaris

Ingrid oude Kotte

Algemene
Bestuursleden
Erwin Kamphuis
Hubert Stevelink

Frank Droste

Leden

33%  Pupillen (t/m 12 jaar)

27%  Junioren (13 t/m 18 jaar)

27%  Senioren (19 t/m 45 jaar)

13%   Ouderen (45 jaar en ouder)
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