
vv Drechtstreek 

Blik op de toekomst



Verleden en heden

• Opgericht 1 juli 1946 – vv Aviolanda (bedrijvenvoetbal)
• 1965 - Clubgebouw met 2 kleedkamers op Slobbergors
• 1967 – Aviolanda wordt Fokker en vv Aviolanda wordt vv Drechtstreek
• 1977 – verhuizing naar Oostpolder / oprichting jeugdafdeling : 140 jeugdleden
• 2020 :

o 812 leden ( 236 senioren / 576 jeugdleden )
o 10 kleedkamers
o 4 velden
o Geen zondagafdeling

Iedere zaterdag / speeldag recreëren er circa 1.000 mensen bij Drechtstreek !



Ambitie en Missie

Missie
“vv Drechtstreek is een zelfstandige vereniging voor jong en oud, die zich onderscheidt door een sportieve en welkome 
atmosfeer, technisch verzorgd en sportief voetbal voor en door haar leden. De eigen jeugdopleiding is hoofdleverancier 
voor de senioren selectieteams. De vereniging biedt zowel de mogelijkheid tot prestatie als recreatie voor zowel de jeugd 
als senioren en biedt sfeer en gezelligheid aan de leden en bezoekers. Het succes van de vereniging wordt mede bepaald 
door alle leden en vrijwilligers die bijdragen aan het realiseren van trainingen, wedstrijden en overige faciliteiten.”

• Recreatieve vereniging mèt faciliteiten voor jeugdopleiding en vlaggenschip
• Circa 150 vrijwilligers
• Samenwerking met scholen en andere verenigingen
• Ontmoeting als sleutelwoord
• Financieel gezond

Onze uitdaging is om de groeiende behoefte om te recreëren bij Drechtstreek te faciliteren ! 



Ledengroei / behoefte ontwikkeling (1/2)

• 2006-2020: 60% ledengroei door opkomst Oostpolder
• kredietcrisis (2007-2012) – impact Drechtstreek tussen 2011 en 2017
• Einde  kredietcrisis (2012) – doorgroei ledenaantal vanaf 2018



Ledengroei / behoefte ontwikkeling (2/2)

• Ontwikkelingen meisjes – en damesvoetbal
• Maatschappelijk rol neemt toe: participatie ouderen (oa walking footbal) 

en doelgroepen (gehandicaptenvoetbal)
• Verdere ontwikkeling Oostpolder / Land van Matena / Sliedrecht -Baanhoek west



Veld- kleedkamer capaciteit

• Beschikbare capaciteit : 
• 4 (verschillende type) velden – 10 kleedkamers
• 1 natuurgras, 1 kunstgrasveld, 1 hybrideveld en 1 WeTra veld
• maximale speelbelastbaarheid 3000 uur

• Overschrijding normbelasting met 2700 uur
• Samenwerking met PKC – trainingsveld in winterperiode

• kwaliteit ondermaats met name agv overbelasting (veldinspectierapportage)
• kunstgras kwetsbaar door openbare status (vernielingen)

• Benodigde capaciteit:
• KNVB norm: 6 wedstrijd en 2,5 trainingsveld – 12 kleedkamers
• Middellange termijn 1 extra kunstgrasveld
• Korte termijn 1 vervanging naar kunstgrasveld en 2 kleedkamers



KNVB norm



Doorontwikkeling

Korte termijn (1-2 jaar):
• Vervang WeTra veld voor kunstgras in 2020 (uiterlijk 2021)
• 2 extra kleedruimten
• Verdere verduurzaming vereniging (LED veld verlichting / zonnepanelen kantine)

Middellange termijn (2-4 jaar):
• Ontwikkeling meisjes / damesvoetbal + 2 kleedkamers
• Extra kunstgrasveld
• Ontwikkeling breder aanbod sportactiviteiten (doelgroepen)

Variaties mogelijk, bijvoorbeeld door ontwikkelingen in combinatie met VO scholen




