Visie - ELI over 7 jaar

Visie - Wij zijn ELI! - Waar je bij wilt horen
De vereniging schept de mogelijkheden om op prestatieve, recreatieve en passieve wijze plezier te beleven aan
de voetbalsport.
We zijn een open vereniging waar families, vrienden, vriendinnen en inwoners uit Lieshout samen komen; we
nemen een belangrijke sociale plaats in binnen de Lieshoutse gemeenschap. Iedereen (jongen, meisje, man of
vrouw) die van voetbal houdt, kan lid worden en voelt zich welkom.
Onze belangrijkste waarden zijn samenspel, gewoon doen en plezier beleven.

Voetbalplezier- en prestatie
Plezier, samenspel, en (bij de jeugd) persoonlijke ontwikkeling staan voorop; resultaat
vloeit voort uit het voorgaande.
Positief coachen, fairplay, goed teamklimaat, respect, gezag en positief aanmoedigen
zijn leidende systeemprincipes. Binnen de vereniging zijn we open en we spreken elkaar aan op gedrag.
We zijn naar verhouding een kleine vereniging en passen onze ambitie doorlopend aan aan het voetbalniveau
van onze leden. Op seniorenniveau streven we naar 4e klas . In de jeugd spelen de selectieteams 1e klasse.
Tevens besteedt de vereniging aandacht aan sport en gezondheid.

Een leven lang voetbal voor ieder lid
Wij bieden onze leden de mogelijkheid om in alle levensfases te voetballen. Van het mini-voetbal, het reguliere
(jeugd) voetbal, tot 7x7 en het walking voetbal. Ook koesteren we onze passieve leden en oud-leden.
Vanaf de JO13 blijft de recreatieve jeugd verbonden met de vereniging; nagenoeg alle jongeren stromen door
naar de seniorenteams. Met het nieuwe voetbalaanbod, is op alle dagen het voetbal te beleven op het sportpark,
op het veld en in de kantine. De vereniging telt meer dan 700 leden.

Sportief verenigen
Verenigingsstructuur
Uitgangspunt is dat alle leden bijdragen aan de vereniging (i.p.v. dat leden klanten zijn die een dienst afnemen).
Ref. KNVB back to basics.
Het bestuur is op ‘afstand’ en stuurt op contact, visie en beleid. De
uitvoering is belegd in (sub)commissies en werkgroepen.
Bestuursleden en hoofden van commissies hebben een open houding,
denken vanuit visie en in kansen. Contact en verbinden is hun
vertrekpunt. Leden herkennen zich in de bestuursleden en de hoofden en
voelen zich gezien en erkend door hen.
De vereniging pakt initiatieven en activiteiten op op voorwaarde van
draagvlak en ambassadeurs, waarbij het voetbal altijd prioriteit en focus
heeft.
De vereniging heeft een warme band met de supportersvereniging en ‘vrienden van ELI Jeugd’; we vinden elkaar
in jubilea en eerbetoon, en in de jeugd.
Vrijwilligersmodel
ELI is een vereniging van, voor en door leden. Uitgangspunt is dan ook dat alle actieve leden (16 +) kunnen
worden ingedeeld op verenigings- en/of teamtaken. Binnen de jeugd wordt een ouder/verzorger namens een
jeugdspeler ingedeeld.
In toenemende mate raken leden ook actief binnen de vereniging. De praktijk leert dat leden de bereidheid
voelen om teamtaken uit te voeren en - als ze meer betrokken raken - ook verenigingstaken op zich willen
nemen. Hierbij helpt het dat bekenden hen vragen.
Actieve leden voelen zich gewaardeerd en voeren hun activiteiten uit met plezier.
Teams zijn de kern van de vereniging en de structuur. Op teamniveau is de betrokkenheid het grootst. Betrokken
trainers, leiders, en team (ouders of spelers) nemen gezamenlijk de teamtaken op zich. Teams ondersteunen
ook de bardiensten op speeldagen en speel- en trainingsavonden. Op drukke dagen ondersteunen (jeugd)
krachten de bar. Zij ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.
We moedigen jeugdspelers actief aan een maatschappelijke stage binnen de vereniging te verzorgen.
Bezoldiging: Alleen de hoofdtrainer is bezoldigd (vanwege de papieren). Indien geen geschikte trainers / leiders
beschikbaar zijn voor jeugdteams wordt een betaalde trainer ingezet.

Samenwerkingen
We zijn verbonden met de plek Lieshout en haar inwoners; Een leefbaar Lieshout
betekent een leefbare vereniging. En Lieshout heeft toekomst, gelet op het aantal
inwoners, haar gunstige ligging t.o.v. Eindhoven, en Bavaria als een krachtige werkgever.
Als vereniging staan we dan ook blijvend sterk op eigen benen; fusies of andere vormen
van vergaande samenwerking met andere voetbalverenigingen zijn voor de vereniging niet nodig.
We zijn als vereniging zichtbaar in het dorp,
en bieden het voetbal en haar beleving als
voorziening voor een toekomstbestendig
dorp.

We staan altijd open voor het gesprek en samenwerking met andere Lieshoutse verenigingen en/ of instellingen.
Voor concretisering van ideeën toetsen we op visie en tevens de uitvoerbaarheid. We hebben afspraken met
Scouting en de Runnersclub over het parkeren, de verkeersveiligheid en het gebruik van het voormalige
korfbalveld. Tijdens Koningsdag organiseren we het ELI Straatvoetbal.
We wisselen ook pro-actief kennis en ervaring uit
met de voetbalverenigingen in Laarbeek
(platform Laarbeek verenigt).
We hebben een amateur partnerschap met PSV op basis van kennisdeling, maatschappelijke betrokkenheid en
beleving. De samenwerking levert ons voordeel op.

Voetbal
Voetbalaanbod
De KNVB veldvoetbalspelvormen voor de senioren en jeugd zijn leidend voor de vereniging. We zijn onderdeel
van de ‘vroege meerderheid’ in het adopteren en implementeren van nieuw voetbalaanbod en staan altijd open
vormen uit te proberen (‘pilots’). Ambassadeurs en vragen van leden zijn hierin leidend.
Binnen de jeugd is de introductie van de mini’s een succes. Bij de jeugd zijn er vanaf JO13 meidenteams en de
oudere jeugd speelt mee in de lokale e-sports competitie. Bij de senioren hebben de ‘veterinnen’, het ‘walking
football’ en het 7 x 7 voetbal een vaste plek.

Winterperiode - voetbalactiviteiten laten doorlopen
Het KNVB voetbalseizoen kent een lange onderbreking van bijna 10 weken in de winter. De vereniging zorgt
ervoor dat leden ook tijdens de wintermaanden kunnen sporten (m.u.v. Kerstperiode). Er is een plan van aanpak
waarin alle winter overbruggingsopties zijn meegenomen (ref. jaarplan 2018-2019).

Voetbalorganisatie
Trainers en leiders werken volgens het technisch (jeugd)
beleidsplan; de technische commissie onderhoudt de contacten met
de teamleiding en biedt hen begeleiding en coaching.
Per team streven we naar een teamleiding van 3 personen,
waarvan ten minste 1 ervaren trainer.

Sportpark
Indeling
We zijn sinds 1975 gevestigd op ’t Luytelaar. Voorheen lag het sportpark waar nu TV De Raam is gevestigd. Op
het sportpark lagen diverse uitdagingen. De indeling van velden en voorzieningen was niet optimaal qua beleving
en logistiek. Tevens was de kantine aan volledige renovatie en/of nieuwbouw toe. Daarnaast was er een tekort
aan parkeerruimte op wedstrijddagen.
Uitgangspunt is dat vanuit de kantine en met name vanaf het
terras het voetbal op tenminste het hoofdveld te volgen is.
Bezoekers kunnen vanuit een langgerekt overdekt terras (‘het
langste terras van Brabant’) voor de kantine het voetbal volgen.
De kantine
De kantine is gemoderniseerd, heeft sfeer en gezelligheid; De
kantine is altijd open voor leden, en dient als centrale
ontmoetingsplaats binnen de vereniging. Deze plek is van groot
belang om het sociale aspect te verwezenlijken. Het kantineteam
draagt zorg voor een schone, uitnodigende en prettige omgeving waar gezelligheid en elkaar ontmoeten
vooropstaan.
Ligging t.o.v. het dorp
Indien de mogelijkheid zich aandient, dan sluiten we verhuizen naar een meer centralere plek in het dorp niet uit.
Op die manier kunnen we optimaal voorzien in de sociale functie voor de inwoners van Lieshout.
(Referenties: Meierijstad geeft miljoenen uit aan sport. In Sint-Oedenrode ontvangt voetbalclub Rhode twee miljoen euro voor
renovatie sportpark; Gemeente Helmond steekt 25 miljoen euro in nieuw sportpark, scholenkoepel OMO nog eens 30 miljoen
en Helmond Sport legt 1,5 miljoen op tafel. VV Gerwen krijgt van gemeente Nuenen een hybride veld.)

Parkeren
Er is een hoofdparkeerterrein. Tevens is er een tweede parkeerterrein beschikbaar tijdens drukte.
Overheidsregulering en thema’s
De vereniging adopteert ontwikkelingen als ‘vroege meerderheid’ (‘early majority’).
Het sportpark is rookvrij als de jeugd actief is. En we doen zaken duurzaam, op voorwaarde dat het ook
economisch verantwoord is.
ELI Courts
De voetbalveldjes in het dorp zijn in samenwerking met de buurtverenigingen en de gemeente Laarbeek
verworden tot ELI courts, zodat elk kind in Lieshout ook in de buurt optimaal kan voetballen.

Voetbaltechnologie
Trainers en leiders maken gebruik van de technisch middelen die ons
o.a. door de KNVB worden aangereikt, zoals de Rinus app voor
voetbaltrainingen voor ieder niveau.
(Online) videoverslagen, video analyse, en voetbalstatistieken zijn voor
alle teams beschikbaar.
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