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Missie  

Groen Geel is dé veldvoetbalclub voor (oud-)studenten en starters in de 

gemeente Groningen.  

− Wij zijn een Betrokken voetbalclub met een sportief en sociaal 

geweten. Onze leden zijn betrokken en actief: bij Groen Geel is 

iedereen vrijwilliger en voelt men zich verantwoordelijk. 

− Wij zijn Toegankelijk. Wij zijn een vereniging voor (oud-)studenten en starters, voor 

prestatievoetbal en recreatief voetbal. We zijn ons bewust van de unieke cultuur van onze 

vereniging, dragen deze naar buiten toe uit en dragen op die manier bij aan het behoud en 

de ontwikkeling van de vereniging. 

− Wij zijn Eigenzinnig, We zijn een jonge club met enthousiaste en bevlogen leden. De sfeer bij 

Groen Geel is uitermate gezellig, ongedwongen, open en sportief. Dit is typerend voor de 

club. Bij Groen Geel is ruimte voor vernieuwing, zaken kunnen anders dan bij andere 

voetbalverenigingen.  

Visie  

Groen Geel heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een bekende en aantrekkelijke 

voetbalclub voor oud-studenten en starters in Groningen. Dat is te danken de herkenbare 

voetbalbeleving en clubcultuur van Groen Geel. (Oud-)Studenten en starters weten hun weg te 

vinden naar Groen Geel. Voor selectievoetbal en meer recreatief voetbal. Op zaterdag en op zondag. 

Mannen en vrouwen. Wij zijn een jonge en dynamische club die zaken net even iets anders regelt 

dan de gemiddelde voetbalclub.  

De afgelopen jaren is de accommodatie op orde gebracht. Met zes nieuwe kleedkamers bieden we 

onze circa 400 leden een accommodatie die voldoet aan de huidige wensen en eisen. Nu de meest 

urgente aanpassingen en verbouwingen achter de rug zijn, kunnen we op een meer ontspannen 

manier door werken aan de accommodatie. Financieel staat Groen Geel er namelijk goed voor. 

Ledengroei is geen hoofddoel meer. Elk jaar vullen lege plekken in teams zich redelijk ‘vanzelf’ op. In 

de recreatieve teams gaat dat bij zowel de mannen, als de vrouwen, soepeler dan bij de 

selectieteams. Voor selectieteams is meer inzet van bestuur en aanvoerders nodig om de selecties op 

peil te houden.  

Groen Geel is inmiddels een van de grootste seniorenclubs van Groningen. Wij richten ons actief op 

de doelgroepen (oud-)studenten en starters. We willen echter geen concurrent zijn van bestaande 

studentenverenigingen als The Knickerbockers en Forward. In de toekomst heeft Groen Geel geen 

enkele ambitie voor het opzetten van een jeugdafdeling, omdat dit niet past binnen onze identiteit. 

Iedereen vrijwilliger 

Groen Geel heeft een jonge en ambitieuze ledenpopulatie. Bestuursleden, vrijwilligers en de meeste 

trainers zijn ook voetballer bij Groen Geel. Al onze leden zijn vrijwilliger. Nieuwe leden worden hier 



ook altijd over geïnformeerd. Willen potentiële leden hier niet in mee, dan is het verstandiger een 

andere club te zoeken. Het principe ‘iedereen is vrijwilliger’ is cruciaal voor de club en de clubcultuur.  

Door te denken en te handelen vanuit deze visie kunnen we met trots zeggen dat ons 

vrijwilligersbestand groter is dan dat van menig andere club. De scheidsrechters, grensrechters, de 

bardiensten, de commissies en het bestuur; stuk voor stuk taken die door de spelende leden worden 

uitgevoerd. Doordat Groen Geel deze actieve deelname van haar leden vraagt, ontstaat er 

betrokkenheid, saamhorigheid en verantwoordelijkheid. 

Tegelijkertijd hebben we de afgelopen jaren ook gemerkt, dat dit minder vanzelfsprekend is 

geworden door de groei van de club. We moeten daarom blijven werken om dit principe hoog te 

houden. Dat gaat van ‘oude leden’ over op ‘nieuwe leden’, ontstaat binnen teams en blijft bewaard 

omdat we elkaar aan te durven spreken op onze en elkanders verantwoordelijkheid. Alleen zo 

houden we Groen Geel Groen Geel.  

Doelstellingen 

Sportief 
Groen Geel biedt mogelijkheden voor prestatievoetbal op zaterdag en zondag, bij dames en heren. 

De prestatieteams zijn zaterdag 1, zondag 1 en dames 1. De club streeft ernaar dat er bij elk van de 

prestatieteams een gediplomeerde trainer of trainer in opleiding voor de groep staat. Voor de trainer 

van zaterdag 1 is een marktconform (tweede klasse niveau) budget beschikbaar. Tweede elftallen 

kunnen daar in goed overleg ook bij aansluiten. Uiteraard ligt de sleutel voor prestatievoetbal bij de 

ambities van de betreffende teams. Het binnenhalen van selectiespelers van voldoende niveau is elk 

jaar weer een uitdaging. Deze uitdaging ligt in eerste instantie bij de teams zelf, maar in 

gezamenlijkheid met het bestuur kan er gekeken worden naar het aanstellen van een technisch 

coördinator die dat vanuit het bestuur coördineert en vormgeeft.  

Het liefst zien we voor zoveel mogelijk teams een gediplomeerde trainer staan. Trainers op de lagere 

niveaus zijn echter dun gezaaid. Daarom willen we jonge enthousiaste trainers binnen de club de 

mogelijkheid geven om een opleiding te volgen. Als tegenprestatie vragen we aan de betreffende 

trainer om minimaal twee jaar bij Groen Geel actief te blijven als trainer.  

De niet-selectie teams hebben een meer recreatief karakter, maar kunnen nog steeds op een hoog 

niveau uitkomen. Bij de indeling van de teams zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met 

vriendschappen en voorkeuren. Met de vele aanmeldingen en volle teams is dat overigens niet altijd 

vanzelfsprekend. Het bestuur besluit uiteindelijk over de plaatsing in en vorming van teams.  

 

Financieel  

Groen Geel is momenteel een financieel gezonde club. 

De doelstelling van vijf jaar geleden was om een financieel gezonde club te zijn die niet afhankelijk is 

van subsidies van de overheid. Momenteel is dat doel gehaald, Groen Geel is niet afhankelijk van 

subsidies en kan zichzelf bedruipen door sponsor-, contributie- en barinkomsten.  Nu de verbouwing 

al een jaar achter de rug is en er zes prachtige kleedkamers zijn gerealiseerd, moet er geld worden 

gereserveerd voor toekomstig onderhoud. Jaarlijks zal er een bedrag worden gereserveerd om 

onderhoud te kunnen faciliteren. 



Het doel voor de aankomende vijf jaar is om financieel een buffer op te bouwen voor onderhoud en 

het kijken naar verduurzamen van ons clubhuis. We streven er naar om dit te realiseren zonder de 

contributies en de prijzen in de kantine te hoeven verhogen.  

Leden 

Groen Geel heeft op dit moment ruim 400 leden. De leden zijn verdeeld over zeven herenteams en 

vijf damesteams op de zaterdag. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren twee Groen Grijs 

damesteams en één Groen Grijs herenteam tot stand gekomen. Tot slot zijn er nu – tegen de 

landelijke tendens in - maar liefst vijf herenteams die op de zondag uitkomen. We zetten ons ervoor 

in om voor alle teams twee trainingsmomenten in de week te reserveren. 

Met de uitbreiding van de damesafdeling, de komst van Groen Grijs en twee nieuwe zondagteams is 

de groei de afgelopen jaren aanzienlijk geweest. Bij het aannemen van deze teams is zorgvuldig 

gekeken naar trainings-, veld- en kleedfaciliteiten. En ook hebben we gesprekken gevoerd met de 

toekomstig aanvoerders van de nieuwe teams, om te weten te komen of de teams zich wilden 

aansluiten bij de vrijwilligerscultuur van Groen Geel. Door de beperkte ruimte op het sportpark 

signaleert het bestuur anno 2019 dat er nauwelijks nog ruimte voor groei is voor Groen Geel. 

Daarnaast is cultuurbewaking nu al een uitdaging en bij een nog grotere groei moeilijk. Vandaar dat 

de club de komende vijf jaar de ambitie heeft om het huidige aantal teams te stabiliseren en dus niet 

te laten toenemen.   

Al voor een langere periode zien we dat spelers lang blijven hangen bij Groen Geel en langs de lijn 

zien we steeds meer kleine potentiële voetballers. Dit is uiteraard leuk om te zien en een compliment 

voor de club! Tegelijkertijd willen we graag een jonge en vitale vereniging blijven. We zien dat een 

aantal al de overstap maken naar Groen Grijs. Ook zien we dat jonge mannen en vrouwen zich blijven 

aanmelden bij Groen Geel. In de toekomst wil het bestuur het jonge karakter graag behouden. Dit is 

ook de reden waarom de club voorrang geeft bij de inschrijving aan leden van 25 jaar of jonger bij de 

reguliere heren- en damesteams. Dit betekent niet dat er geen oudere leden worden toegelaten, 

maar een gezonde doorstroom is goed om de unieke plek tussen de andere Groningse 

voetbalverenigingen niet kwijt te raken. Groen Gelers die de dertig (een flink eind) gepasseerd zijn, 

proberen we te verleiden de overstap naar Groen Grijs te maken. Daarvoor willen we dat de Groen 

Grijs heren – zoals de vrouwen dat nu al doen – ook gaan deelnemen aan vrijdagavondcompetities 

tegen de andere clubs.  

Cultuur 

Zowel nieuwe leden, als leden die al langer lid zijn, geven als belangrijkste reden om bij Groen Geel te 

voetballen, de unieke sfeer en cultuur bij de club. Groen Geel is de club met de mooie feesten, 

gezellige mensen en toegankelijke karakter. Nu die eigenschappen ook nog gecombineerd worden 

met een eigentijdse accommodatie, is de aantrekkingskracht van Groen Geel alleen maar gegroeid.  

Het behouden van de clubcultuur blijft het belangrijkste aandachtspunt voor het bestuur en de club 

als geheel. De cultuur moet gewaarborgd blijven door onder meer de vrijwilligerstaken, de feesten 

en het contact tussen spelers, aanvoerders, commissies en bestuur. Groen Gelers nemen 

verantwoordelijkheid, regelen zaken zelf, zijn sportief en durven elkaar aan te spreken op houding en 

gedrag. Met de website die in 2018 is opgeleverd willen we de uitstraling van Groen Geel ook naar 

buiten toe vergroten.  



In het bestuur zit een vertegenwoordiging van verschillende teams. Dat geldt ook voor de 

commissies. Het bestuur regelt en organiseert de structurele verenigingszaken, terwijl de commissies 

zich richten op het kantinebeheer en -onderhoud, de PR rondom de club en het organiseren van 

activiteiten, feesten en toernooien. De PR-commissie kan ook een rol spelen in de werving van 

nieuwe spelers en de promotie van de club in het geheel, bijvoorbeeld via media en merchandiser. 

Commissies kunnen zelfstandig opereren, maar hebben altijd een contactpersoon in het bestuur (de 

commissaris intern).  

Sponsoren 

Bij een groeiende club hoort een groeiend sponsorbestand. Dat is het afgelopen jaar ook gelukt, 

maar toch blijft de organisatie rondom sponsoren ijl bij Groen Geel. Vaak zijn de sponsorcontracten 

afhankelijk van één persoon. Er ligt nu qua aantal sponsoren een goede basis, maar we willen ook de 

organisatorische basis van sponsorzaken verstevigen.  

Sponsoren moeten bij de club hetzelfde gevoel krijgen als de leden. Laagdrempelig, sfeervol en 

dynamisch. We zoeken daarom ook specifiek naar sponsoren die bij Groen Geel passen. Dat is beter 

voor de duurzaamheid van de sponsorrelatie. Verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe 

sponsoren en het onderhouden van contact met de sponsoren is de sponsorcommissie. Indien een 

lid van de sponsorcommissie plaats wil nemen in het bestuur, dan is dat een mogelijkheid. We 

proberen minimaal eenmaal per jaar de sponsoren op de club te krijgen voor een activiteit en zo de 

banden aan te halen. Daarnaast gebruiken we onze website, social media en sponsormails om de 

sponsoren bij de club te betrekken. Vooral onze nieuwe website moet meer ruimte geven aan 

sponsoren om te laten zien wat ze onze leden te bieden hebben.  

Accommodatie 

Groen Geel streeft naar een nette accommodatie waar de thuis- en uitteams op fatsoenlijke wijze 

kunnen verblijven. De accommodatie moet aansluiten bij de omvang en uitstraling  

van de club. Met de zes nieuwe kleedkamers hebben we daarin een flinke stap gezet. Groen Geel 

heeft deze kleedkamers zelf gebouwd en heeft zowel de kantine als de kleedkamers in eigen beheer. 

Dat betekent niet alleen dat we rentelasten en onderhoudskosten moeten betalen, maar ook dat we 

moeten sparen voor toekomstige investeringen.  Niet alleen de investeringen die we op kortere 

termijn in de kantine (keuken, vloer, bar) willen doen, maar ook als we over twintig jaar weer nieuwe 

kleedkamers nodig hebben. Momenteel voldoet de internetverbinding bij Groen Geel slechts aan de 

minimale eisen. Als de mogelijkheid zich voordoet willen we in de toekomst een snellere en 

stabielere internetverbinding in de kantine realiseren. Daarvoor zijn we wel afhankelijk van 

samenwerking met andere clubs op het sportpark. 

Groen Geel in de samenleving   

Groen Geel wil meer zijn dan alleen voetbal en gezelligheid. Groen Geel is een sociale club. Dat laten 

we zien door het feit dat ieder lid betrokken en verantwoordelijk is. Daarnaast wil Groen Geel ook 

zijn steentje bijdragen aan de maatschappij. We organiseren daarom elk jaar een goede doelenweek. 

De club adopteert dan een goed doel, waarvoor we ons als club inzetten. De energie, kunde en 

vindingrijkheid van de leden wordt aangewend om een zo’n hoog mogelijk bedrag binnen te halen. 

Daarmee tonen we onze maatschappelijke betrokkenheid, maar zorgen we ook voor samenhorigheid 

binnen de club. 



LUSTRUM 100 jaar 

Groen Geel bestaat in 2022 100 jaar. Een geweldige prestatie van onze roemruchte club. En een 

prachtige aanleiding om dat op zijn Groen Geels te vieren. Daarvoor willen we ruim van te voren 

(twee jaar) een lustrumcommissie opzetten, die met een mooi budget aan de slag kan om hier een 

historische gebeurtenis van te maken. We willen zoveel mogelijk Groen Gelers daaraan laten 

meewerken en van laten genieten. Nieuwe en oude Groen Gelers. En het is ook een mooi moment 

om de 100 jarige geschiedenis van Groen Geel vast te leggen. We nodigen iedereen uit om hierover 

mee te denken en aan mee te werken.  


