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Voorwoord
van de
Voorzitter
van de SVB

Beste Voetbalvrienden,
Het is mij een groot genoegen u het
Strategisch Plan voor de Surinaamse
Voetbalbond te mogen presenteren.
Zoals in de meeste plaatsen in de wereld,
wordt voetbal erkend als de nummer één
sport in Suriname. Gedurende alle
seizoenen beoefenen jongeren (jongens en
meisjes), zowel vrouwen als veteranen
onze geliefde sport en zo dragen ze bij aan
een gezond leven en algemene welzijn. Wij
organiseren en bieden gelegenheid tot het
spelen van nationale en regionale
wedstrijden, allemaal onder auspiciën van
onze bond. Dit alles gebeurt binnen het
kader van onze missie, die stelt:
“De SVB (De Surinaamse Voetbal Bond) IS
GECOMMITEERD
TOT
HET
PROFESSIONEEL
BEHEREN,
ONTWIKKELEN EN BEVORDEREN VAN
VOETBAL OP ALLE NIVEAUS”
Zelfs in onze afgelegen gebieden in het
binnenland, voetballen inheemsen en
marrons met beperkte middelen, alles
onder moeilijke omstandigheden, als
gevolg van de natuur alsook op technisch
gebied. Dit inspireert ons om onze visie
waar te maken die zegt:

“MET
VOETBAL
ALS
ONZE
TOONAANGEVENDE SPORT, ZAL DE
SVB ONZE NATIE INSPIREREN MET
BETER VOETBAL VOOR IEDEREEN,
OP EN BUITEN HET VELD”
De SVB heeft altijd haar best gedaan
gedaan en doet nog steeds haar uiterste
best om de ontwikkeling van de geest
van sportiviteit en de liefde voor het spel
overal in ons land te faciliteren. Door
deze geest van fair play, welke
belangerijk en centraal staat, richten wij
ons op het stimuleren van sportieve
uitwisseling van teams en clubs zowel
nationaal als regionaal voor onze spelers.
Wij
brengen
hulde
aan
en
complimenteren al onze oud-voorzitters,
bestuursleden, top atleten, supporters en
zakelijke partners en sponsors voor hun
inspanningen en bijdragen die ons
gebracht hebben waar wij vandaag zijn
en ons in de gelegenheid hebben gesteld
onze sport naar het volgend niveau te
tillen.
Zoals elk ander land heeft Suriname de
wens en aspiratie tot het bereiken van
het hoogst mogelijke niveau van de sport
om ons in staat te stellen zich te
kwalificeren voor de FIFA World Cup
rond het jaar 2022.
En dit is een van de belangrijkste
aspecten van dit plan – doelstellingen!
Wij streven ernaar om met dit strategisch
plan grote doelen te bereiken, met
inbegrip van:
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Grassroots ontwikkelingsprojecten.
Verbetering van de dienstverlening
aan onze leden door het verhogen
van de totale capaciteit van ons
hoofdkantoor personeel.
Hetzelfde geldt op clubniveau.
Het verbeteren van de technische
vaardigheden van de spelers,
evenals
de
fysieke
en
psychologische
trainingsprogramma’s ten behoeve
van onze spelers.
Het invoeren en verbeteren van het
gebruik
van
Informatie,
Communicatie en Technologie in de
faciliteiten van het Hoofdkantoor van
onze bond.
Speciale projecten voor vrouwen en
jeugdspelers.
Speciale
projecten
in
rurale
(districten en binnenland) gebieden.
Het maken van marketing en
inkomsten
genererende
programma's
om
SVB
programmering in de toekomst te
ondersteunen.

Al het bovenstaande zijn cruciale
doelstellingen binnen de algemene prioriteit
van de ontwikkeling van lange termijn
ontwikkelingsprogramma's in combinatie
met
het
streven
tot
financiële
zelfstandigheid.

missie evenals in onze mogelijkheden tot
het bereiken van succesvolle resultaten
met onze toekomstplannen.
De ingrediënten van hard werken,
samenwerking, planning, betrokkenheid,
communicatie, investeringen in menselijk
potentieel en infrastructuur zal ons leiden
naar succes op lange termijn. Maar ook,
individuele en collectieve verbetering
gekoppeld aan ons vermogen om onze
financiële middelen te vermeerderen, zal
ons allemaal in staat stellen onze
mogelijkheden te maximaliseren tot het
bereiken van succes bij het voldoen aan
alle door ons gestelde doelen.
De liefde en respect voor alles zal ons
leiden te allen tijde

Voorzitter
van
Voetbalbond

de

Surinaamse

Drs. John Krishnadath

Het zal niet gemakkelijk zijn om al het
bovenstaande aan te pakken, maar met
vastberadenheid, hard werken en onze
gezamenlijke liefde voor het spel en onze
medemens, geloven wij in onze visie en
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1. Ons Land – Ons
Voetbal
Demografie van Suriname
Officieel bekend als de Republiek
Suriname, zijn we een land aan de
noordoostelijke Atlantische kust van
Zuid-Amerika, begrensd door FransGuyana in het oosten, Guyana in het
westen en Brazilië in het zuiden.

De Republiek Suriname is geografisch
gezien een deel van het vasteland van
Zuid-Amerika en cultureel / economisch
deel van het Caribisch gebied.
Bestuurlijk is het land verdeeld in tien
districten. Van de 542.000 inwoners,
wonen ongeveer 488.000 mensen in
het kustgebied. Het bereiken van
plaatsen in het zuiden van Suriname
zoals het district Sipaliwini dat samen
met het district Brokopondo het
binnenland uitmaakt met een totale
oppervlakte van 137,931 km² en een
totale bevolking van 53,000 is een heel
avontuurlijke en kostbare onderneming.
Page | 6
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Bevolking
De hoofdstad van het land is Paramaribo
met 223,000 inwoners. Suriname heeft
een zeer diverse etnische bevolking, die
bestaat uit een aantal verschillende
etnische groepen, waaronder:
Hindoestanen: 27% van de bevolking, als
afstammelingen
van
19e
eeuw
contractarbeiders uit India.
Surinaamse Marrons: 21,7% van de
bevolking
als
afstammelingen
van
ontsnapte West-Afrikaanse slaven worden
onderverdeeld in vijf hoofdgroepen
waaronder Ndyuka (Aucaners), Kwinti,
Matawai,
Saramaccaners
en
Paramaccaners. De meerderheid woont in
de districten Sipaliwini, Brokopondo en
Marowijne samen met onze inheemse
bevolking.
Surinaamse Creolen: 15,7% van de
bevolking als gemengde afstammelingen
van
West-Afrikaanse
slaven
en
Europeanen (overwegend Nederlanders).
Javanen: 14% van de bevolking als
afstammelingen van contractarbeiders uit
het vroegere Nederlands Oost-Indië of
Java, Indonesia. Zij wonen in de districten
Nickerie, Saramacca, Wanica, Paramaribo
en Commewijne.
Chinezen: 9% van de bevolking, zijn
afstammelingen van de eerste 19e eeuw
contractarbeiders. In de jaren 1990 en het
begin van de 21e eeuw zagen wij
hernieuwde immigratie op grote schaal. In

het jaar 2011 waren er meer dan 40,000
Chinezen in Suriname.
Indianen: De oorspronkelijke inwoners
van Suriname vormen 3,7% van de
bevolking. De belangrijkste groepen zijn
de Akuriyo, Arawak, Caraïben, Trio (Tiriyo)
en Wayana, die vooral wonen in de
districten Paramaribo, Para, Wanica,
Marowijne en Sipaliwini.
Europeanen:
afstammelingen
van
e
Nederlandse 19 eeuw immigrant boeren,
Portugezen uit Madeira en andere
Europese mensen. De nakomelingen van
de Nederlandse immigrant landarbeiders
staan bekend als “Boeroes” (afgeleid van
“boer”). De meeste Boeroes hebben na de
onafhankelijkheid in 1975 het land
verlaten. Thans zijn er ongeveer 1000
Boeroes in Suriname, waarvan sommigen
nog steeds aanwezig zijn in de agrarische
sector van Suriname.
Levantijnen: hoofdzakelijk Maronieten uit
Libanon
en
Joden,
voornamelijk
afstammelingen van Sefardische Joden en
Asjkenazische Joden. In hun geschiedenis
speelt Joden Savanna een belangrijke rol.
Veel Joden hebben zich vermengd met
andere bevolkingsgroepen.
Brazilianen:
goudzoekers.

velen

van

hen

zijn

De overgrote meerderheid van de mensen
(ongeveer 90%) woont in Paramaribo of
aan de kust. Er is ook een belangrijke
groep Surinamers in Nederland. In 2014
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woonden er 347,600 Surinamers1 in
Nederland dat neerkomt op ongeveer 2%
van de totale bevolking van Nederland,
vergeleken bij 573,311 Surinamers die in
2014 Suriname zelf woonden.2

had een zogenaamde “telefoon coup”,
waarna een benoemde regering het land
een jaar lang leidde en wederom
verkiezingen organiseerde. Vanaf toen
hebben wij om de vijf jaren vrije en eerlijke
algemene
verkiezingen
in
onze
democratie
gehad.
De
recente
geschiedenis heeft heel wat fysieke en
administratieve infrastructuur in het
binnenland vernietigd die thans in een
proces van geleidelijk herstel verkeert.
Economie

Al deze groepen leven in harmonie met
elkaar en genieten van de liefde voor het
mooie spel en voor elkaar. De officiële taal
is het Nederlands maar de meeste
mensen spreken en verstaan het Engels
vrij goed. De lingua franca is het Sranan
tongo, een lokale Creoolse taal die
oorspronkelijk door de Creoolse bevolking
werd gesproken en op grote schaal in de
samenleving wordt gesproken.
Overheid en samenleving
Suriname
werd
onafhankelijk
van
Nederland op 25 november 1975, maar
kende een staatsgreep op 25 februari
1980. Na een periode van militair regime
met een revolutie, verschillende coups en
interne strijd van 1980 tot 1987, werd de
democratie hersteld in 1987. Suriname
1
2

http://obsession-magazine.nl/p=57646
http://www.landenweb.nl/suriname/bevolking/

De voornaamste economische activiteiten
in Suriname zijn zowel het mijnen van
goud als de productie van olie, met
bewezen aanzienlijke reserves in beide
grondstoffen. In de kuststreek bieden
zowel de landbouw als de visserij
waardevolle inkomsten uit arbeid met
andere
belangrijke
exportproducten
waaronder rijst, bananen en garnalen.
Ongeveer een kwart van de mensen is
werkzaam in de agrarische sector. De
Surinaamse economie is afhankelijk van
de
handel
met
als
belangrijkste
handelspartners Nederland, de Verenigde
Staten, Canada en Caribische landen,
waarvan zowel Trinidad & Tobago als de
vroegere eilanden van de Nederlandse
Antillen tot de belangrijkste behoren.
De Regering van Suriname bestaat uit 17
ministeries, waaronder een Ministerie van
Sport en Jeugdzaken. De regering wordt
geleid door de President, onder toezicht
van het Parlement bestaande uit 51
gekozen leden uit alle tien districten van
het land.
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Sport
De Surinaamse Voetbalbond (SVB) heeft
een samenwerking met de Surinaamse
Overheid via verschillende Ministeries
waaronder Sport en Jeugdzaken, het
Ministerie
van
Financiën
evenals
Openbare Werken. Op dit moment
ontvangt de SVB technische bijstand van
het Ministerie van Openbare werken voor
de geselecteerde projecten. Populair als
het voetbal is, zijn wij blij dat de President
van het land vaak wedstrijden in onze
stadions bijwoont.
Veel spelers die in Suriname zijn geboren
en spelers van Surinaamse afkomst die in
Nederland zijn geboren zoals Gerald
Vanenburg, Ruud Gullit, Frank Rijkaard,
Edgar Davids, Clarence Seedorf, Andwele
Slory, Ryan Babel, Aron Winter, Patrick
Kluivert, Romeo Castelen
en
Jimmy
Floyd
Hasselbaink
hebben
allemaal in de afgelopen
jaren
gespeeld
voor
Humphrey Mijnals
“Oranje”, het Nederlands
elftal. In 1999 werd Humphrey Mijnals die
voor zowel Suriname als Nederland heeft
gespeeld, uitverkozen tot Suriname’s
voetballer van de eeuw. Een andere heel
bekende speler is Andre
Kamperveen die in de jaren
1940 aanvoerder was van
het Surinaams elftal en de
eerste Surinamer die als
professional in Nederland
Andre Kamperveen
heeft gespeeld. Hij was een
van de grondleggers van de Caribbean

Football Union in 1978, was de eerste
Voorzitter van de Union en bracht het tot
vice-president van de FIFA. Als erkenning
van zijn uitzonderlijke bijdrage aan het
voetbal in Suriname, is ons Nationaal
stadion naar hem vernoemd.
Ons streven is erop gericht deze goede
voorbeelden te gebruiken om ons
nationaal voetbal te tillen naar het hoogste
internationaal niveau. Teneinde dit te
bereiken, accepteren wij de uitdaging van
de noodzaak tot verbetering van een
aantal elementen van het spel, waaronder
algemene capaciteiten in management,
technische ontwikkeling, organisatorische
vaardigheden evenals het vermogen om
de infrastructuur van het voetbal over alle
aspecten
van
ons
Nationaal
voetbalsysteem te verbeteren.
De
Nationale
Competitie
internationale toernooien

en

Suriname staat momenteel op 175 van de
FIFA-ranglijst uitgebracht op 26 augustus
2016, wat 20 plaatsen omhoog is uit de
vorige FIFA-ranglijst en lager dan onze
hoogste rangschikking die zich in 1994
voordeed toen we op 104 werden
geplaatst. De gemiddelde rangschikking
voor het mannenelftal sinds het bestaan
van de FIFA wereldranglijst is 139.
De FIFA
vrouwen

Rangschikking

van

de

Het vrouwenelftal van Suriname staat
momenteel op plaats nummer 135; haar
gemiddelde plaatsing sinds het bestaan
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van de FIFA wereldranglijst is 100. De
hoogste rangschikking bereikte het
vrouwenteam in 2003, namelijk 85 en de
slechtste plaatsing was in 2015 toen
Suriname eindigde op 141.
In eigen land organiseert de SVB
meerdere officiële competities van in totaal
350 teams met 9107 geregistreerde
spelers. District competities registreerden
extra 206 teams en 33 jeugdclubs met
respectievelijk 5855 en 847 spelers. De
SVB jeugdcompetities registreerden 71
clubs en 1588 spelers. In onze
vrouwenvoetbal sector waren voor de
jeugdcompetities 12 clubs en 119 spelers
geregistreerd, en bij de senioren vrouwen
waren in totaal 6 clubs met 94 spelers
geregistreerd.
Naast de competities organiseren wij
jaarlijks de SVB cup, de Presidents Cup
en ook de Firts Lady's Cup. Dit alles kan
worden
verwezenlijkt
met
de
gewaardeerde steun van de belangrijkste
stakeholders in het bedrijfsleven, die wij
zeer dankbaar zijn voor hun zinvolle
ondersteuning.
Internationaal participeert Suriname in
CONCACAF en CFU competities evenals
het
af
en
toe
spelen
van
vriendschappelijke
wedstrijden
tegen
Nederlandse en Braziliaanse clubs.
Voor
technische
bijstand
en
de
financiering van investeringen voor de
voetbal infrastructuur voeren wij projecten
uit in samenwerking met de FIFA.

Recente Speciale Projecten
De SVB is verheugd dat zij op meerdere
gebieden de financiële en technische
ondersteuning
van
ons
moeder
bestuursorgaan heeft ontvangen die
gericht is op de verbetering van onze
voetbal infrastructuur. Dit
is een
belangrijke prestatie van de SVB in de
afgelopen jaren geweest en we blijven ons
richten op deze vooruitgang.
Op dit moment, heeft de SVB een project
in
aanbouw
om
de
financiële
duurzaamheid te verbeteren, namelijk de
“Owru Cul” mini speelvelden annex
commerciële en sociale voorzieningen ten
bedrage van US $ 1.100.000 dat
gezamenlijk door de FIFA, de SVB en de
Surinaamse regering wordt gefinancierd.
Dit project zal een geschatte Cash Flow
van US$ 12,000 in het eerste jaar hebben
terwijl in de volgende jaren een geschatte
Cash Flow van US$ 285,000 wordt
verwacht. Het project zal voor gebruik
gereed zijn vanaf oktober 2016 voor de
mini velden terwijl de commerciële en
sociale faciliteiten in december 2016
bedrijfsvaardig zullen zijn.
Naast dit project zal de SVB een
sportwinkel openen waarin voetbal- en
sportartikelen te koop zullen zijn voor
leden van de SVB alsook voor de grotere
sportgemeenschap
in
Suriname.
Zodoende zal de SVB een afzetmarkt
hebben voor artikelen van het Nationaal
elftal “Natio” wat zal bijdragen aan de
algemene merkvoering van de SVB terwijl
tegelijk nieuwe inkomsten
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worden gegenereerd. Dit project zal
bijdragen
aan
onze
financiële
duurzaamheid op de lange termijn terwijl
ook optimaal en effectief gebruik wordt
gemaakt van de bezittingen van de SVB.
De shop is nu al klaar en de SVB is thans
bezig het werkkapitaal te verwerven voor
de aankoop van US$ 40,000 voor de
inventaris van de shop, met de
verwachting dat dit project jaarlijks
ongeveer SRD 1.376.493 netto zal
opbrengen en jaarlijks een netto Cash
Flow van ongeveer SRD 1.417.028. met
een wisselkoers van 1US$ = 6SRD komen
deze bedragen te staan op US$ 229,407
aan netto opbrengsten en US$ 236,171
aan Cash Flow.
Technische en infrastructurele
projecten
Een project om het niveau van deelname
in het voetbal te verhogen is in uitvoering,
namelijk het op twee niveaus grassroots
voetbal ontwikkelingsproject. Een niveau
van dit project is de ontwikkeling van
voetbal via de scholen in heel het land,
terwijl het tweede niveau is gericht op de
algemene voetbalontwikkeling met jonge
spelers in doelgroep buurten in zowel
stedelijke als afgelegen gebieden in het
hele land.
Lopende Projecten
Een project in de planning, dat nu in de
fase van het veiligstellen van de
benodigde
financiering
is,
is
de
modernisering van het nationale stadion

van Suriname. Dit project zal onze
faciliteit
brengen
tot
9nationale
internationale normen met ongeveer 7000
zitplaatsen en geschatte kosten van 25
miljoen
US$.
In
het
algemene
faciliteitenplan is opgenomen commerciële
ruimte (winkelcentrum) te huur. Dit zal de
SVB extra niet-voetbal gerelateerde
inkomsten verschaffen van jaarlijks
gemiddeld US$ 3.331.560.
Wanneer het nieuwe stadion is gebouwd,
zal de SVB extra inkomsten hebben met
een totaal van US$ 4.142.083. Deze totale
inkomsten zullen komen van: parkeren, dit
zal US$ 253,000 opbrengen; muur
advertentie zal een bedrag van US$
40,354 opbrengen. Met mediarechten zal
de SVB jaarlijks US$ 47,762 verdienen.
Met het "hosten" van gemiddeld 10
CONCACAF wedstrijden per jaar, zal de
SVB per jaar US$ 400.000 met
wedstrijdorganisatie hebben verdiend.
Geschat wordt dat de ticketverkoop,
wanneer wordt uitgegaan van gemiddeld
50% bezettingsgraad per wedstrijd en US$
5 per persoon voor de prijs van het ticket,
een bedrag van US$ 2,206,567 per jaar
zal opbrengen.
De franchise voor professionele clubs
zorgt voor een inkomen van US$ 96.000
per jaar. De wedstrijden zullen een
inkomen van US$ 1.071.000 genereren,
uitgaande van 48% bezetting van 5000
betalende zitplaatsen en een ticket prijs
van US $ 7,50 per persoon en de SVB een
aandeel heeft van 60% van de totale
inkomsten.
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In totaal zal het bruto-inkomen dat met het
stadion wordt verdiend US$ 7,5 miljoen
per jaar bedragen.
De totale uitgaven met inbegrip van
rentekosten zullen US$ 6,5 miljoen per
jaar bedragen.
De afschrijving in 2020 is US$ 1.3 miljoen
en resulteert in een Cash-Flow van US$
2.300.000:
(7.500.000-6.500.000+1.300.000) X 1
US$=US$ 2.300.000.

Ontwerp nieuw Andre Kamperveen Stadion
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Ontwerp nieuw Andre Kamperveen Stadion

SVB sportgym
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Design new Andre Kamperveen Stadium
Team and officials entrance, South Western entrance

Sportsbar/restaurant Owru Cul in aanbouw

SFF Gym

Sportsbar/restaurant Owru Cul in aanbouw
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SVB sportwinkel naast het Bondsgebouw

Ontwerp Sports bar annex restaurant Owru Cul Project
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Zoals men kan concluderen uit alle van
de hierboven genoemde cijfers zijn de
projecten van Owru Cul, Fan Shop en het
Stadion uitvoerbare projecten, die kunnen
bijdragen aan de duurzaamheid van de
SVB op lange termijn. Elk project zal
zorgen voor positieve cash flow voor
herinvesteringen in de projecten van de
SVB, wat zal leiden tot het bereiken van
ons hoofddoel namelijk de complete
verbetering van het niveau en de kwaliteit
van het voetbal in Suriname. Wij geloven
dat de ontwikkeling van al deze projecten
Suriname uiteindelijk in staat zal stellen
de FIFA World Cup finale, Quatar 2022 te
bereiken.

Inkomsten
genererende
Marketingplan

plan

en

De SVB zal dit strategisch plan met
ondersteunende
haalbaarheidsstudies
gebruiken voor het maken van een
inkomsten genererende plan compleet
met zowel de acties als stappen die nodig
zijn om bovengenoemde zaken te
realiseren evenals andere nog te
identificeren potentiele inkomstenstromen.
Daarom, om dit alles te bereiken en om
onze
totale
marketing
kracht
te
verbeteren, zal een uitgebreide marketing
plan
zorgvuldig
moeten
worden
ontwikkeld en geïmplementeerd teneinde
alle kansen te maximaliseren.
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:

ONZE VISIE:

2. Onze visie,
missie en
kernwaarden

“MET
VOETBAL
ALS
ONZE
TOONAANGEVENDE SPORT, ZAL
DE SVB ONZE NATIE INSPIREREN
MET BETER VOETBAL VOOR
IEDEREEN, OP EN BUITEN HET
VELD”

We hebben onlangs
veel tijd besteed om na
te denken over wie we
zijn als organisatie, wat
we streven te bereiken
en hoe we onze doelen
zullen bereiken. Dit is
hoe we onszelf en onze
acties definiëren:

ONZE MISSIE:
“DE SVB HEEFT ZICH
GECOMMITEERD TOT HET
PROFESSIONEEL BEHEREN,
ONTWIKKELEN EN
BEVORDEREN VAN VOETBAL
OP ALLE NIVEAUS”

Page | 15
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Onze kernwaarden
Kernwaarden

Waardeverklaringen
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3. SWOT Analyse
Er is een SWOT analyse uitgevoerd om
onze huidige situatie te analyseren.
Zodoende waren we in staat om de sterke
punten van de SVB (S), zwaktes (W),
kansen (O) en bedreigingen (T) te
beoordelen. Deze analyse heeft ons inzicht
gegeven in meerdere mogelijkheden en
cruciale kwesties.

Strenghts


Terwijl het doel van de SVB is het verder
ontwikkelen van het voetbal, zal ons
vermogen om het beste gebruik van onze
sterke
punten
te
maken,
onze
zwakheden te overwinnen, onze kansen
te analyseren en positief te benutten en
onze bedreigingen te beoordelen en te
weerstaan, ons volledig steunen in ons
streven.

Weaknesses

Liefde voor voetbal (voetbal is
de # 1 sport in Suriname)
Eigendomsrecht van
faciliteiten (stadions,
kantoren, guesthouse)
Toegeweide bestuursleden
Vrijwilligers
Ondersteuning van FIFA
Opleidingen








Opportunities


Goedkeuring wet dubbele
nationaliteit



Afschaffing
vermakelijkheidsbelasting



Invoering nieuw IT systeem



Internet & social media voor
marketing



Caribbean Single Market
Economy



Caribische professionele
competitie








Slechte internationale erkenning
Beperkte financiele middelen
Gebrek aan sponsors
Minimale Overheidsondersteuning
Slechte administratie van spelers
Weak marketing

Threats






Politieke inmenging in de SVB
Voetbal op TV
Video games
Internet (social media)
Nationale macro-economische en
financiele situatie
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4. PEST Analyse
Er is een PEST analyse uitgevoerd om de
hoofdzaken
in
de
Politieke
(P),
Economische (E), Sociaal-culturele (S) en
Technologische (T) milieus te identificeren
en te analyseren om een volledig begrip te

kunnen hebben van onze huidige situatie
en toekomstige mogelijkheden, waarbij de
SVB wordt bijgestaan in de ontwikkeling
van effectieve strategieën teneinde haar
doelstellingen te realiseren.
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5. Onze Stakeholders
De SVB wil een professioneel geleide
instantie zijn die zich verplicht de
voetbalsport in heel Suriname te
ontwikkelen, waarbij de mensen zoveel
mogelijk worden aangemoedigd om bij
alle aspecten van de sport betrokken te
zijn. Er is echter niet veel dat een
nationale bond in haar eentje kan
realiseren. De totale voetbalfamilie in

Suriname bestaat uit spelers, coaches,
officials, fans, sponsors, de overheid, de
media en vele anderen. Om met voetbal
succes in ons land te bereiken, is
eenheid en samenwerking tussen alle
stakeholders van vitaal belang. Deze
erkenning van de sleutelrol die deze
verschillende groepen, heeft geresulteerd
in deze Stakeholder Analyse.

20
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Stap 1 – Identificeren van onze
stakeholders
De eerste stap in onze analyse was het
identificeren van onze stakeholders. We
hebben hierbij gedacht aan alle
personen en groepen die van invloed zijn

Stap 2 – Rangschikking van onze
stakeholders
Sommige van deze stakeholders hebben
het vermogen om de vooruitgang van de
SVB
aanmerkelijk
te
beïnvloeden,
sommigen tonen belangstelling voor wat wij
doen, en sommigen zijn er niet erg bij
betrokken. Om het niveau van de middelen
die we nodig hebben om toe te wijzen aan

of belang hebben in voetbal of aandeel
hebben in het resultaat van de
verrichtingen van de SVB. Elk van deze
groepen
is
dienovereenkomstig
ondergebracht in de volgende tabel:

elke stakeholder te begrijpen, hebben we
aan elk van hen prioriteit toegekend om
een duidelijk beeld van waar elk in dit
opzicht staat te ontwikkelen. In het Macht
/ Belang rooster hieronder zijn ze in kaart
gebracht en gerangschikt volgens de
macht die ze hebben ten opzichte van
onze activiteiten en hoeveel belang zij
hebben bij ons werk.

22
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Let op: een rangschikking van 1 gelijk aan laag en een rangschikking van 20 is gelijk aan hoog..

Stakeholders

Belang

Macht

(Schaal 1 to 20)

(Schaal 1 to 20)

· FIFA
· CONCACAF
· CFU
· Ministerie van Sport & Jeugdzaken
· SOC
· NGO’s
· Adviseurs
· Exco leden (SVB Bestuur)
· Clubs, spelers en competities
· Coaches
· Arbiters
· Wedstrijd commissarissen
· Internationale voetbal clubs
· Plaatselijke voetbal clubs
· Recreatie groepen
· Veiligheidspersoneel
· Medisch personeel
· Stadion management & activiteiten
personeel

17
17
18
13
15
5
16
18
20
17
9
13
12
19
6
10
12
10

20
19
18
14
12
7
15
17
20
16
18
10
6
9
6
11
9
12

· Venters
· Luchtvaartmaatschappijen
· Media
· Sponsors
· IT/Web service service
· Fans
· Drukkerij bedrijven

10
8
15
14
8
9.5
9

4
12
17
19
15
14
5

· Overheid
· Vrijwillgers

13
9

16
16

· Werknemers

16

13

· Centrale Bank van Suriname

12.5

17

· Banken
· Belastingen
· Leveranciers van goederen

10.5
13
7

8
13
7
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Dit rooster geeft aan welke stakeholders
we moeten volgen, op de hoogte
houden, tevreden houden of veel
aandacht schenken.

SVB Bestuur, sponsoren en de media
verdienen ook veel aandacht, aangezien
zij voor de SVB cruciaal zijn in het
bereiken van de strategische doelen.

Internationale
en
regionale
bestuursorganen als de FIFA, CFU en
de CONCACAF verstrekken regelmatig
financiering
of
schenkingen
ter
ondersteuning van de ontwikkeling en
groei van de SVB. Deze organisaties
hebben een hoge mate van invloed
evenals belang bij de activiteiten van de
SVB, dus moeten wij heel alert zijn en
hen voldoende aandacht geven. De
coaches, clubs, spelers, arbiters,

Nauwe samenwerking met de overheid,
veiligheidspersoneel
en
SOC
is
belangrijk, maar niet cruciaal voor de
programma’s en projecten van de SVB.
Recreatiegroepen,
NGO's
en
drukkerijbedrijven hebben aan de andere
kant weinig belang en invloed op onze
activiteiten, dus kunnen wij onze
aandacht en middelen eerder besteden
aan andere stakeholders.
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Stap 3 – Het begrijpen van onze
stakeholders
Na het identificeren en toekennen van
prioriteiten aan onze stakeholders,
moeten wij te weten zien te komen wat
hun gevoelens zijn voor de SVB. Zo
komen we te weten hoe wij ze het beste
bij onze activiteiten kunnen betrekken,
en hoe we effectief met hen kunnen
communiceren.
Om deze vragen te beantwoorden,
hebben wij enkele stakeholders intern
besproken, en met andere hebben we
direct gesproken.

Later hebben wij de informatie die we van
dezelfde "stakeholders macht/belang
rooster" hebben verkregen, samengevat.
Zo kan men gemakkelijk aanwijzen welke
stakeholders de blokkers en welke de
critici
zijn,
de
stakeholders
die
voorstanders en voorvechters zijn en de
stakeholders die gewoon neutraal zijn.
Conclusie
To Om onze analyse van stakeholders
verder samen te vatten, hebben wij de
stakeholders in onderstaande tabel
gegroepeerd.
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Vanuit
het
rooster
hebben
wij
bovenstaande Tabel samengesteld.
Uitgaande van onze beraadslagingen en
gesprekken, hebben wij de vrijwilligers,
fans, luchtvaartmaatschappijen, IT Web
service
providers
en
stadion
management en event staf in de
categorie van “Tevreden houden”
ondergebracht. Voorts hebben wij de
voeding/drank verkopers (venters) als
grensgeval ondergebracht in de groep
“Geïnformeerd houden” in plaats van de
“Monitoren” groep. Deze stakeholders
moeten worden ingelicht over hun
commerciële activiteit. Nog zo een groep
stakeholders
die
een
grensgeval
vormen, zijn de match officials
(wedstrijdcommissarissen) die wij in de
“Geïnformeerd houden” groep hebben
geplaatst in plaats van de “Nauw
aandacht schenken” groep.
The De groep van “Nauw beheren” is
de grootste.

Dit duidt op de intensiteit waarmee het
SVB Bestuur
activiteiten ontplooit voor een duurzame
ontwikkeling van de bond in haar streven
om haar doelstellingen te bereiken.
De SVB zal zich met grote inzet blijven
inzetten voor haar netwerkactiviteiten en
behoorlijk bestuur van de Bond.
Informatie zal worden gedeeld en
gepubliceerd
via
onze
website,
www.svb.sr en een SVB nieuwsbrief om
onze stakeholders waar nodig te
informeren. Hierbij wordt de media niet
alleen gezien als stakeholder, maar als
een belangrijke partner die het voetbal
dichter bij het publiek moet brengen en
zodoende het aantal directe en indirecte
voetbalsupporters evenals de actieve en
passieve deelnemers aan onze geliefde
voetbalsport te doen vermeerderen.

SVB website: www.svb.sr
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6. Onze sponsors
Belangrijke partners en donateurs van de Surinaamse Voetbal Bond
Ondersteunende Bestuursorganen: FIFA|CONCACAF | CFU|
Zakelijke partners: Klupp Sportswears | Telesur | Suribetting N.V |
Sponsors: Waldo’s World Wide Service| KNVB |

Surinaamse Voetbalbond opgericht 01 oktober 1920
Aangesloten bij de Federation Internationale de Football Association (FIFA) sinds 1929
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7. Hulpbron analyse
Een hulpbron-analyse biedt analytische
onderstening
bij
het
ontwikkelen,
evalueren en implementeren van beleid,
praktijken en programma's waardoor
mensen, budgetten en bedrijfsmiddelen

Soort
hulpbron
Menselijke
hulpbron

Financiële
Bron

effectiever
en
functioneren.

efficiënter

Hulpbron

kunnen

Waarde

Werknemers

De menselijke factor binnen een organisatie is heel
belangrijk. Het zijn de werknemers die jouw organisatie
draaiende houden. De SVB heeft een goed team van
administratieve
werknemers,
Marketing
Manager,
Technisch Directeur, trainers, coaches, scheidsrechters
etc. Zij zorgen voor de continuïteit van de core business
van de SVB, rekening houdend met het licentieproces en
de overgang naar een commerciële benadering van
denken. De SVB begrijpt heel goed dat sommige
personeelsleden nog een speciale opleiding behoeven.

Hoog

Vrijwilligers

De SVB heeft een aantal toegewijde mensen die op
vrijwillige basis werken. Zij participeren in commissies en
helpen bij speciale projecten.

Hoog

Toegewijde
Exco Leden

De SVB heeft gekwalificeerde bestuursleden. Dit zal
bijdragen aan het verder verbeteren van het bestuurlijk
proces en de lange termijn planning van de bond.

Hoog

Sponsors

Het aantal SVB sponsors is onlangs teruggelopen als
gevolg van de nationale financiële crisis. Gewoonlijk
ondersteunen sponsors een specifiek toernooi, of zij
sponsoren op maandelijkse basis. De SVB heeft een groot
potentieel en vraagt meer steun van het bedrijfsleven. De
marketing manager van de SVB zal een algemene
marketing strategie moeten creëren, gericht op het
binnenhalen van meer sponsors die geïntegreerd zijn in
de programma's van de SVB op een meer betekenisvolle
en winstgevende manier.

Hoog

Banken

De SVB heeft een rekening courant bij een plaatselijke
bank. Deze krediet limiet stelt de SVB in staat de
bedrijfsvoering draaiende te houden. Het ligt in de
bedoeling om deze schuld eind 2016 uit de FAP of
bonusbedragen af te betalen door het doen van een
verzoek om een ontheffing aan de Financiële Commissie
van de geldende regels.

Laag

FIFA

De FIFA verschaft de SVB toegang tot 750,000 US dollars
per jaar voor voetbalprojecten zoals speelvelden,
competities en vrouwenvoetbal. Behalve dit bedrag heeft
de SVB recht op maximaal 500,000 US dollars per jaar

Hoog
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voor de lopende kosten op het gebied van administratie en
bestuur. Deze financiële ondersteuning van de FIFA heeft
ontwikkeling vooruit mogelijk gemaakt en is heel belangrijk
voor de SVB.

Fysieke
Infrastructuur

Gebouwen,
wegen,
verlichting,
afwatering,
parkeerfaciliteiten

Hoofdkantoor van de SVB, EML Gebouw. De SVB is
eigenaar van beide gebouwen. Deze gebouwen worden
(gedeeltelijk) verhuurd om meer inkomsten te genereren.
De gebouwen worden dus commercieel geëxploiteerd,
maar niet volledig.

Stadions

De SVB is in het bezit van 2 stadions: het Essed Stadion
en het AK Stadion. Deze stadions worden ook verhuurd
aan clubs, bedrijven etc. voor het spelen van voetbal of
voor andere activiteiten.

Gym

De gym in het Essed Stadion is voltooid en zal nu worden
verhuurd. Niet later dan december 2026 moet deze gym
gebruiksklaar zijn en aan een derde partij worden
verhuurd.

Mini speelvelden

Er zijn 2 Mini speelvelden op het EML complex, die
worden verhuurd aan clubs, overheid, bedrijven, privé
personen etc. De vraag naar mini speelvelden is groter
dan de SVB op dit moment kan bieden. Daarom is de SVB
bezig met het uitvoeren van een inkomsten genererend
project waarbij 4 mini speelvelden worden aangelegd. Er
komt ook een clubhuis op het complex te staan. Het hele
ontwerp zal de sfeer hebben van een chique country club.
Dit project moet actief zijn in het laatste kwartaal van 2016
en in 2017 volledig operationeel zijn.

Hoog

Middelmatig

Hoog

Hoog

Opmerking: er is een cash flow studie gemaakt om alle
potentiele inkomsten van de SVB in kaart te brengen
(middels exploitatie van hun faciliteiten)
Klanten
databank

Databank van alle spelers is belangrijk en zal midden
2017 worden geïmplementeerd. Dit zal niet alleen de SVB
management processen ten goede komen, maar ook
potentiele klanten (kopers) van onze sportartikelen winkel.

Hoog

Ondersteunende
Overheidsorganen,
Bedrijven

FIFA, CONCACAF, CFU, Telesur, Klupp Sportswear,
Suribet N.V., KNVB en Waldo’s Worldwide Travel Service.

Hoog

Overheid

De SVB voert een aantal projecten uit in samenwerking
met de Ministeries. Het Ministerie van Openbare Werken
zorgt bijv. voor technische bijstand voor de Owru Cul
Projecten: MOU is getekend op 27 augustus 2014.
Grassrots project wordt uitgevoerd, samen met het
Ministerie van Onderwijs, Ministerie van Sport en
Ministerie van Defensie.

Intellectueel
Kapitaal

Partnerschap

Hoog
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8. SVB hoofd prioriteiten voor 2016 - 2019

Zie pagina 41 voor nadere uitwerking van deze hoofd prioriteiten.

30

SVB Strategisch Plan 2016 – 2019

9. Onze strategische doelen
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1
Zelfvoorzienend zijn rond
2020
 Zo snel mogelijk en niet later dan 2019
inkomsten genereren door middel van de
exploitatie van de bestaande faciliteiten




Fan sportwinkel exploitatie tegen eind
november 2016
Owru Cul mini speelvelden en restaurant
exploitatie tegen februari 2017
SVB gym exploitatie tegen eind 2016

 Het vaststellen van een commerciële strategie
en herzien van sponsorpakketten tegen
december 2016
 Het vaststellen van een communicatiestrategie,
inclusief het gebruik van databank, website en
nieuwe media rond 1e kwartaal 2017
 Het optimaliseren van de financiele planning
en management op het hoofdkantoor door
ondere andere de implementatie van een
samenhangend boekhoudkundig
programma per medio 2017.
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2
Het herstructureren
van voetbal Suriname
rond 2019
 Herziening van de SVB statuten en
reglementen, afgestemd op de FIFA-regels in
2017
 Modernisering van voetbal in Suriname door:
 Het opzetten van club licentiesysteem
2016-2017
 Herziening van het klassenmodel,
(competitiesysteem) 2017
 Het standaardiseren van
spelerscontracten 2017
 Het implementeren van een binnenlands
transfersysteem 2017
 Het implementeren van een training
compensatiesysteem 2016

 Het ondersteunen van de ontwikkeling van
professioneel management binnen de clubs
in 2017 en 2018
 Herstructurering jeugd competitie 2018
voltooid

Page | 31
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3
Decentralisatie van
SVB en versterking van
de SVB-leden tegen
2020
 Implementatie van een digitale online databank
voor de competities teneinde de spelers en
coaches te registreren



Het verstrekken van apparatuur 2017
Training van alle belanghebbenden (clubs)
2017

 Een programma ontwikkelen om de verschillende
platformen te koppelen (indien nodig) 2018
 De installatie van een CRM-systeem op het
hoofdkantoor van de SVB 2018
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4
Versterken van de
relatie en samenwerking
tussen de SVB en de
Overheid tegen 2017
 Het hebben van een formele overeenkomst
met de regering (MOU) inhoudende:


Het uitvoeren van gezamenlijke projecten
(school voetbal, grassroots project, bouw
nationaal stadion) projectmatig



Het subsidiëren door de overheid van SVB
projecten en evenementen (nationale
toernooien)
projectmatig,
zoals
de
President's Cup en de First Lady's Cup



Detachering van personeel van de
overheid; het plaatsen van wat SVB
personeel op hun loonlijst
Samenwerking bij SVB activiteiten op het
gebied van veiligheid en beveiliging.




Toegang tot IT-infrastructuur (Ministerie van
Onderwijs / Ministerie van Binnenlandse
Zaken)

 Samenwerking voor het inzetten van artsen,
de toegang tot laboratoria (Ministerie van
Volksgezondheid) jaarlijks
 Lobbyen voor verandering van de wet op de
dubbele nationaliteit 2017
Page | 33
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5
Nationale heren A
selectie consequent in
de top 10 van
CONCACAF tegen
2022
 Het ontwikkelen van sterke competities
 Het deelnemen aan ten minste 4 interlands
het hele jaar door met senior, U-17 en U-20
teams
 Het introduceren van U-15, U-17, U-20 talent
toernooien (regionale selecties)
 Het doen toenemen van het aantal inlandse
talentvolle spelers
 Ontwikkeling van ontwikkelingsprogramma’s
voor spelers (Academische Set Up) en innoveren van het identiviceren en scouten van
talenten 2017 - 2022
 Het jaarlijks organiseren van
vriendschappelijke wedstrijden tegen
Surinaamse professionele spelers uit
Nederland en teams uit de Guyana's
 Het bevorderen van het proces van
goedkeuring van de dubbele nationaliteit 2017
om rekruteren van spelers van zowel de
nationale competitie als uit het buitenland
voor "NATIO" (Senior Heren Nationaal Team)
2017-2022

36

6
Verhogen van participatie
in het voetbal: jaarlijks 50
% meer (grassroots,
vrouwen, futsal,
strandvoetbal)
 Het implementeren van een grassroots
ontwikkelingsprogramma in het hele land in
samenwerking met de regionale verenigingen
en de betrokkenheid van de clubs en de
scholen (in samenwerking met het Ministerie
van Sport), jongens en meisjes na-schools
programma
 Het opzetten van een plan om Surinaamse
rolmodellen (lokaal en internationaal) in SVB
programma's te betrekken in 2017
 Het implementeren van onderwijsprogramma
voor grassroots coaches (ouders, vrijwilligers)
2016 en ervoor zorgen dat het grassroots
coaching concept op alle scholen wordt
gebruikt rond 2019
 In overeenstemming brengen van de
toewijzing van Forward Program fondsen voor
het damesvoetbal met het ontwikkelingsplan
2016
 Het betrekken van de ontwikkeling van
damesvoetbal bij de gesprekken over
sponsoring (korting project)

Page | 35
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6
 Dezelfde toegang tot faciliteiten voor
meisjes en damesvoetbal als jongens en
mannen
 Het opzetten van een U-13 en U-15
competitie voor meisjes 2016-2017
 Het instellen van V.O.J en V.O.S. competities
voor zowel zaalvoetbal als veldvoetbal 2017
-2018
 De groei van jeugdcategorieën in de regio
(buiten Paramaribo). Decentralisatie van de
jongens en meisjes door middel van een
planperiode
 Het betrekken van het jeugdvoetbal bij de
gesprekken over sponsoring (project
kortingen) 2017
 Het opstellen van een SVB beleidsplan met
betrekking tot de ontwikkeling van het
zaalvoetbal en strandvoetbal (mannelijk en
vrouwelijk) 2017

Page | 36
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7
Het omvormen van de
huidige competitie
(nationale competitie naar
een professioneel
georganiseerde
competitie in 2017)
 Jaarlijks onderwijs aan de clubs in de
nationale competitie in clubbestuur en
Invoering van een club licentie en
een programma voor spelerscontracten voor
de clubs van de nationale competitie 20162017
 invoering van coaching certificeringsnormen (coaching licentie) voor clubs uit
de nationale competitie 2017
 Toename van het aantal clubs (verandering
van mentaliteit van team naar clubs,
minder teams) 2017-2018
 Het introduceren van deelnamekosten
voor spelers binnen de clubs (contributiebeleid
/zelfvoorziening) 2019
 Het starten van een profcompetitie met
minstens 8 teams voor eind 2019

Page | 37
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8
Het optimaliseren van het
coaching/arbitrage
educatieprogramma in
2018
 Herziening van het huidige voetbal onderwijssysteem en het verbeteren daarvan naar
de internationale normen in 2017




Opleiden van SVB coaches voor alle
niveau's
Jaarlijks refresher courses en continu
opleiden op alle niveau's
Optimaliseren van het trainingsprogramma
voor alle Surinaamse arbiters (inclusief
refresher programmas) 2017 - 2018

 Het beoordelen van de activiteiten en de
status van de gelicenseerde coaches in
Suriname in 2017
 Het opzetten van een programma voor de
werving en het behoud van scheidsrechters
(eventueel in samenwerking met de RDO) in
2017
 Het verhogen van het aantal coaches voor
damesvoetbal (mannelijke en vrouwelijke) in
lijn met het damesvoetbal ontwikkelingsplan
van de SVB 2017-2018
 Het organiseren van opleidingen voor
zaalvoetbal scheidsrechters en coaches 2017
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10. Uitwerking SVB hoofd prioriteiten voor 2016-2019
The De Surinaamse voetbalbond heeft
een 4 jarig strategisch plan ontwikkeld,
waarin we verschillende strategische
doelen, belanghebbenden en andere
belangrijke
gebieden
hebben
geïdentificeerd voor de ontwikkeling van
het voetbal in ons land. Het algemene
doel van dit plan is dat de SVB het
voetbal verbetert tot een zodanig niveau
dat onze Senior Nationaal Team in staat
zal zijn om de FIFA World Cup finale te
bereiken in Qatar 2022. De focus in de
eerste twee jaar van de uitvoering van dit
strategisch plan is als volgt:
1. Faciliteiten/Inkomsten
genereren

Deze strategische doelstelling is van
belang om de SVB in staat te stellen om
het voetbal op nationaal niveau te
ontwikkelen en is in veel opzichten het
fundament waarop we in staat zullen zijn
om de verwezenlijking van al onze
andere strategische doelstellingen te
ondersteunen. Daarom zal in 2016/17, de
SVB zich concentreren op versterking
van de financiële positie van de
organisatie door het Owru Cul-project, en
de ontwikkeling en uitvoering van de
commerciële strategie van de SVB.
Binnen dit perspectief zal een marketing

consultant worden aangetrokken voor
eind 2016, terwijl de sponsor pakketten
zullen
worden
herzien
en
de
communicatie met het bedrijfsleven
geïntensiveerd.
Een
permanente
marketing
manager
zal
worden
aangeworven in 2017.

Om de verwachte financiële cash flow te
ondersteunen, is de creatie van een
nieuwe positie op het hoofdkantoor van
SVB voor een financiële functionaris met
een volledige boekhouding ook een hoge
prioriteit en moet worden gerealiseerd
voor het einde van 2016, onder
voorbehoud van de beschikbaarheid van
financiële middelen. Deze financiën zijn
belangrijk voor de herstructurering- en
ontwikkelingsprojecten
van
het
Surinaams voetbal.
Het ontwikkeling van een integrale
kasstroom
In het integraal plan van de SVB is een
holistische aanpak van de financiële
gevolgen van de verschillende SVB
programma's
en
projecten
ingecalculeerd. Om de mogelijke bijdrage
van het inkomsten genererende project
aan de SVB-activiteiten aan te geven,
worden de cash flow projecties in de
volgende tabel gepresenteerd:
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Cash Flow Statement ( x U$ )

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2,146,221
1,281,633
864,588
311,252
553,336

5,388,116
2,341,268
3,046,848
1,096,865
1,949,982

6,416,002
2,442,066
3,973,936
1,430,617
2,543,319

7,099,534
3,976,813
3,122,721
1,124,180
1,998,541

7,637,569
3,728,892
3,908,677
1,407,124
2,501,553

8,248,711
3,821,191
4,427,520
1,593,907
2,833,613

8,248,711
3,848,198
4,400,513
1,584,185
2,816,328

8,248,711
3,806,286
4,442,425
1,599,273
2,843,152

8,248,711
3,720,994
4,527,717
1,629,978
2,897,739

1,425,015

1,542,894

1,542,894

1,542,894

1,501,609

Operations
Revenues
Outlays(incl. interest)
EBT
Taxes
Net Income
Depreciation Charges

712,507

1,663,348

1,663,348

1,663,348

1,265,843

3,613,330

4,206,667

3,661,889

750,000

750,000

750,000
250,000

750,000

750,000

750,000

750,000
250,000

750,000

750,000

750,000

750,000

2,015,843

4,613,330

4,956,667

4,411,889

4,676,568

5,376,507

5,109,222

5,136,046

5,149,348

Project Preparation
Project Implementation
Airconditioning
Office furniture etc
Artificial Grass replacement
Other Investments
Working Capital installments
Long Term Loan Installments

513,750
23,521,899

0

171,250
4,678,101
200,000
200,000
0
0
715,000
0

0
0
0
0

0
0
226,804
0

0
0
238,144
724,105

0
0
250,052
760,310

500,000
446,980
0
798,325

0
0
0
838,242

0
0
0
880,154

0
0
0
924,161

Total Commited

24,035,649

5,964,351

0

226,804

962,249

1,010,361

1,745,305

838,242

880,154

924,161

-23,285,649

-3,948,507

4,613,330

4,729,863

3,449,640

Available Funds from Operations
FiFa Membership allocation
FiFa World CUP Profit Sharing

Total Available funds

-

3,926,568 4,376,507 4,359,222 4,386,046 4,399,348

Available Funds to be used for:

Net Cash Flow per year

Zoals blijkt uit de bovenstaande tabel zal
de SVB negatieve cash flow hebben in
de eerste 2 opeenvolgende jaren 2017 2018. De cash flow zonder het project
van het stadion zal positief zijn in het
tweede jaar, maar de investeringen met
betrekking tot het nationale stadion zal
leiden tot een negatieve cash flow.
Vanaf het vierde jaar zal de cash flow

3,666,206 3,631,201 4,270,980 4,255,892 4,225,187

cash positief zijn en vanaf jaar 6, zal het
gemiddeld ongeveer US$ 4.2 miljoen zijn.
De
financiële
analyse
toont
een
terugverdientijd van 7 jaar aan met een
intern rendement van 12.6 %. De NPV /
investeringsquote voor de periode van de
financiële analyse is 80 %. De netto
geactualiseerde waarde (NPV) is berekend
op US$ 24 miljoen.
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Geschat inkomen per product of productgroep in het jaar 2020, het jaar van
normale activiteiten:

De inhoud van de twee tabellen
illustreert dat met een succesvolle
implementatie
van
de
inkomsten
genererende projecten Owru Cul, de
sport winkel en het Nationale Stadion,
de SVB in staat zal zijn om het inkomen
te genereren dat de bond in staat zal
stellen om een gezond beheer van de
bond te hebben en te investeren in

de toekomst van het voetbal in het hele
land, zodat de SVB de eerder genoemde
strategische doelen kan bereiken.
De Samenvatting van het resultaat van de
berekeningen in het integraal strategisch
plan staat op het volgende Dashboard:
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DASHBOARD
Parameters
Lonen en Salarissen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

100

100

100

103

105

107

109

110

Model Outcomes
NPV/Investm
NPV = SRD

2014

2015

2017

2018

2019

2020

Revenues
Expenditures

3,819
3,515
304

2,762
3,858
-1,097

9,132
7,708
1,423

25,621
15,808
9,813

59,784
22,731
37,053

65,364
23,852
41,512

67,189
35,972
31,217

Estimated Gross Cash Flow

329
633

333
-764

1,625
3,048

5,455
15,268

9,319
46,372

9,319
50,832

9,319
40,537

8.0%
10%
12
0.2%
25%

Miscellaneous Investments
Investments AK complex
Installments
Total Expenditures

-

114
114

233
153,811
154,044

287
35,814
36,101

558
558

592
3,456
4,048

609
2,003
2,612

6%
25
2
2017
2
10%
2.0%
520

Net Cash Flow Per Year

632

-877

-150,995

-20,832

45,814

46,783

37,924

100

102

102

102

102

102

102

LaatKoersU$/SRD

3.35
3.35

3.35
3.35

4.10
4.10

7.50
7.40

7.50
7.40

7.50
7.40

7.50
7.40

7.50
7.40

IRR =

Net Profit
7,990 m2
100%

101%

0

0

102%
0

103%
50

105%
100

106%
100

107%
100

Cumulative Discounted Cash Flow

1 july
150,000

100,000

3
10
4

Tarief U$ Per m2 /mnd per unit
Tarief U$ Per m2 /mnd gang
Bijdrage Concacaf Qualifying Games U$/jr

Depreciation

6

50%
30%
0

0
0
-

55%
33%
7
60%

55%
35%
7
60%

65%
36%
7.5
60%

65%
36%
7.5
60%

0
35
37
37
0
10
13
13
400,000 400,000 400,000 400,000

x SRD 1000,-

LT_RenteFinancieringen
LooptijdFinanciering(jr)
GracePeriod
JaarIngebruiknameAKCompex
LooptijdWerkkapitaal(jr)
KT_RenteWerkkapitaal
Bedrag werkkapitaal % Invest
Aantal Parkeerplaatsen
Kaartverkoop
Aantal speelronden
Aantal Ploegen
Aantal Topploegen
Stadionbezetting Topploegen
Stadionbezetting Overige Ploegen
Prijs per Toegangskaart in SRD
Aandeel SVB in recettes
Commerciële Ruimten

7 years

Bedragen X SRD 1000,-

100

Aantal wedstrijden/jaar
DiscountFactor
IncassoKosten
MndPerJaar
VerzekeringGebouwen
Sociale lasten

PayOutPeriod
19.5%
2016

Prijs Electra

Opp. Verhuurbare Commerciële Ruimten
Overige

95%

206 mln.

50,000

2014 20 15 20 16 2017 2018 20 19 2020 20 21 2022 2023 202 4 2025 2026 20 27 2028 20 29 2030
-50,000

-100,000

-150,000

-200,000

2. Organisatiestructuren
De herstructurering van het voetbal in
heel Suriname heeft een aantal
componenten en er is een tijdspanne
van 4 jaar nodig om dit strategisch plan
te bewerkstelligen. In de eerste twee jaar
zal
de
nadruk
liggen
op
de
administratieve- en investeringen kant
en hierna, zal de focus dan verschuiven
naar de organisatorische kant van de

SVB. Projecten met betrekking tot zowel
het verlenen van licentie vergunningen
en
registratie
van
spelers
en
structurering van de competities zullen
tijdens deze fase worden uitgevoerd.
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The De SVB heeft een speciale Task
Force in het leven geroepen die
verantwoordelijk is voor het in kaart
brengen van alle licentie eisen voor de
toekomst. Deze eisen zijn voorgelegd
aan de Top divisie clubs.
Het
concept
van
de
standaard
spelerscontracten is geleverd aan de
hoogste divisie clubs. De SVB wacht hun
reactie af voor eventuele revisies en
opmerkingen. Het is de bedoeling om het
uit te voeren in het competitiejaar
2016/2017.
Een reeks van regels en regelgeving zal
worden
herzien,
inclusief
de
modernisering van:
 De Transferregels
 Het Wedstrijdreglement
 Het Tuchtreglement
De SVB heeft een commissie benoemd
om het huidige transfersysteem te
herzien met de bedoeling, dat het gereed
is voor de volgende competitie.
De Technisch Directeur heeft al een
compensatiesysteem ontwikkeld en het
is de bedoeling dit met het bestuur te
bespreken om het met betrekking tot
zowel de organisatorische als technische
aspecten te laten goedkeuren.
De Technisch Directeur heeft ook een
herziene plan voor een stabiele
competitie indeling ontwikkeld. Dit plan
zal in de competitie van 2016-2017 ten
uitvoer
worden
gebracht.

Voor de herstructurering van het voetbal,
is een sterke club management systeem
nodig. Daarom, heeft de SVB in 2014,
door middel van de FIFA, een cursus in
club management georganiseerd en
controleert nu het toepassen van de
opgedane kennis in de clubs. Voor de
vooruitgang zijn extra opleidingen nodig.
De implementatie van een digitale online
database voor de hoogste klasse en de
jeugd competitie is belangrijk voor de
ondersteuning van de decentralisatie van
de SVB. Het doel is om alle spelers van
de hoogste divisie en de jeugd
competities geregistreerd te hebben voor
de start van alle nieuwe competities. Om
de clubs in staat te stellen om te
communiceren met dit IT-systeem
(database),
zal
passende
geautomatiseerde apparatuur worden
geleverd en de clubs zullen worden
getraind om te leren hoe zij in hun
voordeel optimaal gebruik kunnen maken
van
deze
technologie.
Ook
scheidsrechters en coaches zullen
worden opgeleid om het systeem goed te
gebruiken. Alle namen / gegevens van
Grassroots spelers zullen in dit
uitgebreide systeem worden ingevoerd.
3. Overheidsrelaties
Versterkte samenwerking met de
overheid is nodig voor de succesvolle
implementatie van dit strategisch plan.
Voor het grassroots project is intensieve
samenwerking nodig met de Ministeries
van Defensie, Sport en Onderwijs. Voor
de modernisering van het nationaal
stadion, zullen de Governor van de
Centrale Bank van Suriname en het
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Ministerie van Financiën een cruciale rol
spelen. Voor het Owru Cul-project is de
samenwerking en de steun van het
Ministerie van Openbare Werken van het
allergrootste belang. Personeel dat voor
de SVB op de loonlijst van de overheid
staat, kan de operationele kosten voor de
SVB doen verminderen.
Het sluiten van een of meer formele
MOU's met de regering van Suriname
wordt gezien als zowel kritisch als
instrumenteel voor de bovengenoemde
gebieden van samenwerking.
4.

Nationale selecties

Om het primaire doel van dit strategisch
plan, namelijk deelname aan de FIFA
World Cup in 2022 te bereiken, is een
hogere participatiegraad van zowel de
jeugd als de oudere spelers nodig, maar
ook zullen de algemene technische
normen en kwaliteit van het spel moeten
zijn verbeterd. Daarom dient deze
doelstelling te worden bereikt in de
eerste 2 jaren van het technisch plan.
s
l
a
t
e
d
t
o
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Een grasroots project voor het gehele
land met elementen van een goede en
efficiente training en het gebruik van
rolmodellen is een belangrijk onderdeel
van deze strategie tijdens deze eerste
tijdsfase.

Er zal sterk de nadruk worden gelegd op
jeugdvoetbal evenals op talent scouting
en het koesteren van deze spelers met
betrekking tot hun algemene voetbal
vaardigheden. Het doel is om een
professionele competitie te starten zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2019.
Om het primaire doel te realiseren, zal de
SVB een tweeledige aanpak voor de
werving van spelers voor "Natio" volgen.
In de eerste plaats zal de kwaliteit en
kwantiteit van de spelers uit de nationale
competities worden verbeterd en uit deze
bron,
zullen
de
spelers
worden
aangeworven voor het nationale team.
Anderzijds zal de belangrijkheid van de
mogelijke optie van dubbele nationaliteit
voor het kunnen werven van spelers uit
het
buitenland,
voornamelijk
uit
Nederland alsook de mogelijkheid van het
gebruik van spelers met de officiële status
van Personen van Surinaamse Afkomst
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(PSA) voor "Natio", met zowel de FIFA
als de Surinaamse Regering worden
besproken.
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5. Voetbalontwikkeling
Om de transformatie van de competitie te
optimaliseren, moet er heel wat worden
onderzocht en voorbereid. Het licenseren
van scheidsrechters en coaches met een
jaarlijkse
herhalingscursus
voor
scheidsrechters is een belangrijke
doelstelling op dit gebied. Dit moet ook
gelden voor de besturen van de clubs
waarbij alle coaches deze ontwikkelingen
en kwalitatieve verbeteringen binnen de
SVB
ondersteunen.
Goed
georganiseerde en sterke competities
ondersteund door een effectief en
efficiënt bestuursapparaat zal bijdragen
tot betere spelers alsook tot het SVB doel
van kwalificatie voor de FIFA World Cup
in 2022.

6. Competities en clubs
Het is de bedoeling om regelmatig
trainingen,
waaronder
bijscholingsprogramma's te organiseren
om het aantal en de kwaliteit van de
scheidsrechters en coaches te verhogen.
De benadering is om de training te
decentraliseren teneinde een landelijke
verbetering van deze officials te krijgen.
In deze opleidingen zal primair de nadruk
ook worden gelegd op de werving en
instroom van meer jongeren en vrouwen.
SVB zal ook aandacht besteden aan de
organisatie van opleidingsprogramma's
voor
zaalvoetbal
coaches
en
scheidsrechters. De SVB zal een
professioneel competitie beginnen en de
nationale
competitie
wordt
geherstructureerd.
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Project Budget 2016-2018
Projects De projecten zullen in 2016 als
volgt worden uitgevoerd tot 2019
ondersteund door FIFA financiering:
Begrotingssteun
Jaarlijks wordt er via het FIFA Forward
Program een financiële steun van US $
500,000.- ontvangen ter ondersteuning
van de operationele activiteiten van de
SVB.
Naast de begrotingssteun zal de FIFA
aan
kleinere
lidbonden
een
ondersteuning bieden wanneer zij met
hun nationale teams deelnemen aan de
officiële internationale toernooien. De
SVB is een van de landen die kan
profiteren van deze steun.
Projectondersteuning
Naast
de
begrotingsen
reisondersteuning heeft de FIFA een
projectondersteuning
binnen
het
Forward Program tot een bedrag van US
$ 750,000, - per jaar. De SVB zal dit
fonds gebruiken om projecten in de
verschillende jaren met betrekking tot dit
strategisch plan te realiseren.

te gebruiken als een garantie voor een
lening voor de bouw van het nieuwe
Nationale Stadion. In 2018 het bedrag
voor 2018 zal worden gebruikt voor de
garantie, zodat de garantie van het jaar
daarvoor vrij komt om de projecten van
2018 te financieren. Dit zal in de
komende jaren worden voortgezet.
Aangezien de uitvoering van projecten
die in 2016 zijn gefinancierd, wordt
verschoven naar het jaar 2017, kan de
US $ 750,000.- van 2017 worden
gebruikt als een garantie in dat jaar voor
de financiering van het stadion. De
projecten die zijn voorbereid voor 2017
kunnen in 2018 worden uitgevoerd met
de US $ 750,000.- die dan vrij komt en in
2018 wordt vervangen door de garantie
van 2018. Deze jaarlijks terugkerende
Garantie strategie is om de federatie in
staat te stellen het Nationale stadion te
verbeteren om te kunnen voldoen aan de
internationaal geaccepteerde normen.
Hiervoor zal de goedkeuring van de FIFA
worden gevraagd.
In de volgende tabel worden de projecten
in de jaren 2016-2019 geprojecteerd:

De SVB zal aan de FIFA goedkeuring
vragen om de US $ 750.000, - van het
jaar 2017
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3

Van dit bedrag is US$ 40.000 al aangevraagd voor de inventaris van de sportwinkel. De resterende US$ 5000 is voor de
inventaris van de gym en wat kantoorinventaris.
4
Voor de verbetering van de fysieke infrastructuur van Owru Cul zijn al twee projecten ingediend, namelijk de sanitaire
voorzieningen ten bedrage van US$ 32.200 en de bouw van het hekwerk aan de voorzijde van Owru Cul US$ 22.398
5
Voor de profcompetitie is een totaal bedrag van US$ 225.000 FIFA financiering aangevraagd verspreid over drie jaar. Het
eerste jaar is het bedrag US$ 75.000
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De US $ 250.000 zal worden gebruikt
voor de reiskosten van de nationale
teams van mannen, vrouwen en jongeren
die gekwalificeerd zijn om in de regionale
internationale toernooien verder te gaan.
In 2017 zullen projecten en fondsen die
in 2016 zijn gestart, worden voortgezet in
2017 en in combinatie met het
begrotingssteun fonds van US $ 500,000
worden gebruikt, waardoor de SVB in
staat zal zijn de US $ 750.000 te
gebruiken voor het jaar 2017 als garantie
voor de investering in het AK stadion. In
2018 zal het bedrag dat voor 2018
beschikbaar is, worden gebruikt als
garantie voor het stadion en het
gegarandeerde bedrag van 2017 zal in
2018 worden gebruikt voor het uitvoeren
van projecten.

Dit strategisch plan zal het fundament
vormen om de doelen te bereiken die
daarin zijn vervat. Het zal ook een
instrument zijn om te volgen waar wij
staan bij het realiseren van onze doelen
en doelstellingen. Wij verwelkomen graag
alle lezers van dit document om met ons
samen te werken, uw opmerkingen en
adviezen met ons te delen en al het
mogelijke te doen om voetbal te laten
leven voor allen en allen te laten leven
voor het voetbal in Suriname.
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Wij, het Bestuur van de
SVB, beloven u, al onze
partners, dat we met
een positieve bezieling
ons zullen inzetten voor
het realiseren van dit
strategisch plan.
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