Laatste jaar!
Seizoen 2018-2019

Voorwoord
We zijn nu twee jaar bezig met ons “project” Back to the Future!
Even een terugblik. Drie jaar geleden hebben we een stip op de horizon
gezet. Deze stip is: “Over 3 jaar een betrokken breedte vereniging
zijn, met een gezonde verdeling tussen senior- en juniorleden.”
Concreet betekent dit: Leden denken en doen mee met het ontwikkelen
van de club en zijn betrokken! Daarnaast ondernemen we actie en
streven ernaar om over 3 jaar weer 3 heren- en 3 damesteams in de
competitie te hebben meedraaien en de recreantengroep te handhaven,
of uit te breiden.
Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Heel veel. Vooral met elkaar nagedacht wat vind jij belangrijk? Welke
ideeën heb jij om deze stip voor onze vereniging werkelijkheid te
maken? Waar ligt jouw expertise en wil je die inzetten voor de
vereniging? Heel veel ideeën zijn er ingebracht en heel veel ideeën zijn
inmiddels gerealiseerd of er wordt aan gewerkt. Een aantal zijn nog “een
idee”.
Hoe nu verder?
Aangezien we het laatste jaar van ons project ingaan, wordt het dit jaar
een jaar waar het woord “doen” belangrijk gaat worden. Verderop zie je
een overzicht van alle ideeën met daarbij of we hier iets wel/niet
meegedaan hebben. Kijk naar waar jij aan hebt bijgedragen! Bedenk wat
jij nu doet voor de vereniging. Kan hier nog iets bij? Kan ik iemand
anders enthousiast maken om ook iets te doen? Kunnen we iets als team
oppakken? Sta echt eens stil bij “kan ik echt niets doen?”
Tenslotte is de vereniging vóór ons allemaal en wordt hij dóór ons
allemaal gedragen! Wil je iets oppakken, laat dat dan weten aan Helga
of Aranka.
DOE MEE! Zodat we aan het eind van het jaar kunnen zeggen: “Onze
vereniging staat ergens voor en met elkaar gaan we verder!”
Aranka en Helga
Bestuur Volleybalvereniging Nederhorst
Inge, Simone, Monique, Mirjam, Niels, Remko

Betrokken:
Een Nieuwjaars toernooi voor
alle leden organiseren.
Kerstvakantie/week later of
een vrijdagavond vanaf
18.00 uur (Sandra Gorter)
√ oliebollentoernooi def 2017

Draag volleybal uit als
verenigingssport: laat
leden andere dingen
met elkaar ondernemen
en koppel er mogelijk
een maatschappelijk
doel aan. Leon ten
Barge)

Zaken die niet op bestuurlijk niveau
gedaan hoeven te worden, worden bij
een team neergelegd en zij moeten
het, bijvoorbeeld voor een bepaald
seizoen regelen (Gerjen Binnenkamp)
√ aanspreekpunten bij DEF jeugd
geintroduceerd
Ouders ook iets laten doen binnen de
vereniging (Simone van der Meer)
√ tellen van de ouders bij jeugdwedstrijden
√ zelf rijschema’s maken
√ meehelpen bij oud papier ophalen

Ik zou graag voor de DEF jeugd
toernooien/activiteiten willen
organiseren (Mirjam Borstlap)
√ DEF kamp georganiseerd in
2017 & 2018

Delen van wel en
wee binnen de
teams. Facebook?
(Sonja van Dijk)
√ seizoen 20182019
neusbrief/website

Betrokken:
Verenigings
app
opzetten

Wand omhoog
tijdens trainingen

Jeugd speler van de
maand organiseren

Introductie avond/middag
aan het begin van het
seizoen. Voorstellen
bestuur/trainers/nieuwe
leden
√ seizoen 2018-2019
gedaan tijdens 23/9

Met vereniging naar leuke
volleybal wedstrijden gaan
√ in sportcafé de Blijk
samen wedstrijden gekeken
van de dames

Volleybal weekend
organiseren voor
senioren
Wekelijks informatie
over hoe iedereen heeft
gespeeld
√ start seizoen 20182019 via de website

Senioren leden werven:
start 2018/2019 = 2 herenteams/3 damesteams!!!!

Zorgen dat er een
betrokkenheid blijft
tussen vereniging en
de jeugd die (tijdelijk)
Nederhorst verlaat.
(Chantal de
Vries/Maaike Bron)

Draag volleybal uit als:
eens geleerd altijd
gedaan. Benader oud
leden actief en verenig
ze? Geef ze alle ruimte
(Leon ten Barge)

Senioren werven bij
ouders jeugdleden
(Simone van der
Meer)

Bereiken inwoners nieuwe
wijk dmv flyeren of
organiseren toernooi (Dave
van Hout – Leon ten Barge)
√ najaar 2017 hele dorp
√ juni 018 nieuwe wijk

Geregeld communiceren dat
we op zoek zijn naar
nieuwe leden. Specifiek
aangeven wat voor leden.
(Sonja van Dijk)
√ via facebook
√ zomerspektakel 2018

In januari in het kader van
goede voornemens een clinic
organiseren om weer even
kennis te maken met het
volleybal (Sonja van Dijk)
√ inlooptraining 9 januari
2018

Draag volleybal uit als coole sport.
Organiseer jeugdinterland of andere
topwedstrijd met entourage en
betrek daarbij de hele gemeente
Wijdemeren
√ provinciale kampioenschappen
SMV georganiseerd
√ zomerspektakel 2018
√ 23 september Join.com tour

Aanmelden voor
jeugdactiviteiten
programma Wijdemeren.
(Martine de Bruijn)
√ 2017 & 2018

Toernooien:

Andere opzet van
het Buurtvolleybal
(Wessel
blok/Heren 2 & 1)
(Sonja van Dijk)
Organiseer afwijkende
toernooitjes als 3x3, een
nachttoernooi of een
laddercompetitie op het
beachveld in de zomer? (Leon
ten Barge – Ernst Stoker)
√ beachen 2017 & 2018
√3x3 toernooi 2016
Toernooi organiseren ism
sportcafe de Blijk.
Buiten/zand? (Sandra
Gorter – Leon ten Barge)
√ glow in the dark
toernooi 2017

Mixtoernooien blijven
organiseren. Variëren in
samenstelling van publiek of
organiseer een bedrijventoernooi
of sponsortoernooi. (Sonja van
Dijk – Leon ten Barge)

Divers:
Een jeugdbestuur
bestaand uit
jeugdleden, met eigen
visie, sluiten aan bij
overleg bestuur
(Renate Besemer)
Talentscouting binnen en
buiten de vereniging
(Miranda van Heijst)
√ inventarisatie oke in
2018

Samenwerking verenigingen
met dalseizoen bv tennis.
Duo abonnement of korting
(Miranda van Heijst)

‘

Draag uit dat je volleybalt bij
Nederhorst. Draag ook in je vrije
tijd leuke sweaters/poloshirts met
een uitnodigende tekst! Stel
eventueel verplicht om op of rond
wedstrijden een inspeelshirt te
dragen. Of gewoon een
bumpersticker (Leon ten Barge).
√volunteer vesten aangeschaft

Meer contact met Weesp
volleyvereniging of een andere
Bergse ver. met doel te leren
van en geïnspireerd te worden
door (Sonja van Dijk – Leon
ten Barge)

Contactpersoon nieuwe
leden aanstellen om
het aanmelden zo
makkelijk mogelijk te
maken (Sonja van
Dijk)
√ seizoen 2018-2019
via TC

Meer publiciteit rondom
de vereniging komen. Op
social media –
Wijdemerennieuws –
Krant. Laat zien hoe leuk
we zijn! (Ernst Stoker)

MEER SUCCESSEN:
informatie boekje
voor nieuwe leden
gemaakt (Helga
Jansen)

Renata Besemer
neemt oud papier
coördinatorrol
over

Ilse van
Deutekom –
nieuwe
aankondigingspos
ters en flyer
materiaal

gedragsregels
opgesteld
(Femke van
Leeuwen)

Niels Korver neemt
penningmeesterschap
over

VT2 training
georganiseerd
voor alle
trainers (Helga)

Lucia
Hogenberg –
regelt
shirtsponsor
Arens voor
meisjes A2

Simone van der
Meer neemt
ledenadministratie
over
Inge van Geel
begint met TC
functie
senioren

Lucia Hogenberg
wordt shirt
sponsor voor
heren 1 (Berko)

2x Rabobank
Clubkascampagn
e totaal bedrag €
1730,41 (Dave
van Hout &
Helga Jansen)

Tjeerd Wouters
maakt een nieuwe
website voor onze
vereniging

