BELEIDSPLAN GVV ASPASIA VOLLEYBAL 2017-2022
Algemene doelstelling
Volleybalvereniging waar ieder lid op zijn/haar eigen niveau kan volleyballen in een
prettige sfeer.
Dit betekent: Goede balans tussen jeugd en senioren, opbouw niveaus moet
opeenvolgend zijn zowel bij de jeugd als bij de senioren.
Doelstellingen 2017-2022
-

Ledental uitbreiden van 180 leden in 2017 naar 230 leden in 2022
Blijven verbeteren trainers en trainerskader
Sterke commissies vormen.
Interne ( vanuit bestuur ) en externe ( vanuit PR ) communicatie blijven
verbeteren.
Oprichten beachvolleybal afdeling.

Doelstelling teams in 2022
12 miniteams : 60 kinderen.
-

Er zijn 4 niveaus, op ieder niveau, 3 teams, bestaande uit ieder team 5
kinderen.

2 jongensteams : 20 jongens
-

Op A niveau 1 team, op B niveau 1 team bestaande uit 10 jongens in ieder
team.

5 meisjesteams : 50 meisjes
-

Op niveau A 1 team, op niveau B en C 2 teams bestaande uit 10 meisjes in
ieder team.

4 herenteams : 40 heren.
-

Als hoogste klasse, 3de divisie, achtereenvolgend lager.

4 damesteams : 40 dames.
-

Als hoogste klasse 1ste klasse, achtereenvolgend lager.

2 recreantenteams: 20 dames en heren.
Totaal ledental in 2022: 230

Acties ledengroei:
-

1 x per jaar vriendjes inloopochtend organiseren in de Ridderhof en in de
Landvliethal.
1 x per jaar deelname jaarmarkt : Augustus in H’ woude dorp.
September H’ woude Rijndijk
Deelname met clinic aan koningsdag.
Oefentrainingen op scholen in woonkernen.
Organiseren oud-leden toernooi.
Veel PR aantrekken recreanten.

Deze acties zouden moeten betekenen dat we een jaarlijkse aanwas krijgen van 10/15
nieuwe ( vooral ) jeugdleden.
Acties verbeteren trainers en trainerskader:
-

Aanstellen overkoepelend ( betaalde) jeugdtrainer van buitenaf.
Opleiding verzorgen door overkoepelende jeugdtrainer voor de andere
jeugdtrainers.
Jeugdtrainers duidelijke doelstellingen geven qua niveau team.
Aanstellen coaches voor ieder jeugdteam indien trainer dit niet op zich kan
nemen.

Acties vormen sterke commissies:
-

Goed inventariseren leden / ouder bestand.
Zoveel mogelijk leden betrekken bij de vereniging als vrijwilliger.
Ouder zoveel mogelijk betrekken bij de vereniging.

Acties verbeteren interne ( vanuit bestuur ) en externe ( vanuit PR )
communicatie.
-

PR commissie op volle sterkte brengen.
Digitale nieuwsbrief actief blijven gebruiken.
Inzetten van Facebook en Twitter voor de jeugd.
Actief beheer website.

Acties ledenbehoud
-

Begeleiden speeltuin naar junioren.
Begeleiden jeugd die overstap maakt naar senioren.
Actie behoud van jeugd die gaat studeren.
Betrokkenheid jeugd vergroten door het laten verrichten van taken.

Evaluatie beleidsplan
De VC zal ieder jaar in mei en december de doelstellingen evalueren en , indien nodig,
aanpassen.

