
  

Speerpunten seizoen 2016-2017   

  

1. Betrokkenheid   
Het afgelopen seizoen is deelname aan activiteiten (kerstdiner, jaarfeest, pubquiz) en aan de 
maandelijkse borrel afgenomen. Het bestuur merkt dat het enthousiasme onder de leden minder is 
geworden en dat deelname vooral komt uit een vaste kern leden. Deze vaste kern is belangrijk voor 
de vereniging, maar het bestuur ziet graag dat deze groep groter wordt en meer leden/teams 
betrokkenheid toont. Een speerpunt voor seizoen 2016-2017 is dat onderzocht gaat worden hoe 
betrokkenheid bij leden/teams vergroot kan worden en dat we hiervoor acties gaan ondernemen.   

  

2. Aanname nieuwe teams  
Voor het seizoen 2016-2017 heeft Exstudiantes een uitbreiding in het aantal teams. Wij gaan van 
14 teams naar 16 teams. Bij de dames is echter sprake van een afname van het aantal teams. Wij 
gaan bij de dames van vier naar drie teams. Daarnaast ervaart het bestuur dat het lastig is om 
voldoende speelsters te krijgen voor ons eerste dames team. Voor seizoen 2016-2017 is het streven 
om weer te groeien met één damesteam richting het seizoen 2017-2018 en daarnaast de 
overige damesteams goed gevuld te houden.   

  

3. Stamkroeg  
Aan het eind van seizoen 2016-2017 loopt het contract met onze stamkroeg De Kale Jonker af. Naast 
de vraag of de Kale Jonker dit contract wil gaan verlengen, moeten wij ook als vereniging bekijken of 
dit nog de juiste locatie is. De borrels in de Kale Jonker zijn afgelopen jaar minder goed bezocht, maar 
de vraag is of dit door de locatie of door de betrokkenheid van de leden komt (zie punt 1). Als 
bestuur moeten wij gaan onderzoeken of leden tevreden zijn met De Kale Jonker als stamkroeg en 
als dat het geval is, dan moet het bestuur kijken op welke wijze het contract verlengt kan worden.   

  

4. Speellocaties   
Op dit moment spelen wij wedstrijden en trainen wij in Sportcentrum Kardinge en daarnaast spelen 
wij wedstrijden in de sporthal van het Alfa College. Na wat aanloopproblemen gaat het 
in Sportcentrum Kardinge steeds meer naar tevredenheid. De sporthal in het Alfa College 
is geschikter voor wedstrijden met ruimte voor publiek en daarom spelen onze selectieteams 
daar, deze hal is echter duurder. Door de uitbreiding van het aantal teams en daarnaast de animo om 
te trainen, is er geen uitbreidingsruimte in beide wedstrijdlocaties. Een locatie vinden waar 
wij verder kunnen uitbreiden is lastig binnen de gemeente Groningen omdat er op dit moment geen 
locaties beschikbaar zijn, maar wij houden de mogelijkheden in de gaten.   

  

5.  Sponsoren  
Afgelopen seizoen hebben wij een aantal nieuwe shirtsponsors aan de vereniging kunnen binden. De 
meeste teams zijn daarmee voorzien van een shirtsponsor, maar het is nog niet gelukt om voor 
het eerste herenteam een sponsor te vinden of om een hoofdsponsor voor de hele vereniging te 
vinden. Dit is op het gebied van sponsoring voor dit seizoen een prioriteit.   

  

  

  
  

  
 


