Speerpunten seizoen 2018-2019
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Betrokkenheid

Het afgelopen seizoen bleek het vinden van nieuwe bestuursleden erg lastig. Ook lijkt de afgelopen
seizoenen de opkomst bij borrels en activiteiten af te nemen. Dit seizoen seizoen willen we ons daarom
richten op het verhogen van de betrokkenheid van onze leden. Dit willen we onder andere gaan doen door
een aantal nieuwe commissies in te stellen. Hiermee wordt de werklast van de bestuursleden lager
waardoor het aantrekkelijker wordt om een bestuursfunctie te vervullen. Daarnaast zorgt de toename van
de commissies voor meer actieve leden binnen de club. Ook willen we door middel van een enquete
onderzoeken wat de verwachtingen van de leden zijn, zodat we ons beleid hier op kunnen toespitsen.

1.1 Commissies

Afgelopen seizoen hebben we een oproep gedaan voor nieuwe commissie leden. Tot onze verheuging werd
hier enthousiast op gereageerd door de leden en zijn alle commissies inmidels gevuld.. Omdat een nieuwe
aanpak is gaan we ons dit seizoen richten op de goede coordinatie hiervan. Ook zullen we goed gaan
evalueren om te kijken of deze aanpak een vast onderdeel van ons beleid kan worden.

1.2 Teamverantwoordelijkheid

Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het verantwoordelijkheidsgevo el bij veel teams terugloopt. We
doelen hierbij op het wedseccen bij thuiswedstrijden, het klaarzetten en opruimen na de eerst of laatste
thuiswedstrijd van de avond en het bewust omgaan met middelen en materialen. Naast veel ergernis bij
teams die wel netjes hun taken uitvoeren heeft dit afgelopen seizoen ook veel geld gekost doordat er veel
materialen zijn verdwenen. Ballen, hesjes en grensrechters vlaggen hebben we moeten aanschaffen omdat
deze verdwenen waren. Komend jaar willen we dit ondervangen door teams meer aan te spreken op
verantwoordelijkheden en daarnaast waar nodig extra anvoerdersoverleg in te plannen.
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Lustrum

Volgend seizoen vieren we ons tweede lustrum. De vorige editie is een groot succes gebleken met activeiten
verspreid over het hele seizoen. Dit heeft tot veel enthousiasme en betrokkenheid onder de leden geleid.
Om er volgend er een mooi lustrumjaar van te maken gaan we ons dit seizoen richten op de voorbereiding
hiervan.
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Onderzoek naar draagvlak selectievoetbal

Dit seizoen is het niet gelukt om een volledig team samen te stellen van spelers die in de hoofdklasse willen
spelen. Dit seizoen willen we in samenwerking met de Technisch Commissie gaan onderzoeken of er
draagvlak is binnen de vereniging om selectievoetbal te spelen. Op basis hiervan kan het beleid van de
komende jaren opgesteld worden.

