Toekomst
Handbal vereniging Achilles
19:30 - 22 uur

Doel van vanavond...
●

Een doorkijkje naar
2021...hoe het zou kunnen
zijn.

●

Verkenning van deze koers
en grenzen daarvan..

Verandering?

Trends en ontwikkelingen op het gebied van sport
●
●
●
●
●
●

Ouderen zijn op zoek naar bewegen en activiteiten die tot hoge leeftijd
gedaan kunnen worden en waar sociaal karakter belangrijk is
De consument wordt grilliger: minder vaste verbanden in sporten maar ook
als vrijwilliger
Hard van buiten/zachte van binnen: de wereld is onveiliger. Men zoekt sociale
context. Persoonlijk
Ongezonde taboes: sport en bedrijfsleven in opkomst. gezondheid en conditie
belangrijkste reden om te sporten
Tijd als kostenpost: bereid om te betalen, one stop shop, kwaliteit
Wellness een gezonde geest in een gezond lichaam: men wil beleven. sport
wordt fun en play

Hoe is het achilles vergaan..
●

●
●
●
●

Het ledental is mede door de komst van het G-team gestabiliseerd na jaren
van terugloop. De samenstelling is wel “scheef” . alleen jeugd, dames en
G-team. Geen jongens, mannen.
We zijn een soort familie, waar voor iedereen ruimte is zichzelf te zijn.
We zijn niet (meer zo) gericht op prestatie.
Onze locatie is niet ideaal. We grenzen aan de armste wijk met veel ouderen
en allochtonen. We zitten verstopt op het terrein van Unitas.
Veel bereidheid tot helpen, maar geen commissie structuur
met Rolstoelers en Walking handbal proberen we nieuwe doelgroepen
sportaanbod aan te boren. We letten op wensen doelgroep.

Centrale vragen:
We moeten niet onder de kritische
ondergrens komen, groei is nodig!
Hoe zorgen we daarbij voor balans
tussen jong/oud en man/vrouw?

Achilles op oost → een nieuwe start/kans
●
●
●
●

Een nieuwe jonge wijk met hoger inkomen, veel kinderen en minder 65+
in een school waarmee we de samenwerking zoeken
we kunnen samenwerken met andere vereniging(en) die er hun thuis
hebben
Zowel veld als zaal bij elkaar.
De omstandigheden zijn gunstig. Zeker voor jeugd. Als je de deuren
opent, komen ze “vanzelf”. Maar dan hebben we geen mensen om als
kader te dienen. We moeten (alleen daarom al) andere doelgroepen
trekken en binden.

Waar zien wij kansen...
●

Door sportaanbod te ontwikkelen gericht op
specifieke doelgroepen

●

door samen te werken met de school en
andere sportvereniging(en)

●

Door nieuwe leden, ouders en
buurtbewoners zich heel welkom en thuis te
laten voelen.

Pilot gestart

Pilot gestart

student?
bedrijven

mannen
via wedstrijdjes weer een
team bouwen om te komen
tot midweek of andere vorm

Programma
1.
2.
3.

maak een flyer (45 minuten)
rood of groen (45 minuten)
welkomstspel (30 minuten)

behouden?

Kwijtraken?

Maak een poster om sportaanbod van Achilles te promoten
1.
2.
3.

Bedrijven in gorinchem oost
Vrouwen (tussen 25 - 40) uit Gorinhem Oost
Studenten tussen 16 en 25

De poster moet 2 dingen bevatten:
1. een catchy slogan
2. duidelijke omschrijving van het aanbod
(welke sport, sociale aspecten, wanneer is het, soort lidmaatschap)
tip: denk eerst waar de doelgroep behoefte aan heeft

Je moet toch op de file wachten, doe dan
wat aan beweging.
Je pakt dan ook buiten gorinchem mensen
mee.
je kunt ook netwerk bijeenkomst er aan
koppelen.

inzichten.
mik op 14-16 , dat geeft aansluiting. Maak geen
poster maar film.
En mik op 20+ de studenten die terug komen.
richt op prestatie, meer individueel en
meetbaarheid. Vrijblijvend.

Samen met je kind, en opvang van je andere
kinderen.
tijd doorbrengen en ontspannen.
2 groepen.
kijk naar ander initiatief.

Samenwerking met Scholen & Sportvereniging

samenwerking scholen
(het gaat niet om of het mogelijk is, maar of we het willen)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

les geven tijdens de gymles?
maandelijkse spelletjes / doe middag voor schoolkinderen
leraren toernooi
als je op deze school zit, krijg je korting op het lidmaatschap
Een mooie entree is het halve werk dus als wij er zijn houden we het parkeerterrein schoon
op woensdagmiddag mogen buurt kinderen voetballen of spelen, wij zorgen samen met de andere
verenigingen dat de kantine open is en zorgen dat er toezicht is
er is een christelijke school, wij houden daar rekening mee
in scholen geen alcohol, dus wij worden alcoholvrij
De school heeft alleen gezonde voeding, dus wij hebben geen kroketten meer

samenwerking met sport vereniging
(het gaat niet om of het mogelijk is, maar of we het willen)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

als je bij achilles lid bent, mag je 1 uur per week sporten bij health works.
als je bij achilles lid bent, mag je 1 uur per week sporten bij Healh works. Daarvoor verhogen we de
contributie met 5 euro per maand
we delen de kantine met een andere vereniging op hetzelfde moment
onze vrijwilligers draaien ook bardienst als alleen Goba er is
Er is straks 1 boekhouding met een sub-totaal voor basketbal en voor handbal
Er is straks 1 secretariaat voor handbal en basketbal samen
Er is straks 1 bestuur met een afdeling handbal en basketbal
we starten met een nieuwe naam: handbal & basketbal Oost Gorinchem
we laten gezamenlijk folders drukken voor Goba en Achilles waarop de verenigingen duidelijk
afzonderlijk herkenbaar zijn
we hebben 1 rook / alcohol beleid voor het gebouw, ook als dat op onderdelen anders is dan wij
willen

Losse stellingen
●
●
●
●
●

alle trainers krijgen een (onkosten) vergoeding
voor je commissiewerk, krijg je een vergoeding
voor bardiensten word je betaald
als je ouder dan 16 bent, dan doe je ook taken zoals bijvoorbeeld fluiten, of
stand bijhouden, of bardienst
als je geen zin in vrijwilligerswerk hebt, kun je dat afkopen

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Spel en doemiddag meerderheid groen. Maar sommigen vonden dit niets met handbal te maken hebben en dus ook
liever niet te willen.
Lesgeven in de gymles meerderheid groen
Leraren toernooi meerderheid groen met als opmerking dat de scholentoernooien vallen en staan met de docenten die
het spel kennen. Dus groen!
Korting op lidmaatschap voor scholen in de buurt! Felle tegenstand dus rood! Discriminatie werd er geroepen.
Misschien juist West korting geven op lidmaatschap!
De entree mooi en netjes houden werd rood gereageerd omdat men niet van plan is om voor andere verenigingen de
parkeerplaats schoon te houden.
Groen als er een duidelijke taakverdeling is.
Sportvelden te allen tijde openstellen rood! Er werd vandalisme aangedragen! En groen omdat wij er voor zullen zorgen
dat er ten alle tijden iemand is…
Een christelijke vereniging worden daar werd rood op gestemd.
Alcohol beleid moet strikter omdat we in een school gebied zitten. Niet helemaal alcoholvrij. We kunnen kijken naar de
tijd waarop de jeugd weg is.
Voeding moet gezonder werd groen maar de bitterbal moet wel blijven.
Lidmaatschap duurder omdat er bij Health Works gesport mag worden werd rood gestemd. Omdat men vond dat het
lidmaatschap al duur is ten opzichte van andere verenigingen. Wel groen als er een samenwerking zou komen en af en
toe gebruik gemaakt kon worden van de faciliteiten van Health Works.

●

●
●
●
●
●
●

●
●

Delen van de kantine met andere verenigingen werd rood bevonden. Eigen identiteit werd erg belangrijk gevonden. Dus
ook een eigen hoekje in de kantine met de eigen fotowand! Maar toch ook groen omdat er wel een samenwerking kon
ontstaan en dan met name een duurzame samenwerking.
Absoluut geen nieuwe naam!
Groen voor gezamenlijke folders met activiteiten.
Beleidsregels/gebouw regels vanuit de gemeente zal aangescherpt worden daar was een ieder het over eens dit na te
leven.
Gezamenlijke organisatie en gezamenlijke boekhouder daar werd groen voor gestemd mits het 1 boekhouder werd en
niet 1 boekhouding! Het secretariaat moet gesplitst blijven. Vanwege wedstrijdprogramma en post wat toch gescheiden is.
Fuseren rood! Maar een omnivereniging zoals togb werd wel genoemd. Men is tegen 1 bestuur met een afdeling handbal
en een afdeling basketbal.
Er werd groen gestemd voor een trainersvergoeding. Trainer heeft veel meer verantwoordelijkheid. Er werd fel
gediscussieerd over een vergoeding voor een commissielid. Wel vond men een vergoeding met bonnen oke maar geen
betaling. Commissielid kies je en daarom vrijwillig en daarom geen vergoeding. Wel vergoeding bij een grote vereniging
als er een evenement georganiseerd wordt voor 150 leden. De boekhouding voor de club uit besteden is prima maar wel
de belasting is hierin erg belangrijk om dit in de gaten te houden.
Men vond dat de bardienst een vergoeding moet krijgen en men vond ook dat er afgekocht zou moeten kunnen worden.
En dat vrijwilligerstaken moeten rouleren werd ook meer groen dan rood.
Degene die de taak zou overnemen kreeg dan wel de vergoeding….;-)

welkom voelen bij de club

●
●
●

●
●
●
●

●

●
●
●

Spel brainstormavond en discussiepunten:
Sponsoring draagt bij aan het welkom gevoel
Persoonlijke benadering wordt zeker gewaardeerd. Maar toch ook wel kort en bondige mail en niet een heel
verhaal waaruit ergens in het midden blijkt waar het omgaat. Communicatie moet duidelijk en bondig maar mag
wel vriendelijk!
Als er aan de bar veel fouten gemaakt worden draagt dat niet bij aan een welkom gevoel.
Ouders die vertrekken en hun kinderen dumpen idem.
Wifi is erg welkom! Maar ook vervelend als iedereen op zijn telefoon zit in de kantine. En eigenlijk ook geen
welkom gevoel.
Je voelt je erg welkom als het barpersoneel vriendelijk is maar het barpersoneel hoeft geen tips en tops te
geven dat wordt overdreven gevonden. Wel samen brainstormen.Men ziet wel in dat er mensen zijn die daar
wel een welkom gevoel van krijgen. Handdoek lenen wordt ook wel wat overdreven gevonden maar toch ook
wel een welkom gevoel.
De financiële situatie wordt beter door nieuwe leden te werven, hierop wordt gediscussieerd. Kan beide kanten
uit maar men houdt het wel op welkom gevoel. De bhv training en EHBO training wordt als welkom gevoel
gezien. En dat het barpersoneel gastvrij en gezellig moet zijn staat buiten kijf.
Dat de regels door de gemeente opgelegd worden is duidelijk en geeft een welkom gevoel. Duidelijke
communicatie! Maar alleen bordjes is niet wat we willen dat geeft geen welkom gevoel.
Defibrillator geeft een welkom gevoel. Geeft veiligheid!
Wat een welkom gevoel geeft is dat de trainer na de training even napraat.

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

En feesten met een dj wordt positief ervaren. Maar of je de sponsor bij naam moet kunnen noemen brengt twijfel. De
wekelijkse borrel op de vereniging geeft niet echt een welkom gevoel maar dat de koffie klaar moet staan is wel
duidelijk. Er moet gastvrijheid uitstralen! Ook zal een flipperkast iets toevoegen aan het welkom gevoel. En een
poolbiljart. En een kinderhoek.
Netwerken en sponsoring is een ideale combi!
Gezonde voeding geeft een welkom gevoel ook al zijn er tegenstanders en vinden zij dat er een vette hap moet
kunnen!
Vrijwilligers niet direct inzetten omdat we ze eerst de tijd moeten gunnen om te wennen. Dus later inzetten geeft wel
een welkom gevoel.
Een digitale enquête geeft geen welkom gevoel ook al wordt er gezegd dat de mensen dan vrijer hun mening kunnen
geven en zich veiliger voelen om iets te kunnen zeggen digitaal. Dus een welkom gevoel ook al vinden sommige een
persoonlijke enquête beter….discussiepunt.
Bij de ingang mogen roken is niet welkom!
Het barpersoneel die informatie kan verstrekken zeker een welkom gevoel.
Of de trainers te allen tijde betrokken moeten worden bij een bestuursvergadering geeft wel een welkom gevoel,
maar sommigen zijn het er niet mee eens….zij hoeven niet overal betrokken bij te zijn.
Of de trainer ook moet fungeren als gastvrouw/heer geeft zeker een welkom gevoel.
En zeker ook de lief en leed pot/kaart die gestuurd wordt is erg welkom. Gretha mag blijven😉

