Jaarplan 2020-2021
Op weg naar Oost...

Aan dit plan werkten mee:
Jan Willem Versluis
Arjan de Vos
Miranda Oostdam
Harry Venderbos
Gretha Lavarini
Cora de Cock
Babette Smiesing
Yvonne van der Lee
Hanna Esajas
Eleonora van Graafeiland
Ellen Kleppers-Meijer
Danielle van Kampen
Henry de Cock
Iris Waninge
Gorinchem Beweegt
Mattijs van Gelder

Bij Achilles ben je Welkom. We zijn FAN van elkaar. Handbal is FUN en houdt je FIT

Doorkijkje naar de toekomst.. Beoogde groepen
Nieuw sportaanbod,
willen we dit bieden?
Huidige groep te klein.
Focus in werving 2020
Eenvoudig om hier te
groeien vanaf 2022

E- F jeugd
Meisjes,
jongers

Fit & Fitter
ASM

Heren
midweek?

G-Team

Midweek
dames

B-Jeugd

Huidige groepen
behouden

C jeugd

Kids Club

D jeugd
Meisjes
jongens

Handbal Fit Handbal Fit
Senior
Walking
handbal M/V
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...zetten we de volgende stappen
2020-2021 speerpunten

2019-2020
●
●
●
●
●
●

Commissies
bezet
Plannen 2020 op
tijd af
Groei bestaande
teams
Vrijwilligersbeleid bepaald
Start netwerk
Oost

●

●
●
●

Aandacht voor gerichte groei
Walking heren/jongens en D jeugd
Basis leggen voor sterke club
a. Trainers werven én betalen
b. Contributie na 8 jaar herijken voor
gezonde begroting
c. Betrekken C/B jeugd bij club als
jeugdscheidsrechter of hulptrainer
Behoud leden door leuke activiteiten
Draagvlak door communicatie
Voorbereidingen verhuizing

2021-2022

In december 2021
naar Gorinchem
Oost

Gerichte werving
Heren/Jongens en D jeugd
bal
d
n
a
H
Fit
en
mann

Wedstrijdjes
D jeugd

D-Jeugd

Samen met Handba
lbond Goalcha clinics
op 5
basisscholen in Gorin
chem Oost

Wedstrijdjes
Heren

Om in de toekomst de juiste samenstelling van de
club te hebben, focussen we nu op werving van
Heren en D jeugd. Daardoor vermijden we gaten in
de leeftijdsopbouw, en zijn er in de toekomst zowel
mannen als vrouwen

Achilles, een sterke club
Voldoende goede trainers, scheidsrechters en ﬁnancieel ﬁt
A

C

Trainers zijn belangrijke succesfactor voor de club.
● We hebben nu 5 trainers. We willen hen ruimte
geven opleiding te volgen.
● Door groei in oost hebben we meer trainers nodig
(4 á 5) waarvan 1 ASM trainer
● We denken dat een vergoeding noodzakelijk is om
ze te werven en behouden
● Bij de visie-sessies stemden de leden hiermee in.
Leuke wedstrijden door voldoende scheidsrechters.
We willen de oudere jeugd opleiden om de jongste jeugd
te begeleiden, daarnaast moeten we de bestaande
scheidsen (vooral ex-leden) aan ons binden

B

Financieel Fit.

We willen de basis uitgaven
(bondscontributie, zaalhuur,
trainers, noodzakelijke
verenigingskosten) kunnen betalen
uit de contributie inkomsten. De
huidige contributie is hiervoor te
laag.
Extra geld uit kantine, sponsoring
zal nodig blijven. Blijft er wat over,
dan besteden we dat aan kwaliteit
verbetering (bijv. Welkome club,
kader ontwikkeling,
faciliteiten/materialen,
selectieteams)
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A

Werven
trainers
beloning
noodzakelijk

Lees meer

Zo waarderen we
vrijwilligers:
● Jaarlijkse activiteit.
● Scheidsrechters en
coaches krijgen een
tenue en koﬃe.

Vrijwilligers krijgen geen
vergoeding. Trainers wél:
● Trainer € 7,50 tot
€ 12,50 per keer. Jeugd
€ 5 tot € 7,50 per
training. Vergoeding
neemt toe bij meer
opleiding
● Hulptrainers tussen
€ 3,- tot € 5,-
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B

Financieel Fit
Door aangepaste Contributie
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Lees meer

Leeftijd

Trainend Bondslid

Jeugd E F

10 (+2)

16

Jeugd D C

12

18 (+5)

Jeugd A B

14

24

Walking/Senior *

16 [13] (+3)

Midweek / G Team**
() verschil te betalen en vorig jaar
[] te betalen 2020-2021

28
21,5 (+3,5)

Alle kosten op basis niveau moeten betaald kunnen worden uit de contributie
overige opbrengsten moeten ruimte bieden voor kwaliteitsverbetering
* Walking Handballers zijn senior lid, maar krijgen in 2020-2021 nog € 3,- korting
op Senior trainend tarief omdat ze nu in goedkopere zaal trainen
* De Heren Senioren zijn slechts met 3-en. Zij halen zonder trainer niet het
maximale plezier uit de sport. We willen zuinig op ze zijn en matigen de
verhoging daarom met € 3,-, en betalen de eventuele zaalhuur voor gelegenheid
wedstrijden als stimulering om tot groepsuitbreiding te komen.
* Mensen die zowel Midweek als Walking handbal doen, willen we komend jaar
ontzien en geen dubbel lidmaatschap in 2020-2021 laten betalen. Voor toekomst
nader bezien
** prijsverhoging midweek hangt samen met
Bond Contributie die nu per team is en fors verhoogd.
G leden worden ook bondslid
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C

Voldoende Scheidsrechters?

Jeugd scheidsrechters
● E en F laten ﬂuiten
door B en C jeugd
● Wie ﬂuit D en C in
toekomst?

Scheidsrechters voor
B-jeugd en midweek
Hier moeten
vereniging
scheidsrechters voor
zijn. Hoe binden we
deze mensen?

Er is een appgroep met scheidsrechters:
Yvonne, Hanna, Babette, Iris (geen lid) Arjan (geen spelend lid), Patrick (geen lid), Tom (geen lid), Nicole (geen lid).
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G-toernooi

Fam.
Toernooi

+

Dit jaar
kennismaken met
beach handbal

November
Escaperoom

Maart
Playback,
Hou van Holland
Voor ouders en
jeugd

Elk team mag
eigen activiteit
bedenken. Het
FUN team helpt

(Sportieve) activiteiten voor leden behoud
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Draagvlak door communicatie
●

Intern verbindend:
Persoonlijke + Team
gesprekken, Club

Nieuws 3-4x per jaar
●

●

Praktisch:
HandbalNL app,
Whatsapp
Extern wervend:
(Digitale) Krant, Flyers,
Insta & Facebook ads

Ik ben Hanna en verzorg sinds
September 2019 de communicatie
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Arjan helpt
Met planning
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Plannen
verhuizing
naar Oost:
december
2021
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“

Onze kantine dragen we
eind 2021 over aan de
gemeente. In 2022 gaan
we op de nieuwe locatie
samenwerken met
GOBA (zie verderop)
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Samenwerking
GOBA & Achilles
Op welke gebieden:
- kantine exploitatie
- zaal verdeling
- sponsoring
- marketing locatie
- structurele activiteiten
(bijv sport op zaterdag of kidsclub?)

👍
👍
👍
👍
��

Aansluiten bij verbetering
samenwerking bedrijfsleven
en sport vanuit sport akkoord
en contact met scholen ivm
clinics

Netwerk op oost

👎👍
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Samenwerkingsmodellen: maatwerk
Conventus:
Ontstaan uit handbal en kor al. Het
blijken toch nog “bloedgroepen” te
zijn. Ze zijn 1 vereniging, met één
bestuur. Toch blijven het twee
werelden. Het leidt tot praktische
problemen bijvoorbeeld vwb
vrijwilligers die alleen voor eigen
sport willen gaan.

HVOS
Beheert samen met andere
vereniging de sporthal. Feitelijk
huren ze het van de gemeente. Beide
verenigingen hebben een eigen
clubhuis. Ze doen eigenlijk alles
apart.

TOGB
Is 1 club. Met meerdere afdelingen.
Alles hangt onder een stichting. Daar
komt al het geld. Sponsoring, kantine,
contributie. Het werkt goed. Deze
vereniging was al jaren één. Toen er
een nieuwe locatie werd ingericht
ging de kwaliteit omhoog.

WHC Loosduinen
Er is een stichting waar twee clubs
samenwerken voor de exploitatie.
Dat werkt goed. Er zijn regels
getroﬀen om frictie te voorkomen.
Er zijn 2 kassa’s vooral om
afsluitproblemen bij gedeelde
avonden te voorkomen.
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Stichting is een optie eerste contouren
Context: gemeente wil buurthuis functie invullen en vraagt verenigingen exploitatie te doen.
Geen huur, je mag zelf opbrengst delen maar moet wel bereid zijn om tussen 18 en 22u open te zijn en (soms) bij externe gelegenheden

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Inkoop
Assortiment & Prijsbeleid
Beloningsbeleid barvrijwilligers
Rookbeleid
Openingstijden buiten
clubavonden
Inrichting,
Winstverdeling obv omzet
Buﬀer aan houden
Gasten toegang weigeren?
Sleutelbeheer
Aansprakelijkheidsverzekering
Reserveringen extern gebruik?
Vergunning
kassasysteem

▫
▫
▫

Grote schoonmaak
zaal/veld gebruik
Eigen hapjes
toegestaan?

▫
▫
▫
▫
▫

Zelf vrijwilligers op
clubavond leveren
Opruimen na de avond
Openingstijden op
clubavonden
IVA
EHBO

Kantine zit op eerste verdieping, geen zicht op het veld. Minder makkelijke inloop. Hoe krijgen we die sfeer? Ambulant verkooppunt
buiten, dicht bij het veld? Wel heel jaar toegankelijk Teambesprekingen houden op die locatie?
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