Jaarplan 2021-2022
Dalemplein. We komen er aan.
Welkom zoals je bent. Handbal is plezier, voor iedereen. Vertrouwd ﬁt.

Doelen in het laatste jaar van het 3-jaar plan
We voelen ons thuis
op Dalemplein
Alle trainings groepen
gestart zodat we
kunnen groeien
Trainers en
scheidsrechters
staan in hun kracht
Zichtbaar en
contact met buurt
maken

Veelgestelde vragen Dalemplein
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Waar is het? vlak bij winkelcentrum Dalem
Hoe groot is de sportzaal? 20x30 meter. (hoefslag is 20x40 meter)
Hoe zit dat met het buitenveld? dat is op normaal formaat.
Hoe groot is de kantine? Huidige kantine is 100m2 , straks is het een stukje groter.
Hebben we een terras? Ja! Een gaaf dakterras
Parkeren? Er zijn plekken, maar niet heel veel.
Is de kantine van ons? Nee. Het is een buurthuis, en daarmee openbaar.
Wij hebben wel vaste clubavonden
Hoe groot zijn de kleedkamers? Groter dan nu, mooi betegeld.
Ik ben slecht ter been, kan ik dan gebruik maken van de faciliteiten? Ja, er is een lift
naar de kantine.
Wordt de kantine Rood/wit? Nee het is een openbaar gebouw. De muren zijn wit. Wel
mogen we ons logo en een fotowand plaatsen, of andere herkenbare elementen
Is er wat te doen? Ja, er is bijvoorbeeld ook goed internet en een pool tafel. Er komen
ook bordspellen
Je kunt het buitenveld niet vanuit de kantine zien: dat klopt, maar buiten komt wel
een marktkraam met tafeltjes. Ons eigen terras. De appartementen tegenover ons
kijken naar de wedstrijden.
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Wat plaatjes van Dalemplein

●
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Laten we er ons thuis van maken
▫

De kantine zal worden
ingericht met voor
Achilles herkenbare
elementen

▫

Het is een prettige
ruimte om elkaar te
ontmoeten

▫

Wij zijn en maken het
gezellig. Laten we
elkaar blijven
ontmoeten. Ook als we
groeien behouden we
“ons kent ons” gevoel.

Aandacht voor sfeer en onderlinge binding,
daarom ook € 750,- activiteiten budget
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Veel zal hetzelfde zijn. Maar sommige dingen zijn anders.
Het zal even duren voor de nieuwe plek vertrouwd voelt.
Dat geldt voor ons én voor de buurtbewoners.
Voordelen:
▫
We zitten voortaan het hele jaar op dezelfde plek,
▫
De faciliteiten zijn helemaal nieuw
▫
Kinderrijke buurt
▫
Twee scholen en een BSO als vertrekpunt voor groei
▫
Wel opbrengst uit de kantine , geen kosten
Nadelen kunnen we wellicht omdenken:
▫
Het buitenveld is niet zichtbaar vanuit de kantine.
Daarom komt er een Marktkraam als verkooppunt.
▫
We zijn gebruikers van het buurthuis. Geen eigendom
maar wel ons thuis
Als er straks zaken zijn waar je maar moeilijk aan kunt wennen.
Laat het ons weten en we zoeken samen naar een
oplossing. We nodigen je uit om actief met ons mee te denken
over de inrichting, over praktische zaken waar we ongetwijfeld
tegenaan gaan lopen.
Het is een thuis van de buurt én de vereniging.
Dus laten we met elkaar eraan werken.

20 november 2021

afscheidsfeest.
Ook in Oost kijken bewoners
naar onze wedstrijden
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Overeenkomst met de gemeente,
Kernpunten:
▫ Achilles stelt het buurthuis open op trainingsavonden
▫ Op andere momenten kan dat ook aan ons gevraagd worden.
▫ We kunnen dat met vrijwilligers doen. “Begeleid” overlaten aan de gasten, of mensen inhuren.
We mogen ook nee zeggen als het operationeel of ﬁnancieel niet haalbaar is.
▫ We betalen huur voor de kantine, maar die wordt volledig gecompenseerd door de gemeente
▫ De winst uit de kantine mogen we als club houden
▫ We zoeken nog naar andere partners die in het buurthuis willen meedoen. Dat kan een sportclub zijn maar
ook bijvoorbeeld de wijkvereniging. Die gaat vanaf dat moment ook op eigen avonden de winst krijgen.
▫ We sluiten de eerste overeenkomst voor 3 jaar, met daarna 5 jaar verlenging
▫ We houden contact met de buurt, school en gemeente
▫ Op dit moment nog geen stichting, dat komt als er meerdere partijen zijn

7

Inrichting nieuwe kantine
Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen

Benodigd budget voor inrichting € 3000
Wat kopen we daarvoor:
Projectiescherm, beamer, computer,
koelkast, aankleding , marktkraam buiten,
banners/fotowand, recreatie spullen (bijv.
Pingpong tafel ofzo)

Gaat de vereniging hiermee akkoord?
(als het goedkoper kan, doen we dat
natuurlijk)
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Nieuwe spullen
We maken een nieuwe start met
nieuwe spullen:
Jack coaches/trainers en tenue
scheidsrechters, Crewshirt voor
barmensen, Ballen, gevulde
teamtassen, Doeltjes , allerlei
trainingsmaterialen.

Vanaf het najaar starten
we in een nieuw tenue
voor leden die
wedstrijden /
toernooien spelen
Kosten tussen € 40-50,in 2x te betalen door de
leden

Benodigd € 3.000,Gaat de vereniging hiermee akkoord?
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Statuten updaten:
WBTR proof
Updaten statuten en WBTR proof
maken € 500,-. Het mag ook nog later
in de tijd, maar advies van het
bestuur is het nu te doen.
Gaat de vereniging hiermee akkoord?
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“

De meest zichtbare club
(gesteund door TOP online marketeer, en drukker)

Communicatie oﬀensief in Gorinchem ( Oost)
Call to Action
▫
Facebook, Insta, youtube, google ads advertising
▫
Flyers en Posters met QR code
Doel is mensen mee te laten doen met Sportmaand, Handbal Fit
Senior, PlayFit of Fit en Fitter
Branding;
▫
Facebook, insta, tiktok, linkedin stories
(inﬂuencers gezocht). SEO op website
▫
club nieuws
▫
persberichten
Doel is Achilles neer te zetten langs 3 verhaallijnen.
1) Welkom, zoals je bent
2) Handbal, plezier voor iedereen
3) Vertrouwd Fit

Budget € 2250,-
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“

Verbonden met de buurt,
Belangrijk voor de toekomst.
Verbinding met de wijk. Nog in deze periode de
eerste stappen. Met elkaar ontdekken. Stap voor stap
▫
▫
▫

Openingsactiviteiten
Samenwerking met buurtvereniging (i.o)
Overleg met de scholen
(ook met sport docenten)

Een open club kenmerkt zich door een open houding. Open voor de behoeften
van de leden, open voor de kansen en mogelijkheden om ook voor niet-leden
iets te bieden en open voor de directe omgeving van de club, de buurt

15-9
overleg met buurt
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Conform besluit herijking contributie 2020-2021
vervalt korting voor jongens/heren en HandbalFit
Lees meer

Leeftijd

Trainend Bondslid

Jeugd E F

10

16

Jeugd D C

12

18

Jeugd A B

14

24

Handbal Fit / Heren*

16

28

Midweek / G Team**

21,50
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Nieuwe trainingsgroepen|
Vormen groeikans
10
3

E- F jeugd
Meisjes,
jongers

Jongens
&
Heren
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Fit & Fitter
€ 2,50
per keer
G-Team

FysioPP

Gretha,
Miranda,
Babette

Henry

Cora, Femke

Midweek
dames

B-Jeugd
10

PlayFit
€ 2,50
Per keer
sharona

D jeugd
Meisjes
jongens
Cora, Miranda

Henry,
Iwona

Mattijs
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Handbal Fit
Senior

Handbal Fit
FysioPP
Henry
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Trainers
Zijn op stoom
Trainers passen
Athletic Skills Model
toe. Er zijn al 2
workshops gehouden.
We gaan dat
voortzetten.
Trainers
Robin, Carlotta, Jeroen
Miranda, Gretha, Cora, Babette, Mattijs, Femke, Sharona

Wat héél mooi zou zijn:
Elke groep heeft Trainer én
hulptrainer.
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Scheidsrechters vinden elkaar
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Het scheidsrechte
rs
overleg geeft
dynamiek aan
scheidsrechters g
roep.
Er zijn workshops
:
Toepassing spelre
gels
en Empowerment

Er is een appgroep met scheidsrechters:
Hanna, Yvonne, Arjan , Patrick Tom
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Heb je vragen, of
opmerkingen. Goede
ideëen, eigen plannen of
kun je wat toevoegen. Voel
je vrij om contact met ons
op te nemen. Onze
gegevens staan op
handbalgorinchem.nl

Henry
Voorzitter

Danielle
Secretaresse

We vragen hulp bij
1) inrichting kantine & aanschaf materialen
2) online storytelling
3) invulling hulptrainers
4) aanschaf nieuwe tenue (dames B)
Tijdens deze ledenvergadering vragen we akkoord voor:
1) deﬁnitief akkoord voor overeenkomst met gemeente
2) akkoord op gebruik reserves voor materialen en inrichting
3) begroting, zoals voorgesteld

Ellen
Penningmeester

Miranda
Events

Gretha
Fun , kantine

Harry
Fun , Events

Hanna
Communicatie

Sharona
Wedstrijd
secretariaat
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