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Hieronder wordt kort en bondig aan te geven welke beleid het DB voorstaat. Dit om helderheid te
verschaffen zodat de commissies hier hun activiteiten op kunnen afstemmen.
Uitgangspunt bij deze beleidsnota is de alom bekende slagzin:

“Samen met veel plezier kwalitatief volleybal mogelijk blijven maken in Denekamp”.
Belangrijk hierbij is dat we dit kwalitatief volleybal mogelijk maken met onze eigen (jeugd)leden. Gezien de
grote van de wachtlijst zal de inspanning meer gericht moeten zijn op het oplossen van de wachtlijst dan
het aantrekken van spelers van buiten de vereniging om de kwaliteit te vergroten. Kwantiteit gaat in dit
geval voor kwaliteit.
Om met plezier kwalitatief volleybal mogelijk te maken zouden we voor de komende drie jaar de volgende
speerpunten moeten uitwerken:
1. Alle leden verplichten om activiteiten voor de vereniging uit te voeren
2. Technisch jeugdplan.
3. Verkleinen wachtlijst.
4. Jongens werven
5. Saamhorigheidsgevoel vergroten
6. Een duidelijk en helder kleding beleid
7. een duidelijk en helder takenbeleid binnen de commissies
8. 15 % van de begroting moet worden opgebracht door sponsors en activiteiten.
9. Maatschappelijke stage jeugdleden
Niet alle hiergenoemde speerpunten zijn door de commissies verder uit te werken. Een aantal zullen door
een, voor dit doel opgezette projectgroep, uitgevoerd moeten worden.
Het afgelopen seizoen zijn aan onderstaande speerpunten gewerkt:
Alle leden verplichten om activiteiten voor de vereniging uit te voeren
Een drietal bestuursleden hebben afgelopen seizoen het vrijwilligers beleid verder uitgewerkt. Dit heeft
geresulteerd in de totstandkoming van een Vrijwilligers Commissie. Zij hebben alle vrijwilligers/kaderleden
én vacatures keurig in kaart gebracht. Op deze AV is het een agendapunt.
Verkleinen wachtlijst:
Afgelopen seizoen is gewerkt aan een extra uitbreiding van de trainingscapaciteit voor de mini’s wat heeft
geleid tot aanname van minileden van de wachtlijst. Als alle nieuwe leden zijn verwerkt in de
ledenadministratie is er een toename van plm. 30%. Dat wil niet zeggen dat de wachtlijst verleden tijd is. Op
dit moment staan hier nog plm. 80 (!) kinderen op.

