3‐9‐2015

Vinden, Boeien en Binden
Versie 2.0 (nav bestuursvergadering 1 sept 2015)

legenda
•
•
•
•
•

EC = Evenementencommissie
JC = Jeugdcommissie
TC = Technische Commissie
WC = wervingscommissie
WR = Webredactie

Vinden (naamsbekendheid)
• Maandelijks in weekblad doseren
• Start seizoen, open dagen (Eva)
• Gratis Trainingen (TC)
• Clinic organiseren (openstaand), bezoek aan de Dutch Open
zowel jeugd als senioren (WC)
• Wedstrijdverslagen jeugd (JC)

• Winkelcentrum
• Samen met SSPL: stand en presenteren (WC)
• Flyers met (oude) shutte, aanbod proeflismaatschap (WC)
• Poster (bestaande van Badminton Nederland en naam BC
Spotvogels) ophangen bij sportzaak en andere winkels
(WC) maximaal budget 200 euro
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Vinden (naamsbekendheid)
• Posters ophangen
• Ziekenhuis en bij fysiotherapeuten en huisartsen (WC, GJ)
• Eerst poster ontwerpen, mogelijk Badminton Nederland (WC/GJ)

• Samen met SSPL en gemeente:
• Sportpas met kortingsacties (GJ, aankaarten Gemeente)

• Aanbrengpremie
• Bij aanbrengen nieuw (betalend) lid een handdoek, tas, of shirt
cadeau en/of 10% (20 euro) korting op lidmaatschap

• Meerder data voor open dagen
• September (EC, WC)
• Januari (EC, WC)
• April

Vinden (naamsbekendheid)
• Actuele Website
• Instellen Webredactie (commissie) (Eva en GJ)
• Aanleveren berichten (wedstrijdverslagen, meldingen over
acties, clinics, Dutch Open, etc. (bestuur, JC, TC, WC)

• Gebruik Social Media
• Jongere leden vragen berichten te “liken” of te delen (start
met een soort bestand van facebook leden) Onderzoeken
wie/wat (GJ/Eva)

• Proeflidmaatschap
• Periode zoals in HR vermeld, 6 weken
• 6 strippenkaart met vrije periode

Vinden (naamsbekendheid)
• Open dagen
•
•
•
•

Opvang in de kantine (WC)
Opvang in de zaal (Baancommissaris, bestuursleden)
Voldoende rackets (EC)
Informatieboekje (bestaand)(Eva en Maureen)
–
–
–
–

Speeltijden Spotvogels
Speeltijden Shuttlewoude (na lid te zijn geworden)
Vrije training beginners en gevorderden
Activiteitenplanning (als reeds bekend)

• Beknopte spelregels mogelijk simpeler (WC)
• Half uur begeleiding door Theo en John (basisprincipe),
alleen op de woesdag! (TC)
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Boeien
• Gratis training
• Beginners, gevorderden en jeugd (TC)

• Goede shuttles
• Shuttle keuze voor standaard shuttle (TC)
• Veren schuttles voor gevorderden (?) (TC)

• Competitieteams
• Jeugdteams (JC)
• Senioren Teams (beginnerscompetitie, en regio competitie)
(competitieleider)
• Competitieleider benoemen (Eva, GJ, TC)

• Laatste woensdag van de maantoernooi
• Gratis of toch niet? (afhankelijk enquête)
• Opzet van Maureen (enquête)
• Organisatie overdragen aan evenementencommissie (EC, GJ en Eva)

Boeien
• Samenstellen evenementencommissie
• Eva en GJ: oud bestuursleden Michel, Loek, ……??
• Organiseren clinics op woensdagavond (EC)

• Gezelligheidsavonden
• Leren van het verleden: wat werkte wel wat werkte niet? (EC)

• Buitensportse activiteiten
• Organisatie bezoek aan Dutch Open, pretpark…. (WC, EC)
• Jeugd, deelname ouders gewenst
• Organiseren ouderbijeenkomst (zondag na of tijdens trainingen?
Plaats? Of op een woensdagavond (GJ, JC)

• Persoonlijk benaderen leden en ouders
• Chauffeurs, mee helpen activiteiten (JC)
• Vrijwilligers taken met uurbesteding (Eva, GJ)
• Baancommissaris roulerend? Nog besluiten

Binden
• Vrijwilligers zijn vrijwilligers en geen verplichting!
• Persoonlijke benadering
• Enthousiasmeren
• Kortdurende bijdrage

• Twee maandelijks aandacht aan vrijwilligers
• Spotlichtje: Vrijwilliger van de maand…! (Eva, Webredactie)
• Borrel voor vrijwilligers (eerste borrel op kosten vereniging)
(bestuur)

• Evaluatieoverleg (naast AV)
• Vertellen waar we mee bezig zijn (enthousiasme) (bestuur)
• Vertellen wat we gaan doen (bestuur)

• Communicatie!!!
• Email, website, persoonlijk contact (bestuur)
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