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Voorwoord 
Voor u ligt het beleidsplan van de Judovereniging Groot Houten van 2014 tot en met het jaar 2018. 

Dit beleidsplan vormt de richtlijn van het beleid van de vereniging waarmee we onze huidige sterke 

punten en toekomstige doelen zoveel mogelijk willen verankeren in een concreet en praktisch 

uitvoerbaar beleid. 

Dit plan is voortgekomen uit de sessies die we als bestuur gevolgd hebben in het kader van “Naar 

een Veilig Sportklimaat”. Als bestuur hebben we deelgenomen aan drie sessies  “Besturen Met een 

Visie” en hebben we gezamenlijk een stip op de horizon gezet en passende beleidsthema’s 

opgesteld. De plannen die we als bestuur hebben opgesteld zijn ook gedeeld met de leden en 

betrokken ouders van de leden. 

De komende jaren gaan we een uitdagende tijd tegemoet, we zullen een nieuwe locatie gaan 

betrekken, we gaan ons richten op speciaal judo en zullen voor de activiteiten die we willen 

ontplooien nog veel meer vrijwilligers nodig hebben. Daar zullen we allen onze energie op moeten 

zetten. 

Rest mij om iedereen te bedanken die zich heeft ingezet voor de totstandkoming van dit beleidsplan 

– de ouders van onze leden, de leden zelf, de judoleraren en het bestuur – door te participeren in de 

diverse inspannende avonden, ondanks drukke privéagenda’s.  

 

Simon Peijnenborgh 

Voorzitter Judovereniging Groot Houten 
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1. Inleiding 
Aanleiding voor dit beleidsplan is geweest dat we als judovereniging een betere basis neer willen 

zetten. De dynamiek van de vereniging en bestuur is er momenteel op gericht dat we redelijk ad hoc 

werken. We kijken vaak niet langer dan 3 maanden vooruit. Bovendien zijn we als bestuur meer aan 

het managen en uitvoeren dan aan het besturen.  

Reden te meer om deel te nemen aan de sessies Besturen Met een Visie (BMV) en met elkaar te 

bedenken waar we als judovereniging naartoe willen de komende 4 jaar. Dit hebben we niet alleen 

gedaan als bestuur maar zijn met andere vrijwilligers in een werkgroep hiermee aan de slag gegaan. 

Tijdens deze sessies kwamen meerdere uitdagingen naar boven waar we als vereniging de komende 

jaren een goede structurele oplossing voor moeten bedenken, zoals bijvoorbeeld de nieuwe 

accommodatie, het vinden van meer vrijwilligers, de teruggang in gemeentesubsidie en het behoud 

van leden. 

Het doel is om een uitdagend maar haalbaar en praktisch uitvoerbaar plan neer te leggen waar we de 

komende 4 jaar mee aan de slag kunnen. 

2. Huidige situatie 
Judovereniging Groot Houten bestaat 34 jaar en wordt gekenmerkt door een ontspannen en 

ongedwongen sfeer. We hebben al enkele jaren ongeveer 260 leden waarvan het overgrote deel uit 

leden onder 17 jaar bestaat (ongeveer 80%). We hebben een beperkt aantal leden in de leeftijd van 

18-23 jaar en een trouwe groep senioren van ongeveer 35 leden. 

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een 

algemeen bestuur (dagelijks bestuur aangevuld met voorzitter activiteitencommissie, voorzitter 

wedstrijdsecretariaat en de voorzitter van de technische commissie). We hebben 5 judoleraren, die 

allemaal in het bezit zijn van een diploma. We nemen als judovereniging voornamelijk deel aan 

regionale wedstrijden en kunnen via Top Judo Utrecht invulling geven aan de ambities van de meer 

talentvolle judoka’s. Als vereniging organiseren we diverse activiteiten om de onderlinge binding met 

de vereniging te versterken zoals de Kagami Biraki, Sinterklaas, activiteitenmarkt, vriendjesjudo, 

toernooien en uiteraard het judokamp. 

Als we de judovereniging intern analyseren waar we sterker en wat zwakker in zijn ziet het eerste 

deel van de SWOT analyse er als volgt uit: 

Sterkten 

 Financieel gezond 

 Gezellige vereniging 

 Activiteiten voor jonge doelgroep 

 Bereidwillig bestuur om naar toekomst te kijken 

 Kwaliteit van de trainers 
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Zwakten 

 Ledenverlies tot 12 jaar, we weten niet precies waarom 

 Vrijwilligersbeleid 

 Technisch beleid 

 Communicatiebeleid 

 Bestuur veel bezig met doen in plaats van denken op lange termijn 

Als we de vereniging extern analyseren waar onze kansen en bedreigingen voor de komende jaren 

liggen, ziet dat er als volgt uit: 

Kansen 

 Nieuwe accommodatie  

 Nieuwe leden door middel van jeugdsportpas  

 PR vergroten door deelname kampioenenbal/sportgala  

 Bereidwillige ouders en leden betrekken als vrijwilliger 

 G-judo voor speciale doelgroepen 

Bedreigingen 

 Concurrentie andere sportverenigingen 

 Financiële positie vanwege subsidieverlies en ledenverlies  

 Huidige accommodatie niet state of art 

 Geen goed alternatief als handbalhal niet doorgaat 

3. Visie Judovereniging Groot Houten 
Judovereniging Groot Houten is een vereniging waar iedereen, van jong tot oud, meisjes en jongens, 

wedstrijd- en recreatieve judoka's een leven lang met veel plezier hun eigen judotalenten en 

judoambities kunnen verzilveren.  

Uiterlijk in 2018 willen we vanuit een nieuwe locatie: 

 20% meer leden behouden t.o.v. 2013 

 10% groei per jaar aan meisjes hebben gerealiseerd t.o.v. 2013 

 G-judo hebben geïmplementeerd en 

 verkozen worden tot de leukste sportvereniging van Houten 

4. Strategie 
Als we onze stip op de horizon bekijken en onze SWOT analyse daarbij betrekken dan zijn er 4 

scenario’s die meer aandacht vereisen: 

1. Kans en sterkte: offensief aanpakken 

 Inzetten op meer activiteiten voor verschillende doelgroepen 

 Resultaat: meer behoud leden 
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2. Bedreiging en sterkte: defensief aanpakken 

 Financieel gezond blijven en op lange termijn blijven anticiperen 

 Resultaat: continuïteit 

 

3. Kans en zwakte: schoon schip 

 Bereidheid ouders/leden om steentje bij te dragen 

 Nieuwe koers op vrijwilligersbeleid, PR/communicatie, technisch beleid en activiteiten 

 Resultaat: meer binding, structuur, meer vrijwilligers, gezelligheid, nieuwe leden, behoud 

leden, nieuwe activiteiten 

 

4. Bedreiging en zwakte: overleven 

 Accommodatie 

 Resultaat: nieuwe accommodatie 

5. Beleidsthema’s en doelstellingen 
Om deze stip te realiseren en gehoor te geven aan de SWOT en strategische scenario’s hebben we  5 

beleidsthema’s opgesteld waar we de komende jaren structureel invulling aan willen geven. Deze 

beleidsplannen dragen ertoe bij dat we de doelstellingen gaan realiseren: 

1. Technisch beleidsplan 

2. Communicatie en PR 

3. Activiteiten 

4. Vrijwilligers 

5. Accommodatie 

Doelstellingen die we uiterlijk in 2018 vanuit een nieuwe locatie gerealiseerd willen hebben ten 

opzichte van 2013: 

 20% meer leden behouden 

 10% groei per jaar aan meisjes hebben gerealiseerd  

 G-judo hebben geïmplementeerd en 

 Verkozen worden tot de leukste sportvereniging van Houten 

Van ieder beleidsthema  is de huidige en gewenste situatie beschreven en een actieplan opgesteld 

waarin is aangegeven wie wat wanneer gaat doen. Bovendien is aangegeven wat we verder nodig 

hebben om dit te realiseren.  

Hierna zal worden ingegaan op ieder beleidsthema. 
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5.1 Technisch beleidsplan 

Wat is het doel? 

 Indeling van de groepen: homogener en op niveau waar dit kan 

 Het graduatie systeem van de JBN overnemen en afstappen van het 2 slippen systeem. Hierbij 

ook de lessen in grote lijnen hetzelfde aanbieden 

 De aanwas in de leeftijd 12-15 jaar vergroten waaruit we dan 2 wedstrijdploegen in de 

leeftijdscategorie -12 jaar en -15 jaar realiseren. 

 Goede doorstroom van talenten naar Top Judo Utrecht 

 

Wat is de huidige situatie in dit beleidsthema? 

 Niveau en leeftijd loopt in sommige groepen behoorlijk uiteen 

 Wij hebben nu het 2 slippen systeem, wat met zich mee brengt dat het niveau niet altijd 

overeenkomt met de eisen 

 De groep vanaf 6 tot en met 12 jaar (-12jaar ) heeft een goede doorstroom en kan worden 

uitgebreid mits hiervoor meer ruimte beschikbaar is. De groep van 12-15 jaar is vrij summier en 

heeft weinig doorstroom van onder af. Dit is een moeilijke leeftijd met veel veranderingen 

waardoor men vroegtijdig stopt (school, baantje, vriend(in)) 

 

Wat is de gewenste situatie in dit beleidsthema? 

 Niveau niet meer dan 1,5 – 2 banden verschil tussen de judoka’s binnen de lesgroep 

 JBN systeem hanteert meerdere slippen voordat men een volledige band krijgt hierdoor kun je 

iedere judoka belonen:  wedstrijd judoka, recreatieve judoka etc. 

 1 wedstrijdgroep per leeftijdscategorie: -10 jaar, -12 jaar en -15 jaar 

 

Wat gaan we doen om voor dit beleidsthema deze situatie te krijgen?  

 Goed overzicht hebben van de judoka’s die we hebben en rangschikken op leeftijd en gradatie 

 Overleg plannen met de judoleraren om dit te bespreken en toe te passen van 2014-2015 

 Zorg ervoor dat de groepen onder de groep van 12-15 jaar het plezier in het judo behouden 

 Naast het wedstrijd judo andere activiteiten doen met de groep. Het betrekken van leden van 

deze groep tijdens wedstrijden voor: coaching, tafelschrijven, scheidsrechteren en demonstraties 

geven 

 

Wat vragen de acties en activiteiten van de mensen die ermee aan de slag gaan? 

Vooral veel tijd en bereidwilligheid om dit samen te doen 
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Wat zijn randvoorwaarden om onze doelstelling te halen? Wat hebben we nodig van bijvoorbeeld 

bestuur, andere commissies of externe partijen? 

 Gegevens van de ledenadministratie: Thea 

 Judoleraren overleg: 2-3 keer per jaar (eventueel aansluitend aan een activiteit) 

 

Welke risico’s zien we waardoor we onze doelstelling niet gaan halen?  

Op het gebied van graduatiesysteem: geen risico's. Bij het niet binnenhalen van meer oudere jeugd 

zit het risico dat we alleen bij regio toernooien mee kunnen doen en dat je nog meer vrijwilligers 

moet werven voor de ondersteuning van de activiteiten (meehelpen tijdens het Rode 

slippentoernooi, coaching etc.) 

 

Actieplan 

1. Actie: 

a. Wat : overleg plannen met alle judoleraren om hierover te gaan beslissen 

b. Wie : Ron belegt een vergadering 

c. Planning: maart en eventueel toepassen 2014-2015 

2. Actie: 

a. Wat : inventariseren niveau en leeftijd judoka’s 

b. Wie : Ron vraagt Thea voor overzicht (Gerard van der Linde) 

c. Planning : begin februari 

3. Actie: 

a. Wat : meisjesgroep realiseren, plan hiervoor opstellen 

b. Wie : Ron vraagt Thea alle meisjes te inventariseren 

c. Planning : begin februari 

4. Actie:  

a. Wat: beleid wedstrijdgroep opstellen: wie komt erin, wanneer doorstroom Top Judo 

Utrecht 

b. Wie: Ron, samen met andere leraren 

c. Planning: eind maart 

 

Resultaat van dit beleidsthema, verband met onze doelstellingen 

Door invulling te geven aan dit beleidsthema realiseren we een betere technische structuur wat tot 

gevolg heeft dat er meer leden behouden worden en we ons ook op nieuwe doelgroepen gaan 

richten (meisjes en G-judo). 
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5.2 Communicatie en PR 

Wat is de huidige situatie in dit beleidsthema? 

Veel te weinig communicatie binnen en buiten de vereniging. 

 

Wat is de gewenste situatie in dit beleidsthema? 

De leden (en hun ouders) moeten de club leren kennen. Wie is wie? Berichten, face-to-face 

communicatie, via mail, via Facebook, via de website vanuit het bestuur/trainers naar leden/ouders. 

 

Wat gaan we doen om voor dit beleidsthema deze situatie te krijgen?  

 Regelmatig contact tussen de trainer en zijn groep. Ouders vinden het prettig om te horen hoe 

het gaat, om te horen of er wedstrijden zijn en waarom hun zoon/dochter wel of niet 

uitgenodigd wordt. Als ouders informatie krijgen, kunnen ze hun kind ook stimuleren 

 Bestuur kan regelmatig gezicht laten zien bij trainingen, horen wat leeft onder de ouders en ook 

bij de kinderen. Natuurlijk doen ook de trainers dat, maar toch… 

 De club aantrekkelijk maken: promotie maken voor meerdere keren trainen, de wedstrijdgroep 

promoten, demonstraties geven, de oudere kinderen inzetten om een keer te helpen bij de 

training van de kleintjes, kinderen laten vertellen in de groep hoe het was bij de wedstrijd  

 Website actueel houden, vernieuwen, (nog) aantrekkelijker maken 

 Facebook gebruik promoten. Tijdens wedstrijden uitslagen posten 

 

Wat vragen de acties en activiteiten van de mensen die ermee aan de slag gaan? 

 Wil/durf om te veranderen, dingen anders aan te pakken dan ze voorheen altijd gedaan werden 

 Openheid van zaken geven: hoe lopen dingen, waar hebben we nog hulp bij nodig etc. 

 Tijd, niet eenmalig, maar structureel 

 Aandacht 

 Betrokkenheid bij alle groepen; kinderen moeten ook weten wie wie is! 

 Oog voor wat ouders te bieden hebben/spreken met ouders 

 

Wat zijn randvoorwaarden om onze doelstelling te halen? Wat hebben we nodig van bijvoorbeeld 

bestuur, andere commissies of externe partijen? 

 Optimale digitale structuur/administratie 

 Optimale vormgeving + gebruikersvriendelijkheid van de website 

 Optimale informatievoorziening voor leden en naar de PR-cie toe door trainers en bestuur. 

Informatie delen! 
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Welke risico’s zien we waardoor we onze doelstelling niet gaan halen?  

Dat er vanuit het bestuur te ‘vast’ en te behoudend gedacht wordt, door onbekendheid met 

mogelijkheden 

 

Actieplan Communicatie en PR 

Intern 

 Regelmatig contact trainer met de ouders van de groep. Als ouders meer informatie krijgen, 

kunnen ze hun kind ook meer stimuleren. Wie: alle trainers 

 Informatie geven over wedstrijden op de website (aankondiging, na inschrijving een lijst 

publiceren wie meedoen, aangeven wie coacht). Wie: Georget 

 Bestuur moet regelmatig gezicht laten zien bij trainingen, horen wat leeft onder de ouders en 

ook bij de kinderen. Wie: Simon, Thom 

 De club aantrekkelijk maken/in beeld brengen; activiteiten organiseren. Wie: Dennis + vrijwilliger 

voor het kamp,  

demonstraties geven door jongere en oudere (wedstrijd)judoka’s aan de niet-wedstrijd-judoka’s 

om ze enthousiast te maken, bij rode slippen toernooi, graduaties, clubkampioenschappen. Wie: 

organisatie Sander?, (Ron) i.s.m. Hedi, Karin 

 Website actueel houden, vernieuwen, aantrekkelijker maken, door oa. stukjes te publiceren van 

de leden, jong en oud. Wie: Karin, Hedi 

 Facebook gebruik promoten, bijv. tijdens wedstrijden uitslagen posten. Wie: Hedi, Martijn 

 Verkoop clubkleding (en de ruglogo’s) bij graduaties, clubkampioenschappen. Wie: Hedi, Karin 

(Dennis) 

 

Extern 

 Regelmatige een verslag in de lokale kranten (Trefpunt, Groentje). Wie: Karin, Hedi 

 Demonstratie door judoka’s bij de jaarlijkse activiteitenmarkt. Wie: Sander, (Ron) 

 “Vriendjesles” introduceren bij alle lessen. Wie: de trainers 

 Lessen op scholen. Wie: Ron? 

 Uitstraling wedstrijdploeg door herkenbare kleding voor alle wedstrijdjudoka’s. Moet er iets 

nieuws komen? Of aanvulling op bestaande pakken? Tassen? Wie: Dennnis, Karin, Hedi 

 

Resultaat van dit beleidsthema, verband met onze doelstellingen 

Door invulling te geven aan dit beleidsthema realiseren we meer betrokkenheid en bekendheid bij de 

vereniging wat de binding, het behoud van leden en de aantrekking van potentiële nieuwe leden kan 

versterken. 
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5.3 Activiteiten 

Wat is de huidige situatie in dit beleidsthema? 

Momenteel heeft Judovereniging Groot Houten veel activiteiten waaronder: 

 Een jaarlijks kamp van een weekend (medio mei): doelgroep is de jeugd 

 Sinterklaas: doelgroep < 8 jaar 

 Kagami Biraki: iedereen 

 Fitness bij Body Business: was jeugd (doen we niet actief meer) 

 Voetbalwedstrijd FC Utrecht: was iedereen (doen we niet meer) 

 Jubileum eens in de 5 jaar: doelgroep iedereen 

 Rode slippentoernooi  

 Grote Clubactie 

 Flyeractie nieuwe leden tijdens de avond-4-daagse 

 Activiteitenmarkt 

Wat is de gewenste situatie in dit beleidsthema? 

Per leeftijdsgroep activiteiten organiseren die aansluiten bij de doelgroep. In eerste instantie zullen 

we dit aan de doelgroep zelf moeten vragen: aan welke soorten activiteiten ze willen deelnemen. Als 

eerste aanzet hebben we de volgende ideeën. 

Doelgroep tot 8 jaar 

 Sinterklaas 

 Rode slippentoernooi 

 Extra wedstrijd 

– Witte banden toernooi 

– Gele banden toernooi 

 Demo oudere judoka’s 

 Vriendjesdag 

 Clinic van een bekende judoka 

 Ouder/kind judo 

 

Doelgroep 8 tot 12 jaar 

 Judokamp 

 Disco 

 Wedstrijd 

– Oranje en groene band toernooi 

 Vriendjesdag 

 Uitje: voetbalwedstrijd, film, etc 

 Clinic van een bekende judoka 

 Ouder/kind judo 
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Doelgroep 13-20 jaar 

 Judokamp 

 Uitje 

– Karten 

– Disco 

 Clinic geven aan de jongere judoka’s, cq les verzorgen bij andere lesgroepen 

 

Doelgroep 20-80 jaar 

 BBQ 

 Kroegavond 

Kernvraag:  wat wil de doelgroep zelf! Hiervoor moeten we de doelgroep zelf betrekken door middel 

van interview, gesprekken, tijdens de les vragen, etc. 

 

Wat gaan we doen om voor dit beleidsthema deze situatie te krijgen? 

 Vrijwilligers zoeken per doelgroep 

– Tot 12 jaar: 2 extra vrijwilligers 

– Vanaf 12 jaar: 1 extra vrijwilliger 

 Jaarkalender maken welke activiteiten wanneer plaatsvinden 

 Doelgroep vragen naar input met betrekking tot activiteiten 

 Budget vaststellen voor de activiteiten (deel van de opbrengst van de GCA moet hieraan besteed 

worden) 

 Toetsen of door middel van deze activiteiten een betere binding met de judovereniging tot stand 

is gekomen 

 

Wat vragen de acties en activiteiten van de mensen die ermee aan de slag gaan? 

Veel commitment, betrokkenheid, inzet en tijd. Als we in staat zijn om meer vrijwilligers te betrekken 

bij de organisatie van de activiteiten is de tijdsinvestering per vrijwilliger beperkter. De activiteiten 

die georganiseerd worden, kennen vooraf een piekmoment qua tijdsinvestering. 

 

Wat zijn randvoorwaarden om onze doelstelling te halen? Wat hebben we nodig van bijvoorbeeld 

bestuur, andere commissies of externe partijen? 

 Serieuze inzet van de vrijwilligers 

 Steun vanuit het bestuur 

 Interventies van het bestuur mocht iets minder vlotjes lopen 
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Welke risico’s zien we waardoor we onze doelstelling niet gaan halen? 

 Onvoldoende vrijwilligers 

 

Actieplan Activiteiten 

 Extra vrijwilligers zoeken per doelgroep 

– Tot 12 jaar: 2 extra vrijwilligers 

– Vanaf 12 jaar: 1 extra vrijwilligers 

 Jaarkalender maken met welke activiteiten wanneer plaatsvinden 

 Doelgroep vragen naar input met betrekking tot  activiteiten 

 Budget vaststellen voor de activiteiten (deel van de opbrengst van de GCA moet hieraan besteed 

worden) 

 Toetsen of door middel van deze activiteiten een betere binding met JGH tot stand is gekomen 

 

Acties: Dennis , gereed: 20 maart 

 

Resultaat van dit beleidsthema, verband met onze doelstellingen 

Door invulling te geven aan dit beleidsthema realiseren we meer betrokkenheid en verbinding met 

de vereniging waardoor we meer leden behouden en de leukste vereniging van Houten worden. 

 

5.4 Vrijwilligers 

Huidige situatie 

 Bestuur organiseert en voert het merendeel van de activiteiten zelf uit 

 Lijst vrijwilligers is beperkt en neemt af 

 Geen overzicht van potentiële vrijwilligers binnen de vereniging 

 Geen inzicht in: wanneer, hoeveel en welke vrijwilligers nodig zijn 

 Geen aansturing van vrijwilligers 

 

Gewenste situatie 

 Een coördinator vrijwilligers 

 Database met vrijwilligers en hun kwaliteiten 

 Goed overzicht waar vrijwilligers nodig zijn 

 Opleiden van vrijwilligers (bv. tafelschijven) 

 Gemotiveerde en voldoende vrijwilligers 
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Welke vrijwilligers hebben we extra nodig? 

 3 extra vrijwilligers voor de activiteitencommissie 

 2 extra vrijwilligers voor de sponsorcommissie 

 1 coördinator voor de vrijwilligers 

 2 extra mensen voor de werving van vrijwilligers 

 10 extra vrijwilligers voor tafelschrijven bij het thuistoernooi en de clubkampioenschappen 

 1 extra vrijwilliger voor de ledenwerving 

 

 

Actieplan vrijwilligers 

 Aanstellen van coördinator vrijwilligers; taak aansturen/begeleiden/motiveren van vrijwilligers 

 Actief werven van vrijwilligers onder leden, maar ook via vrijwilligerscentrale en 

krant/publicatiebord 

 Opvragen van beroepen van ouders/verzorgers uit ledenbestand, indien aanwezig 

 Aanleggen van database met vrijwilligers inclusief kennis en vaardigheden 

 Per activiteit: overzicht maken van benodigde vrijwilligers inclusief taken  

 

Resultaat van dit beleidsthema, verband met onze doelstellingen 

Door invulling te geven aan dit beleidsthema realiseren we voldoende vrijwilligers en duidelijkheid 

wat we van vrijwilligers verwachten. Dit zal leiden tot meer ondersteuning van allerlei activiteiten 

wat als gevolg zal hebben dat we meer leden behouden en de leukste vereniging van Houten kunnen 

worden. 

 

5.5 Accommodatie 

Wat is de huidige situatie in dit beleidsthema? 

 Groot Houten maakt gebruik van een huurlocatie die eigendom is van gemeente Houten. 

 Voorafgaand aan elk seizoen dat de onderwijskalender volgt (september-juli) wordt een opgave 

gedaan van de huurcapaciteit die Groot Houten nodig acht. Omdat er weinig flexibiliteit zit in het 

wijzigen van lestijden omdat er nog meerdere gebruikers van Den Oord zijn, wordt het rooster 

van het voorgaand jaar aangehouden en aangescherpt waar het mogelijk is 

 Bij Den Oord hebben wij de beschikking over een ruimte waar het materiaal van Groot Houten is 

opgeslagen 
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Wat is de gewenste situatie in dit beleidsthema? 

 Groot Houten wil een ruimte die veilig bereikbaar is voor judoka’s, waar ze in een schone en 

veilige omgeving hun sport kunnen beoefenen op een vaste mat en de gebouwcondities geen 

invloed hebben op de sportbeoefening 

 Bovendien wil Groot Houten zelf de beschikking hebben om de bezetting aan te kunnen passen 

waar noodzakelijk 

 De ruimte moet groot genoeg zijn om kleine toernooitjes te kunnen houden.  

 De accommodatie moet voorzien in een horecafunctie voor de ouders/verzorgers en de 

mogelijkheid om aan andere verdedigings/vechtsporten (aikido, capoeira, kempo, Topjudo 

Utrecht etc) de dojo te verhuren in een onderling afgestemd rooster 

 

 

Wat gaan we doen om voor dit beleidsthema deze situatie te krijgen?  

 Groot Houten lift momenteel mee met het plan van de handbalvereniging om een nieuwe 

accommodatie te realiseren. Feit is wel dat het nu nog teveel meeliften is en Groot Houten zelf 

invloed moet kunnen uitoefenen in dit traject. Wat gaan we dus doen? Thom gaat een overleg 

met Dick Jacobs voeren om vaste gesprekspartner te worden betreffende de nieuwe 

accommodatie om invloed te kunnen uitoefenen op het lopende proces 

 Er is nu nog te weinig info over de stand van zaken, wie de partijen zijn, hoe de financiële 

onderbouwing is etc.  

 Daarnaast moet Groot Houten een alternatief plan hebben mocht deze locatie onverhoopt niet 

doorgaan 

 Er moet nagedacht en uitgewerkt worden hoe we het gaan doen: huurcontracten, inrichten, 

communicatie, etc. 

 

Wat vragen de acties en activiteiten van de mensen die ermee aan de slag gaan? 

 In de eerste plaats vraagt het tijd en een kritische blik naar het plan dat er nu ligt. Niet technisch, 

wel of op dit moment de juiste middelen worden aangewend door de Handbal Vereniging 

Houten om deze accommodatie te realiseren. Denk daarbij aan een stakeholderanalyse, de S2W 

(strategy to win), het financiële plaatje etc. Dit vergt dus enige kennis van het proces dat gaande 

is 

 Financieel inzicht om het kostenplaatje voor Groot Houten neer te zetten: welke inkomsten en 

uitgaven heeft Groot Houten, vanaf hoeveel leden is de dojo realiseerbaar voor Groot Houten, 

etc. 
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Wat zijn randvoorwaarden om onze doelstelling te halen? Wat hebben we nodig van bijvoorbeeld 

bestuur, andere commissies of externe partijen? 

 De randvoorwaarde is het vinden van een financier 

 Door de beperkte informatie over wat er nu daadwerkelijk gaande is, is de eerste 

randvoorwaarde het participeren als volwaardig lid in alles betreffende de nieuwe handbalhal 

 

Welke risico’s zien we waardoor we onze doelstelling niet gaan halen?  

 het uitblijven van financiële middelen. 

 een te laag ledenaantal waardoor de dojo te duur voor Groot Houten is. 

 Het uitblijven van onderhuurders waardoor de dojo te duur voor Groot Houten is. 

 Benodigde Vrijwilligers 

 

 

Actieplan Accommodatie 

Groot Houten deelt mee in het plan van de handbalvereniging om een nieuwe accommodatie te 

realiseren. Acties voor Groot Houten zijn: 

 Huurcontract opstellen voor huur en onderhuur mei 2014 

 Financieel plan afronden betreffende onderhuur april 2014  

 Overleg betreffende bouw - voorbereiding en uitvoering  vanaf februari 2014 

 

Resultaat van dit beleidsthema, verband met onze doelstellingen 

Door invulling te geven aan dit beleidsthema realiseren we een eigen thuishonk wat de sfeer en 

gezelligheid binnen de vereniging ten goede zal komen. Dit zal leiden tot meer behoud van leden en 

meer aanwas van nieuwe leden. 

 

6. G-judo 
Het doel van Judovereniging Groot Houten is om judo toegankelijk te maken voor iedereen. Hiervoor 

heeft de vereniging de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 Naast de reguliere judolessen G-judo gaan geven voor leden die speciale aandacht nodig hebben 

 Contacten gaan leggen met instellingen/ouders die de vereniging kan ondersteunen met het 

geven van judolessen aan mensen met een beperking/handicap 

 Lesprogramma’s gaan ontwikkelen, afgestemd op de beperking/handicap van de judoka 

 Activiteiten organiseren speciaal voor mensen met een beperking/handicap zoals G-

judowedstrijden 
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Het actieplan zal er als volgt uit zien: 

 Twee judoleraren opleiden tot het geven van G-judo . Dit zal in samenwerking met de judobond 

plaats gaan vinden (sept. 2014 – dec. 2014) 

 Promoten van G-judo in Houten door contact te leggen met diverse organisatie, zoals Sportpunt 

Houten (contact is al aanwezig), Stichting Gehandicaptenbelangen Houten, GGD Midden 

Nederland, Centrum Jeugd en gezin in Houten (sept. - dec. 2014) 

 Het aanpassen van de dojo om op een veilige manier de lessen voor deze groep mensen te 

kunnen aanbieden. Hierbij moet worden gedacht aan extra matten, wandbescherming e.d. (sept. 

2014 – dec. 2014) 

 Contacten leggen met collega verenigingen die al G-judolessen verzorgen om zo ervaringen te 

kunnen delen (sept. - dec. 2014) 

 Vrijwilligers, maar ook de judoka’s (jong en oud) die op dit moment al bij de vereniging judoën, 

opleiden tot het begeleiden en ondersteunen van mensen met een beperking/handicap. Motto is 

sporten doe je met zijn allen ( juni-dec 2014) 

 Kennismakingslessen G-judo (ca. 24) geven op de 2 scholen in Houten die gespecialiseerd zijn in 

het geven van speciaal onderwijs (aug-dec  2014) 

 Opstarten G-judolessen. Afhankelijk van het aanbod zal in eerste instantie gestart worden met  1 

lesuur per week. Er zijn binnen de vereniging mogelijk om dit uit te breiden naar 2 of 3 lesuren  

 Organiseren van een G-judo toernooi (juli 2015) 

Er ligt een uitgebreid actieplan dat mede door de financiële steun van de Rotary uitgevoerd kan 

worden. 

 

Resultaat van dit beleidsthema, verband met onze doelstellingen 

Door invulling te geven aan dit beleidsthema realiseren we dat we in lijn met onze stip een 

vereniging zijn waar iedereen kan judoën. 

7. Planning 2014 

 

Planning uitvoering Beleidsplan  

Judovereniging Groot Houten  

        Jaar 2013 en 2014 wie 2013 2014                       

    

sept-

dec jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec 

Beleidsontwikkeling                             

Ontwikkelen beleid BMV voorzitter                           

Klankbordgroep voorzitter                           

Definitief beleidsplan voorzitter                           
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Technisch Beleidsplan                             

Besluit nieuw 

graduatiesysteem vz TC                           

Inventarisatie niveau en 

leeftijd  vz TC                           

Plan meisjesgroep vz TC                           

Beleid wedstrijdgroep vz TC                           

Communicatie en PR                             

Contact docenten met 

judoka's vz TC                           

Contact bestuur met judoka's voorzitter                           

Actualiseren website PR&Com                           

Inzet social media PR&Com                           

Communicatie via lokale 

bladen PR&Com                           

Demo bij activiteitenmarkt vz Act.com.                           

Introductie vriendjes bij 

lessen vz TC                           

Jaar 2013 en 2014 wie 2013 2014                       

    

sept-

dec jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec 

Activiteiten                             

Activiteiten per doelgroep 

bepalen vz Act.com.                           

Vrijwilligers zoeken voor 

activiteitencom. vz Act.com.                           

Activiteiten in jaarkalender 

communiceren vz Act.com.                           

Budget vaststellen voor 

activiteiten AB                           

Vrijwilligers                             

Werven van coördinator voor 

vrijwilligers vz Wedstr.Com                           

Opstellen profielen voor alle 

vrijwilligers vz Wedstr.Com                           

Database huidige vrijwilligers 

aanleggen vz Wedstr.Com                           

Werven alle benodigde 

vrijwilligers vz Wedstr.Com                           

Accommodatie                             

Huurcontracten opstellen 

voor huur en onderhuur vz Accom.Com.                           

Financieel plan opstellen 

huur/onderhuur vz Accom.Com.                           

Overleg betreffende bouw  vz Accom.Com.                           

G-judo                             

Opleiding docenten G-judo vz TC                           

Contacten leggen met 

instelling potentiele leden voorzitter                           

Clinics verzorgen op deze 

instellingen voorzitter                           
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Beleidsplan Judovereniging Groot Houten 2014-2018 Pagina 17 
 

8. Structuur vereniging 
Huidige situatie 

Momenteel bestaat het bestuur uit de voorzitter, penningmeester en secretaris (tezamen het 

Dagelijks Bestuur) en uit drie algemene bestuursleden (voorzitter Technische Commissie, Voorzitter 

Activiteitencommissie en de Voorzitter van het Wedstrijdsecretariaat). Het Management team 

bestaat dus uit 6 personen. Verder kennen we geen andere commissies. 

 

 

Gewenste situatie 

De gewenste situatie is  dat onder het huidige Dagelijkse Bestuur meerdere voorzitters van 

Commissie komen te vallen. Een aantal voorzitters van deze commissies zijn nog vacant (voorzitter 

vrijwilligerscommissie  en sponsorcommissie). Samen met het huidige MT dienen we nog een besluit 

te nemen wie in het Algemeen Bestuur zitting nemen. 
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9. Financiën: Begroting 2014 - 2016 
De begroting voor de komende boekjaren ziet er als volgt uit: 

 

Uitgaven Begroting 2014  Begroting 2015 Begroting 2016 

Directe loonkosten 

                    

10.000  

                    

11.000  

                    

12.000  

Vrijwilligersvergoedingen 

                      

4.000  

                      

4.500  

                      

4.500  

Reiskosten vrijwilligers/trainers 

                      

2.500  

                      

2.600  

                      

2.800  

Huisvestingskosten 

                    

11.000  

                    

15.000  

                    

15.000  

Kantoorkosten 

                      

1.500  

                      

1.500  

                      

1.600  

Bestuurskosten 

                      

1.000  

                          

1.000  

                      

1.000  

Algemene kosten 

                    

12.000  

                    

12.500  

                      

13.000 

Toevoeging reserves 

                      

8.500  

                      

8.500  

                      

6.000  

    

Totaal uitgaven              50.500              56.600               55.100  

    

    

Inkomsten Begroting 2014  Begroting 2015 Begroting 2016 

Contributies 

                    

47.500  

                    

50.000  

                    

53.000  

Subsidie 

                      

4.481  

                      

3.000  

                      

1.000  

Overige Baten 

                    

13.519  

                    

16.000  

                      

12.000  

    

Totaal inkomsten              65.500               69.000              66.000 

 


