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Presentatie beleidsplannen

Klankbordgroep 22 januari De Engel

Judovereniging Groot Houten

Agenda

20.00-21.00u

• Inleiding, doel en verwachting

• Stip op de horizon en SWOT

• Toelichting 5 beleidsthema’s

21.00-21.15u

21.15-22.00u: iedereen geeft feedback op 3 thema’s

• 6  x flip over; kies er 3 uit waar je 10 min kunt brainstormen

– Wat vind je goed?

– Wat kan anders / beter?
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Doel en verwachtingen

van deze sessie

Delen van informatie, waar is het bestuur mee 

bezig en verenigt dat met JGH?

Creativiteit door input van jullie (leden)

Draagkracht door input van jullie (leden)

Route vanaf deze sessie

22 jan klankbordavond

jan-feb verwerken input klankbordavond in 

beleidsplannen

5 mrt wrap-up van de beleidsplannen

18 mrt ALV, toelichting stip

19 mrt implementeren beleidsplannen (voor 

zover al niet gestart)
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Vragen

Stip

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 2017 willen we vanuit een nieuwe locatie:

• 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.
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JGH- SWOT

Sterkten

• Financieel gezond

• Gezellige vereniging

• Activiteiten voor jonge doelgroep

• Bereidwillig bestuur om naar toekomst 

te kijken

• Kwaliteit van de trainers

Zwakten

• Ledenverlies tot 12 jaar, weten niet 

precies waarom

• Vrijwilligersbeleid

• Technisch beleid

• Communicatiebeleid

• Bestuur veel bezig met doen ipv denken 

op LT

INTERN

JGH- SWOT

Kansen

• Nieuwe accommodatie

• Nieuwe leden dmv jeugdsportpas

• PR vergroten door deelname 

kampioenenbal/sportgala

• Bereidwillige ouders en leden betrekken 

als vrijwilliger

• G-judo, meisjesjudo

Bedreigingen

• Concurrentie andere verenigingen

• Financiële positie vanwege subsidieverlies

en ledenverlies

• Huidige accommodatie niet state of art

• Geen goed alternatief als handbalhal niet 

doorgaat

EXTERN
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Strategie

Kans en sterkte: offensief

• Inzetten op meer activiteiten voor verschillende doelgroepen. 

Resultaat: meer behoud leden

Bedreiging en sterkte: defensief

• Financieel goed op LT blijven anticiperen. 

Resultaat: continuïteit 

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, gezelligheid, nieuwe leden, behoud leden, 
nieuwe activiteiten.

Bedreiging en zwakte: overleven

• Accommodatie. 

Resultaat: nieuwe accommodatie

Agenda: beleidsthema’s

• Technische beleidsplan (Ron) 

• PR en Communicatie (Hedi en Karin)

• Activiteiten (Dennis)

• Vrijwilligers (Georget)

• Accommodatie (Thom)
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Technisch beleid

Presentatie Beleidthema’s

Technische beleid:

1: Graduatiesysteem volgens JBN

2: Homogene groepen en eventueel op niveau

3: Aparte meisjes groep en G-judo

4: Duidelijkheid wedstrijdgroep
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Huidige situatie

• Ad 1: Graduatie systeem:

» Wij hanteren het 2 slippen systeem

• Ad 2: Homogene groep:

» Leeftijd en niveau lopen in sommige groepen behoorlijk 

uit elkaar

• Ad 3: Apart meisjes groep

» Jongens en meisjes judoën in dezelfde groep

» We hebben geen G-judo

• Ad 4: Wedstrijdgroep

» Goede en betrokken groep, onduidelijk wat exact de 

regels zijn.

Gewenste situatie 

Ad 1: Graduatie:

• het zelfde systeem hanteren waarmee de JBN ook werkt

Ad 2: Homogene groep

• niet meer dan 1 a 1,5 band verschil in de groep

Ad 3: Aparte meisjesgroep en G-judo

• een meisjesgroep binnen de vereniging

• opleiding G-judo volgend, ondersteuning Rotary

Ad 4: Wedstrijdgroep

• Duidelijk beleid opstellen hoe je erbij komt en wat er van je verwacht 

wordt
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Actieplan

Actie 1: wat : overleg plannen met alle judoleraren om hierover te 

gaan beslissen.

wie : Ron belegt een vergadering

Planning: maart en eventueel toepassen 2014-2015

Actie 2: wat : inventariseren niveau en leeftijd judokas

wie : Ron vraagt Thea voor overzicht (Gerard van der Linde)

Planning : begin februari

Actie 3: wat : meisjesgroep realiseren, plan hiervoor opstellen

wie : Ron vraagt Thea alle meisje te inventariseren

Planning : begin februari

Actie 4: wat: beleid wedstrijdgroep opstellen

wie: Ron, samen met andere leraren

planning: eind maart

PR en Communicatie
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Presentatie Beleidthema’s

Beleidsthema: Communicatie en PR

Wat is de stip op de horizon?
Meer en betere communicatie binnen de vereniging, zowel intern als extern. 
Communicatie moet tweerichtings verkeer zijn: vanuit de club naar de leden 
en vv.

Huidige situatie

Communicatie en PR

Intern:
Te weinig communicatie, of soms te late of geen communicatie rond 
bepaalde zaken

Extern:
De vereniging is te weinig zichtbaar in de gemeente Houten
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Gewenste situatie 

Communicatie en PR

Intern:
De leden (en hun ouders) moeten de club leren kennen en moeten weten bij wie 
ze hun vragen kunnen stellen en waar ze met hun ideeën terecht kunnen. 
Betrokkenheid creëren.
* Wie is wie? 
* Berichten: - face-to-face, 

- via mail, 
- via website,
- via facebook.

Extern:
Zichtbaarheid en bekendheid vergroten bij scholen

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;
• Bestuur moet regelmatig gezicht laten zien bij trainingen, horen wat leeft onder 

de ouders en ook bij de kinderen;  
• De club aantrekkelijk maken/in beeld brengen; activiteiten organiseren
• Website actueel houden, vernieuwen, (nog) aantrekkelijker maken;
• Facebook gebruik promoten, bijv. tijdens wedstrijden uitslagen posten…

Extern
• Regelmatige verslagjes in de lokale kranten (Trefpunt, Groentje)
• Demonstratie door judoka’s bij de jaarlijkse activiteitenmarkt
• Vriendjesles zoals Ivo doet, introduceren bij alle lessen
• Lessen op scholen. 
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Activiteiten

Gewenste situatie (1)

• Activiteiten per doelgroep organiseren om de binding met de vereniging te versterken. 

– Doelgroep tot 8 jaar

– Doelgroep 8 tot 12 jaar

– Doelgroep 13-20 jaar

– Doelgroep 20 tot 80

Doelgroep tot 8 jaar:

• Sinterklaas

• Rode slippentoernooi incl opleiden nieuwe tafelschrijvers 

• Extra wedstrijd

– Witte banden toernooi

– Gele banden toernooi

• Demo oudere judoka’s

• Vriendjesdag

• Clinic van een bekende judoka

• Iedereen mogelijkheid geven 2x in de week te judoën.
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Gewenste situatie (2)

Doelgroep 8 tot 12 jaar:

• Judokamp

• Disco

• Wedstrijd

– Oranje en groene band toernooi

• Vriendjesdag

• Uitje:

– Voetbalwedstrijd

– Film

• Clinic van een bekende judoka

• Iedereen mogelijkheid geven 2x in de week te judoën.

Actieplan

• Extra vrijwilligers zoeken per doelgroep:
– Tot 12 jaar: 2 extra vrijwilligers

– Vanaf 12 jaar: 2 extra vrijwilligers

• Jaarkalender maken welke activiteiten wanneer 
plaatsvinden

• Doelgroep vragen naar input mbt activiteiten

• Budget vaststellen voor de activiteiten (deel van de 
opbrengst van de GCA moet hiervoor besteed worden).

• Toetsen of dmv deze activiteiten een betere binding met 
JGH tot stand is gekomen.

• Acties: Dennis , Gereed:  20 maart
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Vrijwilligersbeleid

Huidige situatie

• Bestuur organiseert en voert merendeel 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
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Gewenste situatie 

• Database met vrijwilligers en hun kwaliteiten

• Goed overzicht waar vrijwilligers nodig zijn

• Opleiden van vrijwilligers (bv. tafelschijven)

• Gemotiveerde en voldoende vrijwilligers

Actieplan

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

• Actief werven van vrijwilligers onder leden, maar ook via 
vrijwilligerscentrale en krant/publicatiebord (samen met PR 
per direct, wie biedt zich aan?)

• 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 

Bovenstaande acties starten in februari 2014
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Accommodatie

Huidige situatie

• Den Oord wordt gehuurd, in eigendom van de 

gemeente

• Den Oord is verouderd en wordt slecht schoon 

gemaakt

• Elk jaar nieuwe huurplanning icm overige 

huurders, toewijzing obv anciënniteit

• Geen “eigen” ruimte
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Gewenste situatie 

• Judoën in een schone en veilige omgeving

• Dojo goed bereikbaar voor judoka’s

• Dojo met vaste mat

• Gebouwcondities geen invloed op het judoën 

• Zelf regie hebben in bezetting van de dojo

• Mogelijkheid voorzien in een horecafunctie 

voor de ouders/verzorgers

Actieplan

Groot Houten deelt mee in het plan van de 

handbalvereniging om een nieuwe accommodatie te 

realiseren.

• Huurcontract opstellen voor

huur en onderhuur mei 2014

• Financieel plan afronden

betreffende onderhuur april 2014

• Overleg betreffende bouw-

voorbereiding en uitvoering vanaf februari 2014
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Vacatures

• 3 vrijwilligers voor activiteiten

– Doelgroep 8-12 jaar

– Doelgroep 12 jaar >

– Overige activiteiten (werving meisjes, G-judo, etc)

• Tafelschrijvers: voor thuistoernooi en clubkampioenschappen

• Sponsorcommissie

• Coördinator vrijwilligers


