
Toekomstplan Ballangrud Breda 2012-2016



Wie zijn wij

 350 leden

 100 licenties

 150 jeugdleden

 Thuisbasis Breda

 Veel betrokkenheid

 Sterk trainerscorps

 4 seizoenenvereniging

 Voldoende vrijwilligers



Waarom een toekomstplan

 Weten waar je mee bezig bent

 Doen wat de leden willen

 Koersvast zijn

 Verantwoording af kunnen leggen

 Kompas voor lastige beslissingen



Belangrijk vooraf:

 Nieuwe tijden vragen om nieuwe benaderingen

 Betrek zoveel mogelijk mensen

 Denk na over de vorm

 Geef de inhoudelijke verantwoordelijkheid uit handen

 Maak het actief en aantrekkelijk

HET PLAN IS VAN DE VERENIGING       

EN NIET VAN HET BESTUUR !!!



Van start !

 Bestuur neemt initiatief

 Werkgroep wordt gevormd en gaat aan de slag

 Uitnodiging de deur uit !



 Inspirerende plek

 Schrijf 10 belangrijke punten op

 Van tweetallen, naar drietallen naar 

tientallen

 Elk tiental levert een penvoerder

Het proces (1)



Het proces (2)

 Penvoerders schrijven hoofdpunten uit

 Eerste concept ter inzage

 Opmaak

 Presentatie

 Distributie



Wat staat erin en wat komt ervan terecht



1. Ballangrud = sfeer 

We creëren meer gelegenheden 

elkaar te treffen

–Nieuwjaarsborrel

–Jeugdkamp

–Samen schaatsen op natuurijs

–Samen naar evenementen

Verbinden en waarderen



2. Onderlinge band

 De minder-actieve leden betrekken

 Nieuwe leden goed begeleiden

 Succesvolle oud-leden meer inzetten



3. Trainen op niveau

 Clinics voor trainers

 Kennisdeling tussen trainers faciliteren

 Videocamera

http://www.youtube.com/watch?v=dLS_0K5UaKY



4. Ruim baan voor de jeugd

 Binnenijs op de kleine baan

 Kleine beloningen bij elk stapje uitdelen

 Kleine banen toernooi is vanzelfsprekend

 Ouders betrekken



5. Het Ballangrud-netwerk

 Website moderniseren

 Communicatie structureren



6. Uitstraling

 Lokale media benutten

 Beter promotiemateriaal

 Uniforme kleding



7. Activiteiten het jaar rond

 Activiteitenkalender opstellen

 Meer wedstrijden voor recreanten

 Specifieke actie aan begin en eind van 

het seizoen

 Profileren als 4-seizoenenvereniging



Conclusie

 Het maakt besturen eenvoudig

 Het maakt veel energie los

 Het maken werd een onverwacht leuk proces

 Professionalisering


