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Besturen met een visie:
is een traject van drie avonden speciaal ontwikkeld voor bestuurders van
sportverenigingen. De grondgedachte van Besturen met een Visie is dat als bestuurders
in hun kracht komen en hun werk goed doen, ze sterkere verengingen creëren. En
daardoor beter in staat zijn een prettig sportklimaat in de vereniging te bewerkstelligen.
Besturen met een Visie staat stil bij de volgende vragen:
·
Wat is besturen eigenlijk?
·

Wat is het onderscheid tussen besturen, managen en uitvoeren?

·

Hoe ziet een effectieve structuur anno 2013 er binnen de sportvereniging uit?

·

Hoe ontwikkel je een visie, een toekomstplan, beleid?

·
Hoe realiseer je beleid in de praktijk? Hoe zorg je voor beweging, voor energie,
maar ook voor uitvoeringsdiscipline binnen de club?
De workshop wordt aangeboden door Badminton Nederland. Hein den Hartog en
Indra Strijbos zullen hieraan gaan meedoen
Doesburg 777
Het feestjaar begint op 19-9-2014 en eindigt op 19-9-2015, een feestjaar op allerlei gebied:
Cultuur, Historie, Sport etc. (er is ook een site). In eerste instantie wordt gedacht aan een 7kamp (sporten met een twist) wat voor een ieder toegankelijk is, ook andere ideeën zijn van
harte welkom.
Dit alles wordt meegenomen naar de aanwezige verenigingen en besproken bij de besturen
en dan wordt er 10-12-2013 weer bij elkaar gekomen om naar de gang van zaken te kijken.
Indra geeft aan dat ze het leuk vindt om hiermee aan de slag te gaan en vraagt Peter Kuster
erbij, zij zullen ook 10-12-2013 naar deze vergadering gaan.

Verzilver je vereniging,
Doel: het seniorvriendelijk maken van sportverenigingen zodat senioren meer gaan
sporten en bewegen bij de vereniging.
Subdoelen: toe name van het aantal lidmaatschappen van senioren bij verenigingen en
de toe name van aantal senioren dat vrijwilligerswerk verricht.
fasen:
1. Informatiebijeenkomst
2. 3 cursusbijeenkomsten met interval van 3-4 weken
3. Verenigingsadvies op maat
4. Evaluatiebijeenkomst
Met dit project van de geldersesportfederatie gaat de Recom zich bezig houden.

Wijkentoernooi gaat niet door.
Ondanks het enthousiasme van de leden die betrokken zijn bij de organisatie hebben we
moeten besluiten dit evenement niet door te laten gaan. De reden is heel simpel, er is geen
belangstelling vanuit de doelgroep, namelijk de Doesburger die wil sporten.
Was er vanuit onze vereniging nog wel enige interesse, er heeft zich niemand ingeschreven
die geen lid bij ons is. Voor de mensen betrokken bij de organisatie is dit een forse domper.

LRTT 2014
Het Landelijk Recreanten Team Toernooi (LRTT) is een jaarlijks groots evenement dat
specifiek wordt georganiseerd voor “recreanten” ofwel niet-competitiespelers van
Badminton Nederland. Dit toernooi is voor velen onder het recreatieve badminton spelers
een begrip en moet je een keer aan hebben meegedaan.
Voor al degenen die het toernooi nog niet kennen, volgt hier een korte uitleg:
Tijdens dit toernooi worden in een doordraaiend rooster dubbel- en mixpartijen gespeeld op
tijd. Er wordt dus door alle deelnemers zoveel mogelijk gespeeld.
Een team bestaat uit minimaal twee vrouwen en twee mannen. Echter, gezien de te leveren
inspanning door o.a. het grote aantal partijen, adviseren wij u meerdere personen op te
nemen in het team. Het maximum aantal is acht spelers en speelsters.

Dus wacht niet te lang met inschrijven en zorg dat je behoort tot één van de 72 teams die in
Arnhem gaan meespelen!
Kosten: € 42,50 per team , datum : zaterdag 15 maart 2014 locatie : Valkenhuizen in
Arnhem.
Inschrijven kan bij de Recom , Rien, Annie of Thea voor 12 december .

Vrijdagavond , vrij speel avond.
Op vrijdagavond hebben we 2/3 zaal, is 8 banen ,om vrij te kunnen spelen !
Je kan nu spelen vanaf 20.30 uur tot 22.30 uur.

Competitie.
Stand in de competitie : 4 nov.
team 1 (1e klasse) achtste van de 8, team 2 (3e klasse )eerste van de 8.
team 3 (4e klasse) zevende van de 8, recr. 1 (y klasse) tweede van de zes 6,
recr. 2 ( z klasse ) tweede van de 5, jeugd 1 ( u17 ) achtste van de 8.

Agenda ( lees alles) : do. 28 november : jeugdgroepen - Sinterklaas.
Do. 2 jan.: oliebollenmix / inloop avond. do. 9 jan. : Jeugdgroepen – vriendjes avond.

