Hoe bereiken we een gezond BV Doesburg dat stralend haar
50-jarig bestaan kan vieren.
Doel en missie van onze vereniging, (nu 3 pijlers, jeugd, recreant en competitiespelen)
Is de huidige missie nog van deze tijd, of is Doesburg op zoek naar een andersoortige vereniging.
Meerdere sporten, vrijblijvender sporten, één grote sportvereniging, combinaties met verenigingen
uit de regio?
Leden(aanwas),
We hebben meer leden nodig om een breed aanbod te kunnen blijven geven. Men weet ons slechter
te vinden dan 10 jaar geleden. Hoe komen we weer op de kaart?
Waarom gaan leden weg. Het uitstroomonderzoek dat we uitvoeren geeft bij de meest recente
opzeggingen (2017) aan dat men een andere sport wilde beoefenen (2), blessure (1) een verhuizing
(1), trainer (1), de vereniging sprak niet meer aan (3), de lesgroep niet prettig (2) en bijkomende
zaken en sfeer op de trainingen (2), functioneren bestuur en commissie (3).
Vrijwilligers
Vele handen maken licht werk, maar het vervelende is dat het al te vaak dezelfde handen zijn. Daar
staat ook nog eens tegenover dat de verwachting van leden hoog is.
Enthousiasme
Iedereen kan zien dat het enthousiasme de laatste 10 jaar is afgenomen. Labelkluts wordt redelijk
bezocht maar was altijd goed voor een volle zaal. En de clubkampioenschappen, een weekend was
soms niet genoeg. En competitie? 10 teams, met daarbij nog recreanten en jeugd? Bijna iedereen
speelde toch competitie?)
Kantine
Een probleemkind. We kunnen niet zonder, maar het is moeilijk te organiseren. Hoe staan we
tegenover zelfredzaamheid. Wat kan de zaaleigenaar bieden, moeten we in de toekomst zelf aan de
slag? Verplicht om af en toe te helpen, vrijwilligers met een bijdrage, kortom hoe regelen we dit.
Vergrijzing
Leeftijd
%
< 20
18
20
Tussen 20 en 40 10
12
Tussen 40 en 60 26
30
>60
32
37
Wat er dus ernstig gemist wordt is een stabiele middengroep. Waarom weten wij de leden tussen 20
en 50 niet te binden? Nadere bestudering leert dat er in deze categorie slechts 16 leden zijn…..
Bestuur
Zo ook het bestuur. Doen ze (we) de goede dingen, doen we die dingen goed. Wat verwachten we
van een bestuur. Nu vooral faciliteren en initiëren, maar ontwikkelen en ordenen/ handhaven zijn
ook onderwerpen die genoemd worden. Verjonging, nieuwe inzichten, is het bestuur een
afspiegeling van de vereniging?

