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1 Waterskiën in Nederland

Waterskiën is een verantwoorde, gezonde en spectaculaire sport voor validen, voor
minder validen en voor alle leeftijden. Een ideale sport voor een waterland als
Nederland. Er varen naar schatting veertigduizend skiboten met honderdduizend
waterskiërs in Nederland. Waterskiën kan in verschillende disciplines op alle niveaus
worden beoefend, van vrijblijvend recreatief tot en met de wedstrijd- en topsport. De
zeven disciplines in Nederland zijn:








Blootvoet
Handi
Klassiek boot
Klassiek kabel
Ski race
Wakeboard kabel
Wakeboard boot

In dit meerjarenbeleidsplan lichten wij graag toe hoe de waterskivereniging “De Stille
Belter” de komende jaren de waterskiërs wil helpen deze sporten verder te ontwikkelen.
Eerst wordt de organisatie van de waterskivereniging geschetst in hoofdstuk 2. Wat is de
Waterskivereniging en waar staan wij voor? Daarna wordt in hoofdstuk 3 de huidige
situatie van de waterskisport in geanalyseerd: de bestaande organisatie structuur en de
activiteiten van “De Stille Belter” worden tegen het licht gehouden van de
ontwikkelingen in de sport en de maatschappelijke ontwikkelingen. Onze missie en deze
analyse vormen de basis voor de doelstellingen van de komende vijf jaar. Deze
doelstellingen worden toegelicht en er wordt beschreven hoe de organisatiestructuur en
de activiteiten de komende vijf jaar ingericht worden. Dit gebeurt in hoofdstuk 4.
Afgesloten wordt met een meerjarenprogramma (hoofdstuk 6), waarin voor de periode
2018-2023 wordt aangegeven welke stappen per jaar zullen worden ondernomen om de
in hoofdstuk 4 omschreven organisatiestructuur en takenpakket te realiseren.
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Al deze disciplines kennen hun eigen bijzondere kenmerken. Blootvoet is snel en
eigenzinnig, en zoals de titel al aangeeft, zonder ski's. Kabel is laagdrempelig, bij het skiën
op een kabelskibaan kunnen de boot en de stuurman immers aan wal blijven. Handi
biedt waterskiplezier voor zowel dwarslaesie-, blinde-, arm loze- als vele andere minder
valide waterskiërs. Klassiek is zowel familie-sport als traditionele wedstrijdsport. Waarbij
slalom, figuren en schansspringen uitdagingen bieden voor jong en oud. Ski racen is een
pure snelheidssport, explosief en loodzwaar voor de skiër. En dan de meest jeugdige en
trendy discipline: Wakeboard. Een verbinding tussen waterskiën en surfen, een X-game
sport met spectaculaire sprongen en stunts. Kortom: voor iedereen die geen hekel heeft
aan water, heeft de waterskisport iets te bieden.
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2 De waterskivereniging anno 2018

De organisatie
De Stille Belter is een vereniging, die is opgericht in 1976. Een vereniging die zich inzet
voor het wel en wee van de waterskisport, zowel de topsport als de breedtesport
(wedstrijd- en recreatiesport). De organisatie kent een bestuurlijk en een uitvoerend
niveau.
Schematisch ziet de organisatiestructuur er als volgt uit:

Organogram:

Externe
relaties
Gea ten Cate
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Secretariaat
Geo
Heetebrij

Waterwerken
Ingmar
Bergkamp

Materiaal 2
Herman
Schipper

Materiaal 1
Wijpke
Nijmeijer

Bestuur
WSV de
Stille Belter

Financieen
Janine vd
Sluis

Voorzitter
Harry
Middeljans

Vertegenwoordiging in externe organen
Om de belangen van de waterskisport goed te kunnen behartigen werkt de
waterskivereniging “De Stille Belter” samen met de Nederlandse Waterski &
Wakeboard Bond en met NOC*NSF.
Taakverdeling
Binnen het Algemeen Bestuur zijn onder meer de volgende portefeuilles verdeeld:
Voorzitter:
Overheden , Arbo , beleidsplannen, vergunningen, externe relaties
Secretariaat:
Correspondentie, notuleren, externe relaties
Penningmeester:
Financiën , website en ledenadministratie.
Materialen 1:
Ski`s , caravan
Materialen 2:
Steigers, picknick tafels, bankjes
Waterwerken:
Schans, slalombaan
Extern relaties:
Beheer facebook, overheden
Leden
104 leden met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar.

Hierbij moeten we opmerken dat waarschijnlijk niet ieder kind onder de 18 is opgegeven,
dit heeft mede te maken met familie lidmaatschap. En dat is terecht als men geen
binding heeft met de sport. Maar dit moet het komend jaar wel een aandachtpunt zijn
voor een complete en vooral reële ledenlijst.
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De Stille Belter kent in Januari 2018:
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De leden zijn verdeeld over de volgende provincies,
Provincie

2005 2018

Overijssel

60.0%

56%

Drenthe

23.0%

26%

Flevoland

10.0%

11%

Noord-Holland

0.5%

0%

Gelderland

4.5%

1.9%

Friesland

0.0% 2.8%

Utrecht

1.0% 0.9%

Duitsland

0.4%

0.9%

99.4% 99.5%
Percentage komt niet op 100% uit vanwege afrondingen.

Dit weer verdeeld in Plaatsen:
Overijssel (56 %) : 57
Meppel 9, Giethoorn 10, Blokzijl 5, Nijeveen 5, Wanneperveen 1, Staphorst 15, Beltschutsloot 4,
Kuinre 1, Stegeren 1,Hasselt 2, Haaksbergen 1, Rijssen 1, Willemsoord 1, Wapserveen 1, Zwartsluis1,

Drenthe (26 %) : 28
Hollandse Veld 1, Hoogeveen 8, Elim 5, Diever 5, Zuidwolde 1, Hoogersmilde 1, Schoonebeek1,
Tiendeveen 1, Stadskanaal 1, Fluitenberg 2. Klazienaveen 1, Ruinen 1

Flevoland (11 %) : 12
Luttelgeest 8 , Marknesse 4,

Utrecht (0.9 %): 1
Tricht 1,
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Gelderland (1.9 %) : 2
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Rossum 1, Arnhem 1

Friesland (2.8%) : 3
Leeuwarden 3

Duitsland (0.9 %): 1
Elsfleth 1

Missie
De Stille Belter streeft naar een situatie waarin zoveel mogelijk mensen in Noord
Nederland die een vorm van waterskiën willen bedrijven, dit op hun eigen (gewenste)
niveau en op verantwoorde / veilige wijze kunnen doen. Maar waar ook aan de eisen
van deze tijd een accommodatie staat waarbij validen en minder validen gebruik van
toilet en douche kunnen maken, en waarbij men zich vertrouwt kan omkleden zonder
dooriedereen bekeken te worden.

Middelen
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De Stille Belter probeert dit te realiseren door het realiseren van een eigen onderkomen
waarbij kleedruimte, douche en wc geïntegreerd zijn in een gebouw (container) , het
organiseren van trainingen voor de jeugd. En zou graag zien dat er de komende jaren
weer een sportcommissie komt voor wat meer wedstrijden te organiseren. Zodat er meer
te beleven valt op de Stille Belter.
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3 Evaluatie en analyse

Om een stevige basis te leggen voor het meerjarenbeleid van de komende vijf jaar,
worden eerst de resultaten van het beleid van de laatste vijf jaar geëvalueerd. Daarna
wordt de huidige situatie binnen en buiten de vereniging onder de loep genomen in een
sterkte/zwakte analyse.

3.1

Evaluatie meerjarenbeleid 2009-2018

In het vorige meerjarenbeleidsplan zijn er binnen de vereniging een aantal zaken
veranderd.
In het kort:
1. Kwantitatieve versterking van de organisatie
Een kwantitatieve versterking van de organisatie was dringend gewenst (nog steeds).Het
ledenaantal is rond de 100 een halvering van de leden ten opzichte van 2009.
Oorzaak hiervan ligt in de invoering van automatische incasso en de economische crisis
in Nederland.
De inzet voor allerlei commissies blijft achter bij de verwachting, waarvan de oorzaken
niet bekend zijn.
Misschien dat eens onderzoeken via een enquête, niet via mail maar ter plekke op het
strandje of een student vragen om dit eens in kaart te brengen. We zullen in 2018 en
komende jaren er meer werk in steken om vrijwilligers te vinden voor allerlei
werkzaamheden.
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2. Kwalitatieve versterking van de organisatie
Het aantal gediplomeerde Waterski & Wakeboard Instructeurs 3 , die binnen WSV de
Stille Belter hun diensten aanbieden zijn er nu 6. Er word een jeugdbeleidsplan gemaakt
om te zien waar nog opvulling nodig is. Men zal hierbij moeten denken aan bijv. een
wedstrijdstuurman / jurylid.
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3. Het strandje
Helaas wordt er nog steeds weinig gebruik gemaakt van de landingssteiger, vooral een
aantal leden blijft hier hardnekkig in. Het bestuur zal zich hier op moeten beraden wat
voor een stappen ze hier in ondernemen om de sport toch veilig te houden.
Het strandje blijft een aandachtspunt, de mollen zijn in ruime mate aanwezig, maar
moeten ook kijken naar het geheel in samenwerking met Natuurmonumenten De WC
problematiek is en blijft onze aandacht houden, gezien de staat van het toiletgebouw
en ook ons bergingshok. Zie ook het facilitair plan.

4. Verbreding basis georganiseerde sportbeoefening en verhoging prestatieniveau
Om dit te bereiken moet de vereniging meer betrokken worden bij de georganiseerde
sportbeoefening en is ingezet op een intensievere samenwerking van verenigingen
onderling

5. Versterking financiële positie van de vereniging
De vereniging heeft de afgelopen vijf jaar een gunstig financieel resultaat geboekt. Al
werd er wel ingeteerd op de reserves. Dit had mede te doen met de vele investeringen
die er gedaan zijn de afgelopen jaren, met name de helling, steigers.
3.2

Analyse van de huidige situatie
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Om inzicht te krijgen in de strategische aandachtspunten voor de komende vijf jaar
worden de huidige situatie en de verwachte ontwikkelingen geanalyseerd. Het in kaart
brengen van omgevingsvariabelen, de sterke en zwakke punten van een organisatie,
wordt gedaan door middel van een zogenoemde SWOT-analyse. In de onderstaande
confrontatiematrix staan in de kolom links de interne variabelen, in de rij boven de
externe variabelen. In de grijze vlakken staan de relevante resultaten van de
confrontatie tussen externe en interne variabelen beschreven. De opsommingen zijn zo
volledig als mogelijk en vrij bondig geformuleerd om inzicht en een goed overzicht te
geven.
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SWOT analyse waterskivereniging
Externe Analyse

Kansen
1 samenwerking met andere v erenigingen

Bedreigingen
1 wet- en regelgev ing (o.a. v ogelrichtlijnen)

op div erse beleidsterreinen

Natura 2000

2

2 kritische consumentenhouding t.o.v . sport

3

3 openbaar water wordt drukker

4

4 dreigend accommodatietekort

5

5 walv oorziening strandje

Interne Analyse

Sterktes

Zwaktes

1 kennis v an de waterskisport

1 onderbezetting v rijwilligers

2 aantrekkelijkheid v an de sport (populair

2 jaarlijkse contributiev erhoging

onder de jeugd)
3 goede opbouw/doorstroom

3 relatie tussen v ereniging en leden

sportbeoefening
4 onderbezetting v rijwilligers

4

5

5

Als we de waterskisport goed tegen het licht gehouden wordt, dan vallen een aantal
zaken op. De waterskisport moet niet alleen willen 'voortbestaan', er moet ook
vooruitgang geboekt worden. Dit vraagt om ontwikkeling van de maatschappelijke
functie van de vereniging, zoals duidelijke begeleiding, veiligheid en gezondheid. Een
goede wal accommodatie waarbij het toilet voor een ieder toegankelijk moet zijn (ook
voor mensen met een handicap), douches zodat men zich kan afdouchen of als het wat
frisser is opwarmen. Gescheiden kleedkamers zodat men zich niet meer in het openbaar
hoeft om te kleden (achter een handdoek).
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Om hier goede uitvoering aan te geven moeten een aantal zaken worden ontwikkeld. In
de eerste plaats versterking van de vereniging en de capaciteit voor deze
ondersteuning.
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4 Doelstellingen en activiteiten

De waterskivereniging wil zich de komende jaren vooral kwalitatief ontwikkelen.
Verbeteren en versterken zijn de kernwoorden voor de komende vijf jaar. Dit is vertaald
naar vier doelstellingen. De doelstellingen zijn vervolgens omgezet in acties en
activiteiten. Deze voorgenomen activiteiten moeten in de komende vijf jaar, fasegewijs,
worden uitgewerkt in deelplannen.

4.1

Doelstellingen

Na de evaluatie en de analyse, kan de conclusie worden getrokken dat de
waterskivereniging “De Stille Belter” zich op de komende beleidsperiode op volgende
zaken moet richten:

A. Verbeteren van Accommodatie / locatie
B. Leden benaderen en jeugd behouden
C. Versterken van de organisatie, door middel van meer
commissies
D. Alles kunnen aanbieden op eigen locatie
4.2

Activiteiten

4.2.1 Verbeteren van de accommodatie / locatie
A. Eigen clubhuis op het strandje en goede toilet / douche voorzieningen ook voor
minder validen toegankelijk
Resultaat: Een hart voor de vereniging, een plek als het ook minder weer is om bij elkaar
te komen. Geen gesleep meer met de caravan.
Note: het is niet de bedoeling en opzet om clubhuis te exploiteren gaat enkel om koffie.
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De hoofddoelstellingen zijn uitgewerkt in subdoelstellingen. Per subdoelstellingen worden
beoogde resultaten genoemd en voorbeelden gegeven van activiteiten. De
portefeuillehouders en uiteindelijk het hele bestuur, is verantwoordelijk voor een verdere
uitwerking van de subdoelstellingen in deelplannen. Dat neemt niet weg dat uiteraard
ook andere commissies en bestuursleden betrokken kunnen zijn bij de opzet, uitwerking,
uitvoering en evaluatie van activiteiten.
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Er is al vaker geprobeerd een “clubhuis” te verwezenlijken op het strandje, in 1994 en in
2000 zijn er aanvragen naar de Provincie gegaan. Deze zijn toen niet “behandeld” en
ook de reden voor afwijzing is nooit gegeven. Daarom nog eens alles op alles zetten om
eens verder te kijken. Met een goed doordacht plan komen, alle voors en tegens
opschrijven wat zijn de kosten etc. etc. Dit plan zal in 2018 worden voorbereid door de
bouwcommissie . Zodra de plannen (facilitairplan) er zijn die voorleggen aan de leden
en aan Natuurmonumenten / Provincie en Gemeente.
Meer uitingen WSV Stille Belter geven op locatie
Resultaat: meer herkenning van de locatie bij onbekenden en duidelijkheid bij de
leden
Door middel van een doek op de schans dat hier WSV de Stille Belter gevestigd is en
borden op strandje met de huisregels om zo de situatie op het water veiliger te maken.
Dit zal in overleg moeten met Natuurmonumenten anders krijgen we een wir war aan
borden.
4.2.2 Leden benaderen, behouden en nieuwe werven
Informatieavonden
Resultaat: meer betrokkenheid bij de vereniging
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Als er aan het begin seizoen een bijeenkomst is waar leden en jeugdleden voor
uitgenodigd
worden om eens te zien wat onder hen leeft en om te zien of we die initiatieven ook
kunnen
omzetten in praktijk. Deze zal dan ieder jaar plaats vinden in januari / februari om dan
ook
de datums te melden van NL Doet en de klusdagen, zodat locatie vanaf 1 april er spik en
span
bij ligt. Mocht dit niet lukken of te weinig interesse dan in de zomermaanden op het
strandje
leden vragen wat zei graag veranderd zouden zien.
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Bestuur zou open moeten staan voor nieuwe initiatieven maar zal altijd in overleg
moeten met de beheerder.
Ontwikkeling lidmaatschap
resultaat: daling van het aantal leden tegen gaan
Bij het verenigingslidmaatschap bestaat er momenteel een gezinslidmaatschap. Nu zijn
alle gezinsleden opgegeven aan de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond. Door het
gezinslidmaatschap anders in te richten kan men een beter inzicht krijgen wie skiet er wel

en wie niet. Het kan nu zo zijn dat een gezin bestaande uit 4 personen, waarvan
volledige afdracht aan de bond gedaan word terwijl er maar twee daadwerkelijk skiën .
Om dit tegen te gaan zal in 2018 het lidmaatschap anders worden ingedeeld en wel zo
dat alleen de skiërs worden doorgegeven aan de bond.(zodat we een duidelijke
ledenlijst hebben) Dit zal waarschijnlijk eerst een lichte daling in de ledenlijst geven. Maar
dat hoeft niet want het kan ook zo zijn dat meer leden hun kinderen opgeven die wel
skiën maar nog geen lid zijn. Maar voor de toekomst weten we ook dat de leden echt
skiërs zijn. Voor de werving van nieuwe leden kan worden gewerkt met een
introductiekorting. ( mensen die zich in juli aanmelden als lid voor half geld)
Voorlichting aan "consument"
resultaat: alle relevante informatie beschikbaar stellen via internet, facebook. Zo dat men
weet wie we zijn en wat we doen
De huidige internetsite is vernieuwd en uitgebreid, ook hebben we een facebookpagina
(meer beheerders aanstellen) waar we snel actueel nieuws op kunnen plaatsen. De site
moet interessant en actueel blijven om die te blijven bezoeken
4.2.3 Versterken van de organisatie:
Versterken van de organisatie
Resultaat: Meer commissies, meer vrijwilligers voor allerlei commissies
Aan sportverenigingen in Nederland, ook aan Waterskiverenigingen, worden steeds
hoger eisen gesteld. Zowel door de eigen leden, als door (semi-) overheden. De leden
verwachten steeds meer service en kwaliteit en de (semi-) overheden passen steeds
hogere subsidie-eisen en steeds strengere wet- en regelgeving toe. De meeste
verenigingen draaien op vrijwilligers, die steeds meer moeite hebben om aan alle deze
eisen te voldoen. Toch kan de sport niet zonder deze vrijwilligers. Daarom moeten de
vrijwilligers ondersteunt worden in hun taken. Dit kan door middel van informatie en
belangenbehartiging en door directe persoonlijke ondersteuning.

In Nederland gebeuren relatief weinig ongelukken met waterskiboten, maar het kan
altijd beter. De Stille Belter wil haar leden en anderen daarom (blijven) voorlichten over
veilig varen. Dit kan in samenwerking met de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond.
Voorlichting en advies milieu (ontwikkelen handboek)
resultaat: handboek waterskisport en milieu
De Stille Belter is van mening dat waterskiën in het heden en in de toekomst, goed kan
en goed moet samengaan met de zorg voor de natuur en het milieu. De vereniging wil
haar leden en ander waterskiërs hiervan bewust maken door middel van voorlichting.
Deze voorlichting betreft mogelijke schadelijke gevolgen van bootgebruik voor natuur en
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Voorlichting en advies veiligheid
resultaat: handboek waterskisport en veiligheid
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milieu en tips voor verstandig bootgebruik om schadelijke gevolgen te minimaliseren. Dit
word samen met de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond gedaan en ook met de
Internationale bond.
4.2.4

Alles kunnen aanbieden op eigen locatie

Hieronder wordt verstaan alle disciplines achter de boot die door de NWWB erkend zijn.
Boeienbanen er weer in leggen
Resultaat: men kan weer wedstrijden organiseren zoals bijvoorbeeld Rookie wedstrijd

Op de bodem van het meer staan er pijpjes in het water waar men de boeien aan kan
knopen. Zowel voor de slalombaan als de aanvoerroute van de schans.
Nadeel is wel dat die er meestal weer uitgevaren worden door onwetende
leden en niet leden dus zal daar meer voorlichting over gegeven moeten worden.
Jeugdsportstimulering en integratie minder validen
Resultaat: verhoging van aantal minder valide leden
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Waterskiën is voor iedereen, toch wil de vereniging de komende jaren extra
inspanningen doen om met name jongeren en minder validen meer te laten deelnemen
aan de waterskisport. Vooral in de leeftijd 15 tot 20 jaar haken veel jongeren af met
sporten. Waterskiën is een sport die juist deze groep sterk aanspreekt en kan binden. Door
middel van demonstraties, clinics en kennismakingscursussen moeten deze jongeren
naar de sport 'gelokt' worden. Dit kan eenvoudig door bekende namen uit de sport uit
te nodigen voor een demonstratie of clinic.
Handi is één van de weinige sporten die al volledig geïntegreerd is in een reguliere
sportbond, de waterskivereniging is hier trots op. Door de mogelijkheden die waterskiën
biedt voor minder validen beter bekend te maken onder deze doelgroep en door
demonstraties en activiteitenprogramma's wil de bond meer minder validen naar de
sport trekken .Dit zal het gebruik van de “boom” mogelijk moeten maken om zowel
jonge kinderen als de minder validen een kans te geven om met deze sport te kunnen
kennismaken. Maar dan zal de accommodatie ook op orde moeten zijn.
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Obstakels in het water
Resultaat: tegemoetkomen aan de wens van wakeboarders meer spektakel op het
water
Bij meer uitdaging voor de wakeboarders krijg je meer spektakel en meer publiek die kijkt
en het ook eens wil proberen. Nadeel is dat ook niet leden van materiaal gebruik maken
en het nogal duur is in de aanschaf. Maar zeer zeker de moeite waard is om te
onderzoeken hoe Natuurmonumenten en de Provincie hier tegen aan kijken. Aangezien
toch een aantal leden graag obstakels in het water willen hebben en als men landelijk
kijkt is dit ook de trend.

Theorielessen en praktijklessen
Resultaat: meer kennis van de sport en ook van de gevaren die er zijn
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In het jeugdbeleidsplan wordt dit item verder uitgediept wat de mogelijkheden hiervan
zijn
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5 Financiering en planning

Resultaat 2016

Begroting 2017

Opbrengsten
Omzet scholierensport

€

795

€

500

Lidmaatschap

€

4590

€

4.100

Open dag NWWB

€

365

€

250

Diverse opbrengsten

€

570

€

900

Ontvangen
rente
(sleutelgeld +
nl doet)
Totaal

€

29.81

€

25

€ 6.349.81

€ 5.725.00

Kantinekosten

€

261.43

€

275

Onderhoud reparatie

€

63.67

€

150

Stallingskosten
caravan
Steigers / helling
Onderhoud reparatie

€

250

€

250

€

17.18

€

25

Brandstof
vervoer
Vervoermiddelen
Kantoorartikelen
Declaratie boot bestuurders

€ 930

€

650

€

59.95

€

50

Porti kosten

€ 154.76

€

50

Internetkosten

€

€

70

Contributies NWWB

€2.020.75

€ 1.760

Diverse kantoorartikelen

€

38.06

€

Autokostenvergoeding

€

15.20

€

25

Diverse bedrijfsverzek.

€

157.32

€

160

Bankkosten

€

145.50

€

150

Diverse overige kosten

€

103.46

€

100

Inkopen

€

91.66

€

100

Totale kosten

€ 4.376.97

€ 3.845

Resultaat

€ 1.972,84

€ 1.880

Resultaat

Begroting 2018

Resultaat2018

Kosten

68.03

30
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Het huidige banksaldo is momenteel € 9.000. Als je de begroting ziet en laatste jaren
ziet men dat er bij huidige uitgaven per jaar ongeveer € 1.500 bij komt. Met geen
bijzonderheden zou je er van uit gaan dat er over 5 jaar € 16.500 op rekening zou staan.
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Met de plannen voor een eigen onderkomen waarbij de schatting is dat we ongeveer
€ 10.000 moeten investeren teren we dus wel in maar is het basis van dit wel
verantwoord. Maar zo als altijd moeten we ons niet rijk rekenen en moeten ook kijken
naar andere financieringsvormen.

5.2
Planning
Hieronder volgt een samenvatting van de activiteiten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.
Planning 2018-2023
2018

2019

2020

2021

2022 2023

Binding potentiële leden en stimulering
jeugdsport

x

x

x

x

x

x

Ontwikkeling lidmaatschap

x

x

Opleidingen

x

x

Voorlichting aan "consument"

x

x

x

x

x

x

Ondersteuning van de uitvoering van
sportbeleid

x

x

x

x

x

x

Promotie van de sport verbeteren

x

x

x

x

x

x

Eigen clubhuis op het strandje

x

x

Versterken vereniging d.m.v. ondersteuning
commissies

x

x

x

x

x

x

Versterken functie regionale
samenwerkingsverbanden

x

x

Belangenbehartiging

x

x

x

x

x

x

Voorlichting en advies veiligheid (ontwikkelen
handboek)

x

Voorlichting en advies milieu (ontwikkelen
handboek)

x

x

Jeugdsportstimulering en integratie minder
validen

X

x

Verbeteren inhoudelijke kwaliteit van het
aanbod

Verbeteren van de voorwaarden voor sport

Versterken van de organisatie

x
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Ontwikkelen van de maatschappelijke functie
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Nawoord:
Een beleidsplan is een vooruit blik en zal regelmatig aangepast moeten worden maar dit
zijn de plannen die het bestuur voor de komende jaren heeft en samen met de leden wil
uitvoeren. Waarbij de prioriteit ligt op een eigen onderkomen.
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Natuurlijk blijft het bestuur open staan voor ideeën van de leden meld deze bij bestuur
dat kan mondeling of via de mail.
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