Beleidsplan van SVW Gymnastiek en Jazzdans /DANCE! (editie 2013 – 2019)
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1. Inleiding:
Huidige en toekomstige leden moeten weten wat we als vereniging willen kunnen bieden. Als basis moet de vriendschappelijke en sociale sfeer die de vereniging eigen is,
ook voor de toekomst in stand worden gehouden.
Dit beleidsplan vormt de weergave van alle plannen binnen de vereniging, waarbij geldt
dat de plannen gebaseerd zijn op de doelstellingen.
Het beleidsplan wordt elk jaar geactualiseerd, terwijl het plan gericht is op een termijn van 4 jaar. De plannen worden opgesteld door het bestuur en zullen door het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering, welke
jaarlijks in november worden gehouden.
2. Geschiedenis van de vereniging
De vereniging is opgericht door mevrouw Djoeke Schaap in 1947 te Workum. De eerste gymlessen werden gegeven in het gymlokaal van de Openbare School aan de Merk.
Daan van Delden werd aangesteld als leraar. Pas in de jaren zeventig werd er een
jazzdansgroep binnen de vereniging opgericht. In het verleden heeft het voortbestaan van de vereniging soms aan een zijden draadje gehangen. De laatste decennia
was het een stabiele vereniging met een gemiddelde van ongeveer 115 leden.
Sinds de afbouw van de jeugsportsubsidie in 2012 en het volledig wegvallen van deze
subsidie in 2014, is de vereniging in financieel zwaar weer gekomen.
Ook is het aantal leden de afgelopen jaren afgenomen. Door de financiële problemen
en de afname van het ledenaantal bij vooral de gymnastiek en het turnen, hebben we
na het seizoen 2015-2016 besloten om te stoppen met deze afdeling.
De afdeling jazzdans bestaat nog wel en is verder gegaan onder de naam DANCE!

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, de
KNGU en valt onder district Noord en rayon Zuidwest Friesland. Voor meer informatie:
www.kngu.nl
www.noord.kngu.nl
www.rayonzw.nl
3. Missie van de vereniging
De vereniging wil voor alle leeftijden, zowel recreatief als competitie gericht sportieve mogelijkheden aanbieden. Het lidmaatschap moet betaalbaar zijn voor iedereen,
waardoor het een laagdrempelige vereniging wordt. Het plezier in het sport staat bovenaan. Tevens voldoet de vereniging aan het AVG beleid. U kunt hier meer informatie
over vinden op onze website www.svwgymjazzdans.nl
Het aanbod van de vereniging is als volgt:
- DANCE!
4. Profilering van de vereniging:
Op dit moment is het aantal leden als volgt:
DANCE!: 41leden
De leeftijdsopbouw van de vereniging is als volgt:
5-12 jaar (basisschoolkinderen):
12+ (voortgezet onderwijs):
5. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de vereniging:
SWOT Analyse:
Sterke punten:
• Goede leiding
• Goed materiaal
• Leuke activiteiten

Zwakke punten:
• Door wegvallen gemeentelijke subsidie minder financiële middelen.
• Beperkt aantal trainingsuren
Kansen zijn:
• Vergrijzing (nieuwe doelgroep?)
• Lage contributie tov andere sporten

•
•

Maatschappij is gericht op meer bewegen
Nieuwe sporthal (nieuw werkt uitnodigend)

Bedreigingen:
• Te weinig gymnastiekleiding om gymnastiek aan te bieden.
• Concurrerende verenigingen/sporten
• Minder jeugd
• Geen speciale activiteiten 13-20 jarigen
• Nieuwe sporthal (huurverhoging?)

6. Doelstellingen voor de komende jaren:
• Ontwikkelen beleid betreffende ledenbehoud
• Starten met gymnastieklessen en eventueel turnlessen.
• Onderzoek naar mogelijkheden ouderensport
• Andere sportmogelijkheden voor jongeren 13-20 jaar
• Ontwikkelingen m.b.t. nieuwe sporthal nauwlettend in de gaten houden.
• Zoeken naar financiële middelen zoals sponsoren, acties om geld in te zamelen.
• Meer kijklessen voor de ouders.
• Vaker een optreden/demonstratie geven.
• Ouders meer betrekken bij de sport zodat er meer saamhorigheid ontstaat.
Hoe kunnen de doelstellingen worden bereikt:
• Behoefte-onderzoek doen
• Veel promotie dmv krant/website/facebook
• Veel contact onderhouden bij ouders
• Bedenken van acties, eventuele sponsoren benaderen.
7. Opbouw van de vereniging:
Bestuur
Technische leiding
Het bestuur:
Hieronder volgt een overzicht van het (algemeen) bestuur van SVW Gym en Jazz
Voorzitter: Elberta Buren
Secretaris: Marcha Ketelaar.
Penningmeester: Pauline Stellingwerf.
Ledenadministratie: Marcha Ketelaar.
Algemeen lid: Miranda Oostenveld.

Het bestuur beslist over alle lopende zaken van algemene aard en formuleert voorstellen waarover in de algemene ledenvergadering beslist moet worden. Het bestuur is
verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat
op dit moment uit 4 bestuursleden. Het is de bedoeling dat het bestuur uit minimaal 5
leden bestaat maar op dit moment is dit niet zo door te weinig animo vanuit de ouders
van de leden. Het streven is wel om weer 5 bestuursleden te krijgen.
De bestuursleden hebben allemaal enkele algemene bestuurstaken. Het bestuur vergadert gemiddeld 1x per 6 weken of vaker indien gewenst.

Taakverdeling bestuur:
Elberta Buren

Voorzitter
Algemene bestuurszaken
PR&Communicatie

Marcha Ketelaar.

Secretaris
Verwerking binnenkomende en uitgaande post
Notuleren bestuursvergadering
Verzorging archief
Algemene zaken zoals (poeisz)acties
Ledenadministratie

Pauline stelling-

Penningmeester
Verzorgt de financiële zaken
Representatie (bedankjes, kaarten)

werf.
Miranda Oostenveld.

Verzorgen van SVWeetjes
Dingen die veranderd moeten worden op de website doorgeven aan de webbeheerder.
Informatieboekje van elk seizoen verzorgen.

Technische leiding:
De technische leiding wordt verzorgd door Karin Hak-Gijzen. Karin is gediplomeerd
aan het CIOS, afdeling dans. Zij bereiden de lessen voor en geven leiding aan de groepen.
De technische leiding :
• Neemt beslissingen over de te geven lessen

• Geeft adviezen over het aan te schaffen materiaal
• Geeft advies over de data van de onderlinge wedstrijden en andere activiteiten
Minimaal tweemaal per seizoen zal er een overleg zijn tussen de technische leiding en
een afvaardiging van het bestuur. Hierin worden met name de praktische zaken besproken.

De taakverdeling van de technische leiding is als volgt te verdelen:
Karin: DANCE! lessen.

Declaratiebeleid technische leiding:
Onkosten die voortvloeien uit de functie als technisch leid(st)er zullen i.o.m. het bestuur worden vergoedt. Bestuursaangelegenheden, zoals rayonvergaderingen, zullen
aan de technische leiding niet worden vergoedt.
8. Technische beleid:
DANCE!
Voorheen werden de DANCE! lessen jazzdans genoemd. Omdat de naam jazz-dans eigenlijk niet meer representatief was voor de inhoud van de lessen, is de naam vanaf
seizoen 2016-2017 veranderd. Er worden veel vormen van dans aangeboden, zoals:
jazzdance, streetdance, breakdance, hiphop, Afrikaans, modern, cheerleading, showmusical enz.
Gestreefd wordt om per seizoen een twee a drie verschillende dansen te oefenen, bij
de jongere groepen is dit vier a vijf dansen. Jaarlijks wordt er opgetreden tijdens
het Jazzfestijn te Leeuwarden. De danslessen worden aangeboden in een vriendschappelijke en sociale sfeer, waarbij het plezier in het dansen bovenaan moet staan.
De groepen zijn zoveel mogelijk op leeftijd ingedeeld, zodra een danser een hoger niveau heeft, zal ook hier de mogelijkheid worden geboden om in een oudere groep te
laten dansen.
GYMNASTIEK
Momenteel worden er vanuit onze vereniging geen gymnastieklessen meer gegeven. Dit
komt omdat we geen geschikte gymleiding hebben kunnen vinden. Ons doel is om deze
lessen wel weer op te starten.

9. Vrijwilligersbeleid

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Aangezien de vereniging alleen jeugdleden
heeft, wordt hiervoor een beroep gedaan op de ouders. Actieve vrijwilligers binnen de
vereniging zijn: kantinevrijwilligers, vrijwilligers voor in het bestuur, vrijwilliger voor
het beheren van de website, vrijwilliger voor de apparatuur, vrijwilligers om te helpen
bij een optreden.
Kantinevrijwilligers/bestuursleden
Doordat het beheer van de kantine van de sporthal is ondergebracht in een stichting,
welke wordt beheerd door de 7 gebruikende verenigingen van de sporthal, zijn wij als
vereniging verplicht om kantinevrijwilligers te leveren. Deze kantinevrijwilliger draait
ongeveer 1 keer per 6 weken een avond mee achter de bar in de kantine. Iedere vereniging is ook verplicht een persoon te leveren voor het bestuur van de kantinestichting. De vereniging ontvangt hiervoor een geldelijke vergoeding voor het geleverde
bestuurslid.

