
 

 

 

 
Beleidsvoornemens 2018-2019 
 

 
 
 
 

    Speerpunten 

 

1. Zorgen voor voldoende en kwalitatief jeugdkader 
 

2. Scheidsrechters en beoordelaars  
 
    3.Volledige bezetting van de commissies en vrijwilligers-      
      taken  
 

4. Ledenbehoud (geen vermindering)  
 

5. Afronding accommodatie  
 
 

     
 
Commissies 
 

 

1. Technische Commissie 
 

2. Jeugdcommissie 
 

3. Scheidsrechterszaken 
 

4. Sponsorcommissie 
 

5. PR NAC 
 

6. Accommodatie 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Actiepunten commissies: 

 

Technische commissie 
 

2017-2018 Evaluatie  2018-2019 

Er is een nieuwe trainer/ 
coach voor het derde  

Jack Bergsma was dit jaar 
coach en trainer van het 
derde 

Jack Bergsma gaat door met trai-
nen geven aan het derde en 
vierde  

Het vierde team in de zaal 
is een vaste waarde  

Het was dit jaar moeilijk om 
elke wedstrijd genoeg spelers 
te krijgen. Er hebben zich een 
aantal leden van het vierde 
voor komend seizoen afge-
meld.  

Er wordt een beleid gemaakt voor 
ledenbehoud.  

Gedurende het seizoen 
houdt de JC contact met 
de TC over ontwikkelin-
gen/ bijzonderheden ed.  

Er is regelmatig contact ge-
weest met de commissies en 
wordt gecontinueerd 

Gedurende het seizoen houdt de 
JC contact met de TC over ont-
wikkelingen/ bijzonderheden ed. 

 
 

PR NAC 

2017-2018 Evaluatie  2018-2019 

De oliebollenactie en de 
koekactie zullen weer door-
gang vinden en worden 
met de commissie geëvalu-
eerd  

De oliebollenactie en koekac-
tie zijn geweest. 

De oliebollenactie en de koekactie 
zullen weer doorgang vinden. Er 
zal een derde actie worden geor-
ganiseerd 

Bij gebleken succes in 
2017 zal er in 2018 weer 
een beachkorfbaltoernooi 
worden georganiseerd. 

Er wordt in juni een beach-
korfbaltoernooi gehouden. 

Bij succes in juni, zal er in 2019 
weer een beachkorfbaltoernooi 
worden georganiseerd.  

In het kader van een een-
voudiger structuur zal de 
feestcommissie en de web-
sitecommissie onder de 
PR/NAC vallen. 

Deze eenvoudige structuur 
heeft dit jaar goed gewerkt. 
We moeten erom denken dat 
er niet steeds uit dezelfde vij-
ver wordt gevist.  

De PR/Nac zal proberen om de 
verschillende vrijwilligers te vra-
gen.   

De seizoen afsluitingen 
zullen worden gehouden en 
de vrijwilligers worden na 
de oliebollenactie in de 
kantine bedankt. 

De afsluitingen van het veld-
seizoen en de nazit waren ge-
slaagd.  
  

De seizoen afsluitingen en de na-
zit van de oliebollenactie voor alle 
vrijwilligers zullen een vaste acti-
viteit worden.  



 

 

Er zal actief worden ge-
zocht naar een persoon die 
iedere week een verslag 
kan maken van alle wed-
strijden. 

Jornt Elgersma zet (bijna) ie-
dere week een verslagje op 
Facebook.  

Jornt Elgersma zal weer de ver-
slagjes op Facebook zetten.  

 
 

Jeugdcommissie 

 

2017-2018 Evaluatie  2018-2019 

Behoud van de kangoe-
roeklup, doorzetten en 
weer verder ontwikkelen 
om er zo voor te zorgen dat 
de een ledenwerving struc-
tureel succes blijft 

We kijken weer terug op een 
geslaagd seizoen Kangoe-
roeKlup. Gemiddeld konden 
we tussen de 15 en 20 kan-
goeroes per training verwelko-
men.  
Een aantal kangoeroes zijn 
na het zaalseizoen op het veld 
begonnen met het spelen van 
wedstrijden. 

De ingezette lijn zetten we door 
en zullen we waar nodig met de 
organisatoren/begeleiders com-
municeren 

Het schoolkorfbaltoernooi 
zal in september georgani-
seerd worden. Doel is om 
kinderen gelijk te enthou-
siasmeren de week erop 
mee te trainen. 

Deze opzet is erg goed beval-
len. Scholen reageerden posi-
tief en de drempel om na het 
toernooi mee te trainen is 
goed ontvangen. 

We zijn opzoek naar nieuwe vrij-
willigers om het toernooi te orga-
niseren. In de overdracht zullen 
de huidige organisatoren betrok-
ken worden. 

De oprichters van SV wor-
den uitgenodigd om weer 
een clinic te komen geven. 
Ook zal er onder de trai-
ners gepolst worden welke 
handvaten zij nog meer no-
dig hebben om goede trai-
ningen te kunnen geven. 

Er is voor gekozen om de cli-
nic op te schuiven naar het 
volgende seizoen. Hier is voor 
gekozen omdat veel trainers 
nieuw zijn met het gebruik 
van de methode. Dit is eerst 
intern verspreid en ontwik-
keld. 

Volgend seizoen worden de ban-
den met de oprichters van SV 
weer verder aangehaald om de 
samenwerking weer nieuw leven 
in te blazen en de nieuwe trainers 
ook op te leiden met deze me-
thode 

Na dit seizoen zal er een 
grote groep junioren over-
gaan naar de senioren. Hoe 
we dit in gaan richten 
wordt het belangrijkste 
doel van het komende sei-
zoen. 

In samenspraak met de be-
trokken trainers is gekozen 
welke spelers er over gaan 
naar de junioren. In het 
tweede deel veld zullen zij re-
gelmatig aansluiten bij de se-
lectie. 
Trainer Peter de Groot heeft 
het gehele seizoen de A’s trai-
nen gegeven op de maandag. 
M.b.t. de doorstroom is dit 
erg goed bevallen. 

Trainer Peter de Groot zal betrok-
ken blijven in dit proces. Er zal 
frequent contact zijn tussen de 
trainers om dit proces volgend 
seizoen ook weer in goede banen 
te leiden. 



 

 

Door de doorstroom van 
enkele junioren zal er ver-
schuiving plaatsvinden in 
diverse teams. Hierdoor 
komen er weer mogelijkhe-
den om te selecteren. Dit 
zal in samenspraak met de 
trainers gebeuren. 
(de junioren die doorgaan 
komen allen bij de selectie)  

Gedurende het seizoen is er 
overleg geweest met de be-
trokken trainers. Ondanks 
dat dit met ook met teleur-
stellingen gepaard ging waar 
de betrokken partijen druk 
mee zijn geweest, heeft het 
gros van de junioren een 
mooie ontwikkeling gemaakt 
om hun ‘seniorentijd’ mee te 
beginnen. 

Bij de nog te maken teamindeling 
wordt met de betrokken trainers 
overlegd of een selectieprocedure 
de indeling + niveau ten goede zal 
komen. 

Evenementen organiseren 
waar veel jeugd op af komt. 
Deze evenementen worden 
veelal geïnitieerd door de 
gemeente, zij weten ons 
goed te vinden.  

De gemeente is dit jaar niet 
erg actief geweest met het or-
ganiseren van evenementen. 
Dit mede door veranderende 
beleidsvoornemens. Volgend 
seizoen zullen we hier weer 
nieuwe contacten voor aanbo-
ren. 

In contact treden met de ge-
meente om initiatieven weer op te 
starten. 

 
 
 

Scheidsrechterzaken 
 

2017-2018 Evaluatie  2018-2019 

Er zal actief gezocht wor-
den naar nieuwe scheids-
rechters en beoordelaars. 
 

i.v.m. de verbouwing is er niet 
actief gezocht 

Er zal actief gezocht worden naar 
nieuwe scheidsrechters en beoor-
delaars. 
 

Alle spelende leden van de 
senioren zijn verplicht 
jeugdwedstrijden te fluiten 

Alle spelende seniorenleden 
zijn ingedeeld voor het fluiten 
van jeugdwedstrijden.  
Hans Meulman organiseerde 
een bijeenkomst voor de 
nieuwe jeugdscheidsrechters.  

Alle spelende leden van de senio-
ren worden ingedeeld bij de jeugd-
wedstrijden.  

Er wordt actief meegedaan 
aan het KorfbalMasterz 
programma en er wordt 
een spelregelavond georga-
niseerd. 
  

i.v.m. de verbouwing is dit 
blijven liggen.  

Er wordt meegedaan aan het Korf-
balMasterz programma en er wordt 
een spelregelavond voor alle leden 
georganiseerd. 
 

De scheidsrechters en be-
oordelaars proberen om 
minimaal de puntenminde-
ring te voorkomen. 

De puntenmindering is voor-
komen. 

De scheidsrechters en beoorde-
laars proberen de puntenminde-
ring te voorkomen en de boete van 
de Bond zo laag mogelijk te hou-
den.  



 

 

Er zal een arbitragebeleids-
plan actief zijn. 
 

Er is een arbitrage beleids-
plan gemaakt.  

Het arbitrage beleidsplan wordt ac-
tief gebruikt 

De vereniging zal Arbitrage 
Proof zijn. 
 

i.v.m. de verbouwing is dit 
blijven liggen. 

De vereniging zal Arbitrage Proof 
zijn. 
 

 
 
 

Sponsorcommissie 
 

2017- 2018 Evaluatie  2018-2019 

De behoefte aan een digi-
taal scorebord zal in de ga-
ten worden gehouden. 

In combinatie met de club 
van 50 is een voorstel voorbe-
reid voor een digitaal score-
bord. 
 

Digitaal scorebord is gerealiseerd. 
 

In 2018 zal er weer een 
sponsorbijeenkomst wor-
den georganiseerd 

Er is i.v.m. de verbouwing 
van de kleedkamers nog geen 
sponsorbijeenkomst georgani-
seerd.  

In 2018/2019 zal er weer een 
sponsorbijeenkomst worden geor-
ganiseerd 
 

Er zal actief op zoek wor-
den gegaan naar nieuwe 
bordsponsors. 

 IJB Lemmer is bereid gevon-
den om een bord te sponso-
ren 
 

Er zal actief op zoek worden ge-
gaan naar nieuwe bordsponsors 

Er zal een avond voor de 
club van 50 worden gehou-
den. 

In oktober is er een avond 
van de Club van 50 gehouden 
 

Er zal worden gezocht naar nieuwe 
leden voor de club van 50 

Er zal voor het seizoen 
2018/2019 een nieuwe 
sponsor voor Harich 3 en 4 
zijn geregeld. 

De huidige sponsors gaan 
nog een jaar door. 
 

Er zal voor het seizoen 
2019/2020 een nieuwe sponsor 
voor Harich 3 en 4 zijn geregeld. 
 

Er zal actief op zoek wor-
den gegaan naar iemand 
die de sponsorcommissie 
kan versterken. 

Germ Schotanus is op los 
vaste basis bereid gevonden 
om sponsors te benaderen. 
Harmen Oenema zal vanaf 
het seizoen 2018/2019 zich 
ook bij de sponsorcommissie 
voegen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Accommodatie 
 

2017-2018 Evaluatie  2018-2019 

In september en maart zal er 
een klusdag worden georgani-
seerd  

Er is in september en maart 
(NL Doet) een klussendag ge-
organiseerd 

De klusdag zal een vaste activiteit 
aan het begin van elk veldseizoen 
zijn.  

Ouders en leden vragen of 
ze mee willen draaien in 
het schoonmaakschema 

Er zijn nog maar weinig ou-
ders die meedraaien in het 
schoonmaakschema. 

Er zullen meer ouders meedraaien 
in het schoonmaakschema.  

In augustus zal worden ge-
start met het opwaarderen 
van de kleedkamers. 

Er staat nu een geheel mooi 
nieuw kleedgebouw.  

 

  Er zal een plan worden gemaakt 
om de buitenverlichting te upgra-
den/vernieuwen 

 


