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Missie
Het beoefenen &
bevorderen van de
volleybalsport in Lemmer

Strategie











zodanig dat:





de huidige leden gebonden en
geboeid blijven;
potentiële leden worden
geïnteresseerd voor de volleybal
sport;
overige belanghebbende als
gemeente en bedrijfsleven een
positief beeld hebben van LVC.



Behouden van huidige leden en
voorzieningen en waar mogelijk/nodig
voorzieningen verbeteren
Bevorderen van de onderlinge
samenhang binnen de vereniging zodat
men elkaar kent
Aansluiting jeugd met senioren
Realiseren van groei bij de jeugd
Versterken van een positief imago bij
partijen als gemeente, bedrijfsleven,
bewoners van De Fryske Marren
Zorgdragen voor meer actieve leden,
bevorderen van een meer
“vanzelfsprekende” cultuur
Meer samenwerken met omliggende
verenigingen m.b.t. jeugd/jongens
Behouden van de gezonde financiële
huishouding
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Doelstellingen










Behoud huidige leden, een verloop van
gemiddeld minder dan 4% van totaal
aantal leden over de komende 3 jaar.
Dames 1 minimaal promotieklasse en
Heren 1 1e klasse.
Onderlinge samenhang, minimaal 3
algemene activiteiten per seizoen
Positief imago, Beeld van actief, open
en gezellig. Zowel recreatief als
competitief
Actief betrokken leden, minimaal 1 lid
per team actief binnen een commissie
Samenwerking met naburige
verenigingen m.b.t. uitwisselen van
jeugd
Financieel, sluitende begroting en
voldoende reserves voor investeringen
voor tegenvallers. Inkomsten anders
dan contributie bedraagt minimaal 30%
van begroting.

PR, zichtbaarheid







Uitbrengen van nieuwsbrieven, digitaal
via de diverse media
Website, aanpassing van huidige site =>
afgerond
Wedstrijdaankondiging, digitaal via
diverse media
Wedstrijdverslagen, digitaal via diverse
media
Organisatie van activiteiten voor eigen
leden en buitenstaanders
Social media, Facebook, Nevobo App.

Jeugd








Aansluiting jeugd bij senioren
Ontwikkeling van talententeam
Meer ondersteuning van de
jeugdteams, inhuren train(st)er, jeugd
coördinator. => afgerond
Meer jeugd en van daaruit ontwikkelen
van talent en ruimte geven voor
recreatief spelen
Ouders betrekken bij de vereniging

Techniek
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Teamindelingen
o Voor einde seizoen wensen teams
bekend
o Meer interactie teams <> TC /
bestuur
Materiaal, structureel vervanging van
de materialen
Trainers, werving van trainers, ook voor
lagere teams, voor jeugd i.s.m. jeugd
coördinator
Scheidrechters, minimaal 3
scheidsrechters per seniorenteams
aanleveren. => afgerond
Opleiding scheidrechters naar behoefte
aanbieden
Eenduidig trainingsplan voor de
jeugdteams: wat moet in welke
categorie aangeboden worden en wat
moeten teams kunnen na een seizoen
(per categorie binnen de jeugd). Hierbij
ook trainingsstof aanbieden

