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Voortgang Werkplan ZuidWest
Aanvullend op het werkplan ZuidWest d.d. januari 2013 volgt onderstaand een overzicht
van de acties uit het werkplan en hun realisatie/stand van zaken.

Acties

Planning

Realisatie/Stand van zaken

Andere procedure

toegevoegd

Geïntroduceerd. Kosten vooraf kenbaar
maken.

Specificatie bezuinigingsvoorstel € 4000 begroting
2013

Besluit ALV mei
2013

Niet actueel. Bezuinigingsvoorstel niet
noodzakelijk door positief
begrotingsresultaat inzet afdelingsmanagers.

Actualiseren
declaratiebesluit

Besluit ALV mei
2013

Geaccordeerd op ALV mei 2013.
Landelijke uniformering wordt
voorbereid. Leidt tot aanpassing.

Actualiseren subsidieregelingen ZuidWest

Besluit ALV mei
2013

Wordt voorstel voor regio-vergadering
najaar 2013

Verzamelen verenigingsinformatie

Continu

Proces is gestart. Met regelmaat werken
we onze database bij.

Deelname VSK-project door
4 verenigingen

Continu

7 verenigingen hebben project gestart
door Intakegesprek:

Financieel Beheer

Batswingers
Nev. Despair
Tanaka
Taverbo
TIOS '51
TTV Rally
TTV
Westerzicht

Gilze
Den Bosch
Etten-Leur
Boxtel
Tilburg
W. &Aalburg
Vlissingen

17-jun-13
6-jun-13
9-jan-13
18-mrt-13
8-jul-13
15-jul-13
4-sep-13

Verbetering communicatie
met Bondsbureau

Continu

Is verbeterd en groeit verder.

Contacten externen –
relatienetwerk opbouwen

Continu

Sport Service Noord Brabant, Sport
Zeeland, Gemeente Tilburg (Impuls),
Patientenverenigingen (Den Bosch)

Vernieuwing
afdelingswebsite +
afstemming informatiekanalen

Voorjaar 2013

Intensief communicatietraject BB. Najaar
ronden we de implementatie af.
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Acties
Werving/behoud
vrijwilligers

Planning
Maart 2013

Vacaturebank website

Plaats afdelingsmanagers
binnen NTTB

Realisatie/Stand van zaken

Nog geen aparte plaats op website. Moet
nog geïntegreerd worden. Actualiteit
stimuleert dit niet. Er zijn geen
vacatures. Die er zijn worden door
persoonlijk contact ingevuld.
Continu

Bestuurlijke vernieuwing. Actieve rol in
vertegenwoordiging afdeling bv. CvV.
Vanuit sporttechnische zaken behoefte
aan landelijk contact op het gebied van
o.a. competitie en toernooien. Eerder
landelijk initiatief mist vervolg.

Continu.

We waarderen afdelingsvrijwilligers waar
daar aanleiding voor is. Rondom
‘eremetaal’ extra aandacht najaar 2013

Organisatie jaarlijkse
toernooileiderscursus en
trainersopleidingen
(minimaal 1x per jaar)

Juni 2013

In 2013: 2x TL 2; 2x TT2; 1x deelname
TT3 (Weert – njr 2013)

Organisatie opleiding/
bijscholing naar
behoefte(n)

Voorjaar 2013

Deels georganiseerd via workshops van
ALV (bijv. inzake sponsoring).

Ledenwerving

Continu

Inzet project T.S. Pakketten
beschikbaar. Algemeen bekend en
regelmatig ingezet.

Werving en inzet stagiair
t.b.v. marketing onderzoek

Voorjaar 2013

Nog niet gestart

Stage onderzoek marketing

Najaar 2013

Nog niet gestart

Implementatie resultaten
marketing onderzoek

Vanaf voorjaar
2014

Nog niet gestart

Vrijwilligerswaardering –
conform spelregels

Opleidingen &
bijscholing

Werving leden
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Acties

Planning

Realisatie/Stand van zaken

Contact leggen met
nevenbonden
(relatiebeheer)

Continu

Ontwikkeling zichtbaar waarbij nevenbonden zich aansluiten bij NTTB. Geen
pro-actieve benadering vanuit afd.
managers muv de Baronie (Breda).

Voorstel aanpak grijze
leden

Najaar 2013

Wordt gestart – voorbeeld afdeling West
is een mogelijkheid. Zijn er andere tips
en tricks? Tegenprestatie, solidariteit.
Gedegen landelijke actie – met gelijke
aanpak voor alle afdelingen?

Onderzoek nieuwe
competitie vormen

Voorjaar 2013

Duo competitie. Reisafstand is in
ZuidWest een issue. Draagvlak voor
deze competitievorm de vraag. Overleg
gewenst (met andere afdelingen).

Pilots nieuwe competitievormen

Najaar 2013

Nieuwe opzet competitie jeugd (starters)
is gestart.

Opstellen jaarplanning
(cyclus)

Voorjaar 2013
+
besluitvorming
ALV mei

Loopt, op basis van individuele
initiatieven van verenigingen.

Vergroting aantal
deelnemers

Continu

Geen gegevens op basis van cijfers
bekend (organisaties zijn onafhankelijk).
Wel positieve signalen.

Communicatie
evenementen

Voorjaar 2013
+
besluitvorming
ALV mei

Evenementenkalender afd. website als
centraal communicatiemiddel
geïntroduceerd.

Enquête (inventarisatie
gewenste evenementen) +
rapportage

Februari 2013 –
april 2013

Afgerond. Heeft geleid tot verbetering
evenementenagenda.

Haalbaarheidsonderzoek
afd. kampioenschappen

Najaar 2014

Weinig belangstelling tot nu toe.
Onderzoek na pilot.

Competitie

Toernooien &
wedstrijden

Nieuwe afdelings-website (landelijke
implementatie) nog niet afgerond.

Wel A-jeugdranglijsttoernooi
binnengehaald. Volgend jaar is intentie
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uitbreiding naar A en C-toernooi.

Acties

Planning

Realisatie/Stand van zaken

Technische zaken
Beleidsplan trainingen
(vergroting rendement)

Voorjaar 2013

Implementatie verbetervoorstellen beleidsplan

Najaar 2013

Er is geen structurele aanpak voor
verbetering beleid. Onder-13 plan
bijvoorbeeld sluit hier helaas niet aan,
Een ‘breder’ plan ontbreekt, waar we bij
aan kunnen sluiten (waar nodig
aangepast aan huidige status ZuidWest).

Beleid opstellen voor
verbeteren technisch
verenigingskader/opzet
trainerspool

Voorjaar 2014

Eerste start is aanzet tot trainersopleidingen. Zou nog verder ontwikkeld
kunnen worden.

Effectieve overlegstructuur
ZuidWest

Voorjaar 2013

1x ALV (voorjaar); 1x Regiovergadering
(najaar); Functionele commissies;
Persoonlijke bereikbaarheid afd.
managers.

Alternatieve vorm ALV

Besluitvorming
ALV en BR 2014

Voorstel voor vervanging ALV door 5
regiovergaderingen door afdeling nog
niet gehonoreerd (ALV vjr 2013)

Regionaal overleg (2x per
jaar) met thema’s

Vanaf najaar
2013

Regionaal overleg vooralsnog 1x per
kalenderjaar (besluit ALV mei 2013).

Deelname aan landelijke
overlegvormen

Continu

Voor sportbestuurlijke zaken nemen we
deel. Landelijk overleg op sporttechnisch
gebied ontbreekt. We zouden er graag
aan deelnemen.

Evaluatie pilot ZuidWest

April 2013,
November
2013,

Evaluatie voorjaar 2013 heeft
plaatsgevonden. Oa door verenigingsenquete en bijeenkomst met
evaluatiecommissie op 02-07-2013

Overlegstructuur

april 2014
(besluitvorming
voortzetting
vanaf najaar
2014)
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Acties

Planning

Realisatie/Stand van zaken

Groei leden aantal

Continu

Neemt juist af. Ledenwerving extra
stimulans vanaf najaar 2013

Voorstel financiële
waarborg inzet
afdelingsmanagers

Voorjaar 2014 &
besluit ALV
2014/Bondsraad

Ontwikkelt zich in contact met evaluatiecommissie.

Groei (verenigings)
sponsoring/subsidiering

Continu

Diverse aanvragen sportimpuls
(1 gehonoreerd in 2013); Reactief naar
verenigingen in lokale sponsoring.
Ondersteuning verenigingen door workshop Sponsoring tijdens ALV.

Bestuurlijke ontwikkeling 1
middelgrote stad

Voorjaar 2014

Actie na pilotperiode

Lange termijn acties

Najaar	
  2013	
  
	
  

Pagina	
  5	
  

