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Werkplan 2009         
 

 

Inleiding 

Het beleidsplan vraagt van de vereniging om jaarlijks een werkplan op te stellen. Dit 

werkplan geeft richting aan de inspanningen van de vereniging in 2009. Niet alle 

doelstellingen van het beleidsplan kunnen in een jaar gerealiseerd kunnen worden. Er zullen 

daarom keuzes gemaakt moeten worden. Bovendien moet het werkplan van 2009 realistisch 

en niet te hoog gespannen zijn.  
Aan de ALV wordt gevraagd met dit werkplan in te stemmen.  

 

Interne organisatie 

Het is belangrijk om de organisatie van de vereniging goed op orde te hebben en houden; 
zeker met het oog op de verwachte toename van het ledenaantal. Onder meer wordt gedacht 

aan een aan- en afmeldsysteem, een declaratiewijze, duidelijke interne afspraken en 
dergelijke. Uiteindelijk moet het doel zijn dat bij bestuurswisselingen en wijzigingen bij het 

technisch kader de werkwijze en afspraken binnen de vereniging duidelijk zijn. Bovendien 

geldt voor elk initiatief van de vereniging het uitgangspunt, dat de vereniging financieel 

gezond behoort te blijven.  

 

Wachtlijst aspirant-leden 

Onder meer door de groei van de gemeente worden er aanmeldingen gedaan bij vooral de 

jonge leeftijdsgroepen. De huidige (recreatie)groepen zijn vol. Het is een maatschappelijke 

taak van Kracht en Vlugheid om kinderen in staat te stellen de gymnastieksport binnen hun 

eigen gemeente te beoefenen en de wachtlijst voor jeugdleden te verkleinen.  

De vereniging zal daarom in 2009 voor meer technische leiding opleidingen aanbieden, zodat 

het aantal recreatiegroepen kan toenemen. De leiding moet voldoen aan de licentievereisten 

van de K.N.G.U. Vervolgens kan worden ingezet op extra zaaluren. 

 

Accommodaties 

In Pijnacker-Nootdorp lijkt een zalentekort te bestaan. De gemeente daarentegen stelt dat er 
voldoende zalen zijn, maar niet altijd op de uren en tijdstippen die de verengingen wensen. In 

verband hiermee is het zaak om met de gemeente en andere verenigingen te inventariseren 
wat de mogelijkheden tot zaalhuur zijn voor 2 extra (volle) recreatiegroepen.   

Streven is om met het seizoen 2009/2010 met twee extra recreatiegroepen aan de slag te gaan.  
 

Materiaal 

Het materiaal van de vereniging behoort deugdelijk en compleet te zijn. Het is van belang dat 

de sportbeoefening veilig kan plaatsvinden. Waar nodig wordt materiaal vervangen of wordt 

nieuw materiaal aangeschaft. Dit geschiedt in overleg met de technische leiding.  

 

Samenwerking met Oliveo 

In 2008 is het initiatief genomen de samenwerkingsmogelijkheden met Oliveo af te tasten. 

Het heeft nog niet geleid tot daadwerkelijke gesprekken op bestuursniveau. Er zijn voldoende 

mogelijkheden om kansen van verschillende aard gezamenlijk aan te pakken zonder dat op de 

eigen identiteit van Kracht en Vlugheid hoeft te worden ingeleverd.   
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Fondsenwerving 

a) Najaar 2009 Lotenverkoop Grote Clubactie 

b) Continue Werving van adverteerders. In eerste aanleg om het clubblad 

‘Krachtvoer’ te bekostigen.  

c) In de loop van het jaar zullen andere initiatieven uitgewerkt worden om extra geld  

    voor de vereniging verkrijgen.  

 

Clubblad en internetsite 

Continue Onderhoud van de internetsite 

4x per jaar Clubblad  

 

Wedstrijden 

 

Datum Wedstrijd  Waar? Voor wie? 

17-01-09 Regio 4e divisie Amsterdam Instap-pup II 

31-01-09 Regio 4
e
 divisie Amsterdam Jeugd-senior 

28-02-09 Districtsfinale 4e 

divisie 

Amsterdam Na plaatsing 

07-03-09 Regio 5e divisie Den Haag Jeugd-senior 

14-03-09 Miniwedstrijd Pijnacker B-sel. meisjes 2001 
en selectie Instap-pup 

II  

21-03-09 Regio 7e divisie Den Haag B-sel. Instap-pup II  

04-04-09 Regio 6
e
 divisie Den Haag B-sel. Instap-pup II 

04-04-09 NK 4e divisie Amsterdam Na plaatsing 

18-04-09 Turn en Fundag Zoetermeer B-sel. Instap-pup II 

13-06-09 Clubkampioenschappen Pijnacker Alle leden 

 

Op verzoek is er een afvaardiging van Kracht en Vlugheid voor de jurering bij wedstrijden die 

niet door onze vereniging zijn georganiseerd. 

 

Activiteiten van KenV 

 

Wanneer Wat   Waar  Wie 

01-02-‘09 Familieturndag Sportzaal 

Koningshof 

i.s.m. Oliveo 

14-03-‘09 Miniwedstrijd  Goudenregensingel Jongste selectieleden 

30-04-‘09 Koninginnedag  Tent Sportlaan  

06-05-‘09 Gyminstuif  Sportzaal 

Koningshof 

 

05-06-09 

t/m 07-06-‘09 

Gym weekend  Notelaer i.s.m. Oliveo 

16-08-’09 t/m 

22-08-‘09 

Zomergymkamp in 

Beekbergen 

Beekbergen  

 

Statuten 

In de ALV van 2010 wordt een voorstel aan de ALV voorgelegd over de aanpassing van de 

statuten naar de huidige praktijk.  

 

###### 


