Opzetten jeugdcommissie, Jeugdplan sv Ballangrud

Door Jeroen Sterk, bestuurslid jeugd.

Betreft:
1. Opzetten nieuwe jeugdcommissie,
aanmeldformulier: 
http://goo.gl/forms/nr5qS8syqR
2. Inventariseren interesse schaatslease i.s.m. Azzuri
Interesseformulier: 
http://goo.gl/forms/cFKawrLaKb
Jeugdplan 2016/2017: Wat zijn we aan het doen?
Verbeteren training en uitstraling KBT ploeg
Communicatie vanuit jeugd verbeteren
Opzetten schaatsleaseplan i.s.m. Azzuri
Stimuleren skeeleren
Opzetten diplomaschaatsen
Opzetten Jeugdcommissie

Beste leden van Ballangrud en ouders van de schaatsende jeugd,
Sinds een aantal maanden ben ik actief als bestuurslid jeugd voor onze gezellige
schaatsvereniging. Mijn opdracht binnen het bestuur is helder: Zet de jeugd van SV Ballangrud
meer op de kaart!
Hiertoe ben ik begonnen met het KBT.
Samen met Maartje en Femke hebben we
een prachtig KBT seizoen gedraaid met zo’n
18 schaatsers. Volgend jaar willen we de KBT
ploeg nog verder ontwikkelen door ze
wekelijks gezamenlijk te laten trainen.
Er zijn echter meer onderdelen bij de jeugd
die aandacht behoeven. Er gaat al veel goed
maar het mag best een onsje meer zijn.
Daarom heb ik n.a.v. de laatste
ledenvergadering met die input een
jeugdplan geschreven met daarin actie en
verbeterpunten.
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe Jeugdplan is het opzetten van een jeugdcommissie. Deze
commissie zal bestaan uit projectleiders van de verschillende jeugdonderdelen en
ondergetekende namens het bestuur.
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Door de werkzaamheden te verdelen in behapbare afgebakende projecten is de verwachting dat
de bereidwilligheid toeneemt aangezien de taken overzichtelijk zijn. Geen overbodige
vergaderingen maar vooral praktisch, efficiënt en ruimte voor eigen ideeën.
Er zijn veel mensen actief binnen onze vereniging maar we missen bij de jeugd een kader. Het
zomerkamp is hier een mooi voorbeeld van. Er zijn (jonge) enthousiaste trainers die staan te
popelen om het kamp te organiseren, maar er ontbreekt een aanspreekpunt. Iemand die het
voortouw neemt.
Ik doe in dit schrijven een beroep op u allen. Van seniorenlid tot ouder van de schaatsende jeugd.
Met elkaar kunnen we er echt iets moois van maken. Kan ik op u rekenen?
Aangeven interesse jeugdcommissie
Ik heb een formulier bijgevoegd waar u mee kunt reageren, klikt u 
hier
! Het formulier is bedoeld
om interesse te tonen voor de hieronder gevraagde rollen. Tijd en invulling hiervan is echt naar
eigen inzicht. En, een open deur, maar vele handen maken echt licht werk.
Schaatsleaseplan SV Ballangrud & Azzuri
Op al heel jonge leeftijd merken de kinderen dat schaatsen en goed materiaal samengaan. Wij als
ouders merken daar al snel de andere kant van. De hoge aanschafprijs en die voeten die maar
blijven groeien.
Op zoek naar een winwin zijn we in gesprek met schaatswinkel Azzuri. We bekijken of we een
speciaal Ballangrud leaseplan kunnen maken. Er is nu ook al een mogelijkheid tot 
lease
maar we
proberen een voordeligere deal te sluiten met een samenwerking. Uiteraard is een
behoeftepeiling een voorwaarde. Vul s.v.p. 
dit
formulier in indien u geïnteresseerd bent.
De ideeën en prijzen zijn uiteraard nog onder voorbehoud!
Sponsors gezocht!
Voor de KBT jeugd ben ik op zoek naar sponsors. Heeft u interesse vult u dan s.v.p. ook het
formulier
in!
Wie helpt er mee de jeugd weer op de kaart te zetten? Ik kijk uit naar jullie reacties. Lees
hieronder verder...
Met vriendelijke groet,
Jeroen Sterk
Bestuurslid Jeugd
Voor vragen/opmerkingen: 
j.sterk77@gmail.com
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In hoofdlijn
De jeugdcommissie zal de jeugd nieuw elan geven. Hierin zal een mix moeten ontstaan van
‘oudere’ Ballangrudleden en nieuwe aanwas. Het idee is om de werkzaamheden van de jeugd in
projecten op te delen. Met leuke en goed georganiseerde projecten gaan we de jeugd van
SV Ballangrud meer op de kaart zetten.
Onder leiding van een projectleider gaan de projectgroepen binnen afgesproken kaders aan de
slag.
We beginnen met vier projecten. Hier een korte
omschrijving maar het is zeker niet in beton
gegoten. Ik nodig jullie vooral uit om mee te
denken en samen de jeugd van
SV Ballangrud vorm te geven.
● Kleine Baantoernooi.
Beter opzetten
KBT, communicatie, trainen meer
wedstrijd en techniek gericht maken.
Zoeken naar sponsoring en daarmee een
wat professionelere uitstraling.
De KBT groep als ‘team’ laten trainen
waardoor er een leuke binding van de kinderen (en ouders) onderling ontstaat.
● Diplomaschaatsen. 
Dit project staat echt nog in de kinderschoenen, maar een heel gaaf
project. Een project om voor de jongste kinderen diplomaschaatsen op te zetten zodat er
een kweekvijver ontstaat voor de reguliere schaatsgroepjes. Als projectleider kun je samen
met de TC dit programma uitdenken en organiseren. Veel kinderen willen leren schaatsen,
net als zwemmen. Vandaar het diplomaschaatsen.
● Skeelerprogramma.
Het skeeleren voor de jeugd loopt al best goed, al wordt de kar nu
volledig door Herman van Heteren getrokken. Wie wil Herman hierbij ondersteunen en
het skeelerprogramma wellicht nog verder verbeteren? Denk hierbij aan het opnieuw
opzetten van het Skeelerclubkampioenschap. Misschien als leuk evenement i.p.v. op een
trainingsavond? De eerste actie loopt al, een introductieabonnement voor onze jongste
skeeleraars. Uiteraard bedoeld om de jeugd te binden aan onze vereniging en de aanwas
naar het schaatsseizoen te vergroten.
● Zomerkamp. 
Het zomerkamp is een jarenlange
traditie voor de jeugd. Er zijn veel vrijwilligers bij
betrokken maar dit zijn vooral jonge trainers. Er is
een projectleider nodig die het voortouw neemt.
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Organisatie
De organisatie van de jeugd wordt als volgt opgezet:
Bestuurslid jeugd

Jeroen Sterk

Projectleider KBT

Jeroen Sterk

Projectleider diplomaschaatsen

vacant

Projectleider skeeleren

vacant

Projectleider jeugdkamp

vacant

Algemeen lid

vacant

Met 
algemeen lid 
wordt een ‘vliegende keep’ aangesteld waardoor kansen die langskomen gepakt
kunnen worden zonder dat er sprake is van stapeling bij enkele mensen.
Ook kan deze persoon bijspringen mocht dit bij een ander project nodig zijn. In een projectgroep
zit in de meeste gevallen een vertegenwoordiging van de Technische Commissie. Er zal dus waar
mogelijk kruisbestuiving plaats gaan vinden.

4

De organisatie van de 
projectgroepen
tot nu toe, u ziet, nog veel posities vacant:
KBT
Projectleider KBT

Jeroen Sterk

TC

John van Gils

Trainer

Maartje Mulders

Trainer

vacant

Trainer

vacant

Teambegeleider

vacant

Diplomaschaatsen
Projectleider Diplomaschaatsen

vacant

TC

John van Gils

Trainer

vacant

Trainer

vacant

Skeelerprogramma
Projectleider Skeeleren

vacant

TC

Herman van Heteren

Trainer

Invulling loopt maar
wordt nog gezocht naar
trainers

Trainer
Trainer

Zomerkamp
Projectleider Zomerkamp

vacant

Begeleider

vacant

Begeleider

vacant

Begeleider

vacant

Begeleider

vacant

Begeleider

vacant
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