Jaarplan bestuur 2015-2016
Algemeen
Het blijft bijzonder om in het nieuwe seizoen nog terug te kijken op het voorgaande seizoen maar bij
het opstellen van een jaarplan is dat toch goed om te doen. Natuurlijk om te bepalen of je gedaan hebt
wat je had willen doen, maar ook om weer even stil te staan bij de behaalde resultaten. En soms ook
dieptepunten. Want naast de vele sportieve successen gaan er ook dingen niet goed. Denk aan het
tussentijds stoppen van spelers en trainers, om welke reden dan ook. Hands-Up is trots op al haar
leden en we zien niemand graag gaan. Deze trots moeten we als vereniging nog meer onder het
voetlicht brengen. Immers, iedereen is vrijwilliger en kan zijn of haar tijd ook ergens anders besteden
dan bij Hands-Up.
Wat is er wel goed verlopen? Een nieuwe website! En wat voor een website! Ronald de Bok heeft in
no time een responsive site gebouwd die toegankelijk is, de noodzakelijke informatie biedt voor leden
en bezoekers en daarnaast ook leuke handigheden bevat. Denk aan een kalendertje!
Het bestuur heeft de kaderavond nieuwe stijl afgelopen juni als erg positief ervaren. In een gezellige
setting hebben we het jaar de revue laten passeren en van enkele kaderleden afscheid genomen.
Maar ook het glas geheven op de inzet van trainers, coaches, commissieleden, de onmisbare handjes
en creatieve geesten. We hopen dat Hands-Uppers er voor elkaar blijven, de schouders onder de
vereniging blijven zetten en ieder seizoen weer een topjaar willen maken!
Evaluatie jaarplan 2014-2015
Voor het seizoen 2014-2015 had het bestuur zichzelf, maar ook de vereniging, een aantal
speerpunten opgelegd.
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Het bestuur is tevreden over afgelopen seizoen. Natuurlijk willen we altijd meer doen maar we
realiseren ons temeer dat er 24 uur in een dag zitten en slechts zeven dagen in een week. Lisanne is
een aantal maanden in het buitenland geweest en gedurende die tijd heeft Sanne extra taken op haar
schouders genomen. We hebben geëxperimenteerd met een actieplan, maar dat kon na twee
maanden weer in de prullenbak. Veel te veel rompslomp, dus snel afscheid van genomen.
In het voorjaar heeft het bestuur een aantal pittige vergaderingen gehad. Dat heeft er voor gezorgd
dat we sterker geworden zijn als team. In diezelfde periode heeft onze penningmeester aangegeven
dat we op zoek moeten gaan naar een nieuwe penningmeester en daar zijn we inmiddels druk mee
bezig.
Speerpunten bestuur
1.
Intensiveren contacten verenigingen in de regio
Het bestuur vindt dat dit speerpunt absoluut behaald is. Is het daarmee afgehandeld? Nee. Sterker

nog, in het nieuwe beleidsplan is opgenomen dat Hands-Up in 2020 een vereniging is die het
voortouw neemt in samenwerking in de regio. We hebben afgelopen jaar gemerkt dat het
onderhouden van contacten ontzettend waardevol is. Zo zijn er blijvende contacten met Particolare
DS, Spirit, Springfield en Shuttle Up. Met Particolare DS en Spirit zijn gesprekken gevoerd over het
samenstellen van een gezamenlijk team en met Spirit is dit daadwerkelijk gelukt. Vanuit een
praktische insteek hebben zowel TC als bestuur met de collega’s uit Rosmalen gesproken en dat is
goed bevallen. Een gezamenlijk Jongens C team zal de competitie hopelijk gaan aanvoeren!
Helaas is het gezamenlijke sporttoernooi met Springfield en Shuttle Up niet doorgegaan, de datum
bleek ondanks zorgvuldig beraad toch niet goed gekozen. Maar het draaiboek ligt klaar dus in 2016
zal hopelijk Vobaba Sportief van de grond komen!
In de brede omgeving van Hands-Up horen en zien we dat verenigingen het moeilijk hebben. Eens
grote verenigingen moeten teams terug trekken omdat ze niet meer voldoende gevuld kunnen
worden. Een aantal verenigingen worstelt met het invullen van diverse kaderposities en weer andere
verenigingen bestaan louter uit recreatieve teams.
Kortom, goed dat we als Hands-Up in gesprek zijn met verenigingen uit de omtrek. We zullen elkaar
de komende jaren nodig hebben.
Behaald: ja, maar terugkerend in 2015-2016.
2.
Samenwerking bevorderen tussen commissies
Twee commissieochtenden zijn wederom georganiseerd. Helaas is de opkomst, ondanks beloofde
worstenbroodjes, niet altijd goed geweest. En dat vindt niet alleen het bestuur jammer, ook wel
vertegenwoordigde commissies balen als niet alle commissies aanwezig zijn. We proberen juist elkaar
vaker te zien om inhoudelijke thema’s op te pakken en dat lukt ten dele als niet alle commissies
aanwezig zijn. Het bestuur gaat op zoek naar mogelijkheden om toch alle commissies twee keer per
jaar bij elkaar te krijgen.
Wel zien we steeds meer samenwerking ontstaan tussen commissies onderling maar ook tussen
commissies en bestuur. Dat levert in ieder geval steeds wisselende samenstellingen op aan de tafels
in De Run! Is dit speerpunt behaald? Ja maar het kan altijd beter!
Behaald: ja/nee, terugkerend in 2015-2016.
3.
Intensiveren contacten NeVoBo
Niet alleen Hands-Up had behoefte aan intensiever contact met de NeVoBo, de bond heeft dat
omgekeerd ook richting haar verenigingen. Soms wordt ons algemene mailadres overspoeld met
mailtjes van de bond. Wel nuttig want we blijven goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.
Sociale media dragen daar in grote mate aan bij. Via Twitter en Facebook weten leden vaak al voordat
we als vereniging communicatie uitdoen wat er speelt.
Het bestuur wil dit speerpunt late vervallen om bovenstaande redenen. We weten elkaar te vinden,
blijven op de hoogte en dat is voor nu voldoende.
Behaald: ja, afgehandeld.
4.
Aanvulling bestuur
Met het stoppen van Mara vorig seizoen en de Azië tour van Lisanne heeft het bestuur wederom te
kampen gehad met een krappe bezetting. Tel daar de (voor iedereen) drukke persoonlijke agenda’s
bij op en de vergaderingen worden theekransjes als we niet naar aanvulling zouden gaan zoeken. dat
is gelukt! Sanne Pijnenburg is het bestuur komen versterken en daar zijn we erg blij mee! Ook is aan
het einde van het afgelopen seizoen Edwin Gabriëls aangeschoven aan de bestuurstafel omdat

Gerben Elissen gestopt is. We hopen dat de ALV in oktober in stemt met zijn benoeming zodat het
bestuur weer op oorlogssterkte is.
Behaald: ja, afgehandeld.

Speerpunten vereniging
1.
Werving (jeugd)leden
Het bestuur stelt zich op het standpunt dat het werven van leden een verantwoordelijkheid is van alle
leden. Dat zien we gelukkig ook terug in met name de seniorenafdeling, waar goede mond-op-mond
reclame buitengewoon effectief blijkt te zijn.
Afgelopen jaar is een succesvolle editie van Sjors Sportief georganiseerd. Met veel enthousiasme van
zowel leerlingen van de basisscholen als onze vrijwilligers hebben de kids in recordtempo kennis
gemaakt met de basis van volleyballen. Met name bij de jongens sloeg smashbal aan, en hoe! Dat
mag zeker een vervolg krijgen. Om dat ook ergens in de vereniging te beleggen, wil het bestuur toch
in haar beleidsplan de jeugdcommissie als aanspreekpunt zien voor het werven van jeugdleden.
Omdat 2015 het jaar van het volleyballen moet worden, willen we hier extra aandacht aan besteden.
De kansen die er liggen om het WK beach en het EK bij de dames uit te venten, moeten we zeker ten
volle benutten!
Behaald: ja/nee, extra aandacht aankomend seizoen.
2.
Samenwerking bevorderen tussen commissies
Ondanks twee succesvolle commissieochtenden is het bestuur van mening dat samenwerking tussen
commissies nog niet in het DNA van Hands-Up zit. Is ook helemaal niet erg, we zijn immers geen
bedrijf waar je middels het implementeren van een protocol dergelijke zaken kunt beleggen. We gaan
op zoek naar een moment waarop we zoveel mogelijk commissies bij elkaar kunnen krijgen en gaan
werken aan de vanzelfsprekendheid om andere commissies te betrekken bij een
activiteit/probleem/uitdaging.
Behaald: ja/nee, terugkerend in 2015-2016.

Jaarplan 2015-2016
Afgelopen seizoen is erg druk geweest. Niet alleen voor ons, ook voor de diverse commissies. Veel
vergaderingen, ad hoc zaken die opgepakt moesten worden en dat in een aantal gevallen met te
weinig menskracht. Desondanks hebben leden en commissies tijd vrij gemaakt om met het bestuur
mee te denken over een beleidsplan.
Het beleidsplan ziet er anders uit en zal ook geen Wet van Meden en Perzen worden. We willen niet
een stip op de horizon bereiken, maar gewoon de horizon. En dan zien we onderweg wel wat we
tegenkomen en waar we op de horizon uit gaan komen. In het beleidsplan is in het hoofdstuk “HandsUp in 2020” de horizon geschetst waar we naar toe willen. Het seizoen 2015-2016 zal in het teken
staan van het beleidsplan met de commissies oppakken. We hebben er bewust voor gekozen om
geen dichtgetimmerd plan neer te leggen, maar samen met de vereniging op pad te gaan. Het bestuur
is ervan overtuigd dat het een mooie tocht gaat worden!
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Contactpersonen
Hieronder de verdeling van de bestuursleden over de verschillende commissies, voorzien van
mailadres en telefoonnummer. Schroom niet om ons te bellen, appen of mailen. Trek ons aan onze
trainingspakken als er iets is, we zijn er juist voor jullie!
Commissie
Technische commissie
Jeugdcommissie
Wedstrijdzaken en
Arbitrage
Sponsorcommissie
Balkum Beach commissie
PR / website commissie
Materiaalcommissie
Activiteitencommissie

Bestuurslid
Geert
Sanne
Lisanne

Mailadres
geertvanlith@hotmail.com
sannevdburgt@hotmail.com
lisannespiekermann@gmail.com

Telefoonnummer
06-20473260
06-13390994
06-33871572

Bjinse
Bjinse
Lisanne
Geert
Lisanne

bjinse@xs4all.nl
bjinse@xs4all.nl
lisannespiekermann@gmail.com
geertvanlith@hotmail.com
lisannespiekermann@gmail.com

06-36058709
06-36058709
06-26738750
06-20473260
06-33871572

Kledingcommissie
Jeugdkampcommissie

Hanne
Sanne

jh.vanaart@gmail.com
sannevdburgt@hotmail.com

06-30564012
06-13390994

