Kort verslag vervolg SVDB in de toekomst 25 februari jl.
Tijdens de vergadering van 12 december jl. (Algemene Ledenvergadering en bijeenkomst SVDB in de
toekomst) zijn een aantal acties vanuit de werkgroep SVDB in de toekomst gekoppeld aan verschillende
personen. Afgesproken was dat men in de maand januari hiermee aan de slag zou gaan en dat een en
ander teruggekoppeld zou worden. Hiertoe is deze bijeenkomst gepland. De huidige voorzitter heeft
aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Inmiddels heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld.
Acties 2019 – 2021
Herzien en introduceren van de statuten en het huishoudelijk reglement
Er is gekeken wat er ontbreekt aan mankracht en hoe het bestuur te formeren. Twee opties: een bestuur
met meerdere afzonderlijke commissies of met minder commissies (meer zoals het nu is). Ook is gekeken
naar de vergaderstructuur. Er is een begin gemaakt met het aanpassen van het aantal vergaderingen.
Vier keer per jaar het hele bestuur en vier keer per jaar het dagelijks bestuur. Indien nodig kan er
tussendoor een vergadering ingepland worden. Het nadeel van veel commissies is dat deze meer hun
eigen weg gaan. Er is wat meer afstand. De rekruteringscommissie gaat op zoek naar iemand die de
functie van voorzitter Algemene Zaken (waaronder de coördinatie van de acties vallen) kan vervullen. De
komende periode kunnen we gebruiken om te kijken of een en ander goed loopt. De statuten hoeven
niet veranderd te worden, het huishoudelijk reglement wel. We kunnen het dit jaar aanpakken. Een
andere optie is de opvolgende voorzitter laten kijken en dan uiterlijk in 2021 definitief maken voor de
komende tien jaar. Gevraagd wordt of de commissies mandaat hebben. Wat mogen ze zelf. Een
jaarbudget bijvoorbeeld. Dit kan ook in het reglement beschreven worden.
Aanstellen van een vertrouwenspersoon
Er is inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld. Meer informatie staat op de website.
Contact (opnieuw) opbouwen en houden met verenigingen. Bijvoorbeeld een jeugdcoördinator aanstellen
Structureel contact met verenigingen waar onze jeugdleden sporten en met de jeugdleden zelf.
Structureel contact met andere verenigingen in de omgeving. De functies van contactpersoon voetbal en
volleybal zijn inmiddels vervuld. Er wordt nog gekeken naar een soort taakomschrijving voor de
coördinatoren.
Nieuwe bewoners actief benaderen
Namens SVDB, het dorpshuis, IJsvereniging en Dorpsbelangen zullen twee afgevaardigden de nieuwe
bewoners benaderen. Het idee is om een soort goodiebag met streekproducten en de diverse flyers en
folders te overhandigen aan de nieuwe bewoners. Dit zal tevens besproken worden in de
bestuursvergadering van het dorsphuis. Gevraagd wordt wat we een donateur kunnen bieden.
Bijvoorbeeld donateursavonden organiseren. Of iets organiseren rond de jaarvergadering.
Verder kan de basisschooljeugd gevraagd worden wat zij graag zouden willen (enquete).
Is het mogelijk om de gymgroep senioren weer terug te krijgen. In het jaar dat er geen gymlerares was,
zijn de senioren naar andere verenigingen gegaan of helemaal gestopt. Ook kunnen we de sportcombi’s
van de gemeente inschakelen met betrekking tot bewegen voor ouderen.
Plan om jeugd te binden
Twee jeugdleden hebben voorgesteld om een E-sportstoernooi te organiseren. Bij ACV hebben ze
onlangs een E-sportstoernooi georganiseerd. Hiertoe is een bedrijf ingehuurd. Het bedrijf is op dit
moment niet bereikbaar. Ook is er contact opgenomen met de gemeente omdat eerder is aangegeven
dat zij hier ook mee bezig zijn. Dit is niet het geval. Afgesproken wordt om af te wachten wanneer het
bedrijf reageert en waar ze mee komen. Een ander alternatief zou kunnen zijn lasergamen, pannaveldjes
o.i.d.
Introductie van nieuwe sporten onderzoeken
Er zijn twee mogelijke sporten/evenementen onderzocht. Als eerste de zaalsport koersbal. In de gymzaal
van het dorpshuis moet nog een koersbalmat liggen. In het verleden is er in Ekehaar koersbal gespeeld.
De kosten zijn laag en het is eenvoudig te organiseren.
Als tweede optie hulp bieden bij het jaarlijkse dart toernooi wat door een oud lid van SVDB wordt
georganiseerd.

pagina 1 van 2

Realisatie van een buiten sportveldje
Dit is onderzocht en kan eventueel op de ijsbaan (gedeeltelijk). De IJsvereniging gaat hiermee akkoord.
De IJsbaan is eigenlijk van de Boermarke. De bedoeling is om bijvoorbeeld een voetbaltrapveldje en een
volleybalnet op te hangen. Eventueel de gemeente hiernaar vragen i.h.k.v. de leefbaarheid. De jeugd
heeft aangegeven hier behoefte aan te hebben.
Actief worden op social media en een website die voldoet aan de eisen van de tijd
Dit is al in volle gang. De website is vernieuwd. De jeugd zit tegenwoordig niet meer op Facebook maar
op Instagram.
Onderzoeken vergroting spelzaal
Er is een soort werkgroep bestaande opgericht. Er is onderzoek gedaan en gemeten. Op 5 maart zal dit
in de bestuursvergadering van het Dorpshuis worden besproken. Er is gekeken om het materiaalhok bij
de gymzaal te betrekken. Een en ander is in gang gezet.
Rondvraag
Opgemerkt op dat SVDB niets heeft laten horen toen een aantal jeugdleden geblesseerd waren. Dit in
tegenstelling tot Rolderboys die wel heel attent reageerde. In het kader van binding jeugd aan SVDB zou
hier verandering in moeten komen. Het bestuur was niet op de hoogte hiervan. Dit is waarom een
jeugdcoördinator nodig is, om dit soort dingen door te geven zodat er een attentie naar de betrokkene
gestuurd/gebracht kan worden. Ook wat betreft kampioenschappen. Hiervan is het bestuur ook niet altijd
op de hoogte. Ook wordt aangegeven dat we andere leden, Broekstrekers ook moeten enthousiasmeren
om mee te denken en mogelijke acties op zich te nemen.
Sluiting
Volgende vergadering zal in mei van dit jaar worden gepland.
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