Betreffende: Reeks workshops ‘Opmaak
Beleidsplan’

Berchem, dinsdag 6 oktober 2015

Beste clubbestuurder,

Veel (vrijwilligers)organisaties hebben wel een beleid, maar het zit vaker in hoofden van
mensen dan dat het op papier staat. Toch is het van belang binnen een organisatie
duidelijkheid te hebben over welke kant men op wil en hoe dat op korte en lange termijn
gerealiseerd kan worden.
Daarom organiseert de VSB een reeks van 3 workshops waarbij de clubs een planningsteam
afvaardigen dat aan de slag gaat om het beleidsplan te schrijven. De teams worden gedurende
de workshops stap voor stap begeleid door de VSB-staffers.
Tussen de workshops in verzamelen ze verdere input en feedback vanuit de club. Aan het
einde van het traject komen ze tot een afgerond beleidsplan.

Voordelen van een beleidsplan





Men denkt grondig na over de toekomst van de club.
Het zorgt voor transparantie naar de (potentiële) leden en hun ouders.
Door met een planningsteam te werken dat ook nog feedback vraagt aan allen die bij
de club betrokken zijn, creëert men een groter draagvlak, zijn bepaalde keuzes beter
gefundeerd en wordt eventuele expertise gebruikt om beslissingen te nemen.
Het is makkelijker en aangenamer werken voor het bestuur, voor het verloop en de
inhoud van de bestuursvergaderingen, voor de communicatie en de opvolging, …

Data workshops
 10 november 2015
 18 januari 2016
 14 april 2016
Voor de inhoud van de workshops verwijzen we naar de website.

Locatie

Vlaamse Schermbond vzw
Boomgaardstraat 22 bus 56
B-2600 Berchem
www.vlaamseschermbond.be
info@vlaamseschermbond.be
tel: +32 (0) 3 286 07 54
KBO 0418.821.452
IBAN BE68 4087 0805 8134

De locatie wordt bepaald aan de hand van de inschrijvingen. Indien de deelnemers komen
vanuit alle uithoeken van Vlaanderen, is het mogelijk dat de 3 workshops telkens op een
andere locatie plaatsvinden.
Voorstellen voor een locatie zijn altijd welkom!

Inschrijven
Een club schrijft zich in met een planningsteam van minstens 2 personen. Het is nuttig maar
niet noodzakelijk dat bij elke workshop het voltallige team aanwezig is.
Inschrijven kan tot uiterlijk 14 oktober door een mailtje te sturen naar
info@vlaamseschermbond.be met vermelding van de namen + emailadressen van het
planningsteam.
Deelname is gratis!
Voorbereiding
Er dienen bepaalde gegevens over de club te worden verzameld vóór de start van de 1ste
workshop. Hierover ontvangt u meer info van zodra u bent ingeschreven.

Sportieve groeten,

Els Vergauwen
STC recreatie VSB
els@vlaamseschermbond.be
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