Meerjarenvisie D.S.V. de Skeuvel 2013-2018
Geachte leden,

heid zal de naamsbekendheid vergroten en wellicht een aanzuigende werking hebben. Het streven is
dat je jezelf bevoorrecht moet voelen dat je lid bent.

De bijeenkomst is bezocht door ongeveer vijftig leden die in groepjes de sterke en
zwakke kanten van de vereniging in haar huidige situatie hebben besproken. In het
verlengde daarvan is een (lange) lijst samengesteld met ideeën en wensen voor de
toekomst. Een werkgroep heeft deze lijst verwerkt en dit heeft geresulteerd in het
document ”Meerjarenvisie 2013-2018” dat nu voor u ligt.
Een gedetailleerd plan van aanpak is niet opgenomen, omdat planning en uitvoering
primair bestuurstaken zijn. Verder vereist planning jaarlijkse bijstelling. In bijlage I is een
lijst opgenomen met aandachtspunten en ideeën om de visie uit te dragen, door de
leden aangedragen op de brainstormavond. In bijlage II is een lijst opgenomen met
de actuele stand van zaken. Het bestuur zal ieder jaar dit overzicht invullen en
presenteren op de ALV, zodat de uitwerking van het meerjarenplan in kaart
gebracht wordt over de gehele periode van vijf jaar.
Namens de werkgroep meerjarenvisie,
Liset Vliegen, Arno Schuerink, Tom Rientjes,
Martijn Bergma, Sietske van der Leest

3.

Ledenaantal

De visie is om het ledental van rond de 200 te handhaven, zodat de vereniging voldoende kritische
massa behoudt. Een ledental lager dan 175 is niet gewenst om de vereniging draaiende te kunnen
houden. Een te grote vereniging kan onpersoonlijk worden en ten koste gaan van gezelligheid.
4.

Activisme

Het streven is het activisme tot 30%-35% te vergroten zodat bestuur, commissies en bardagen
makkelijker gevuld worden. Hierbij moet zeker rekening worden gehouden met het Twents Onderwijs
Model. Dit onderwijsmodel zorgt voor een grotere druk op studenten waardoor secundaire
activiteiten, zoals activisme, in het gedrang kunnen komen.
5.

Lidmaatschap en inkomsten

Het streven is om het huidige financieringsmodel van de vereniging te handhaven waarbij de kosten
van het lidmaatschap niet verhoogd worden. Vooralsnog is het onzeker of bezuinigingen bij de
Universiteit de vereniging gaan raken, maar dat valt niet uit te sluiten. Het streven is om nu (2013) al te
gaan zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen om het huidige aanbod van activiteiten van D.S.V.
de Skeuvel te kunnen blijven financieren.
6.

Kwaliteit van trainingen en trainers

De kwaliteit van trainingen en trainers moet gewaarborgd blijven en is een belangrijk ‘selling point’
van de vereniging. Op basis van de huidige indeling van leden in trainingsgroepen kunnen leden op
hun niveau trainen. Het streven is om deze opzet te handhaven met aandacht voor gerichte werving
van trainers. Uiteindelijk is het de kwaliteit van de trainers die bepaalt of de kwaliteit van de trainingen
goed is.
7.

Stimuleren van wedstrijdrijden

Leden moeten gemotiveerd worden om alle aspecten van het schaatsen te ervaren. De deelname aan
verschillende wedstrijddisciplines moet gestimuleerd worden met aandacht voor de verschillende
1.

Open vereniging

niveaus. Met gerichte promotie kan de deelname aan wedstrijden, zoals het UTK en ons eigen

Een belangrijke pijler voor de komende jaren is het behouden van het open karakter en deze waar

Skeuveltoernooi, worden vergroot. Het streven is de deelname laagdrempelig te maken, zodat ook

mogelijk te verbeteren. Nieuwe en huidige leden moeten zich (snel) betrokken voelen bij de

minder geoefende schaatsers mee gaan doen.

vereniging. De goede en positieve sfeer is belangrijk.
2.

Naamsbekendheid

8.

Zomertrainingen

Zomertrainingen zijn belangrijk om het verenigingsgevoel te versterken en de vereniging in de zomer

De naamsbekendheid van D.S.V. de Skeuvel zou vergroot moeten worden zodat studenten en

levendig te houden. De diversiteit van de zomertrainingen moet behouden blijven waardoor leden

medewerkers van Universiteit Twente (UT) en Saxion weten dat er een mogelijkheid is om te

zelf kunnen kiezen welke trainingen ze willen volgen. Het streven is om in april tenminste 1 training

schaatsen. Het uitdragen dat wij een vereniging zijn met een goede mix van sportiviteit en gezellig-

per week aan te bieden.

D.S.V. De Skeuvel April 2013

Het bestuur van de D.S.V. de Skeuvel heeft op 6 februari 2013 een bijeenkomst
georganiseerd om te brainstormen over de vraag waar we met de Skeuvel over 5 jaar
willen staan. Onderliggend is de wens een meerjarenvisie voor de periode 2013-2018 te
ontwikkelen. Dit document is bedoeld om aan te geven hoe de leden willen hoe de
vereniging eruit ziet. Daarnaast dient de visie als een lijdraad voor het bestuur.

