Sessie 20 januari – DOS Alphen - Centrale Thema’s
18 personen waren aanwezig; zowel bestuur van DOS vereniging en stichting, ouders en leden, de ledenadministratie en
afvaardiging voor de disciplines dans, freerunning en turnen. Iedereen vond het een zeer geslaagde online bijeenkomst!
Cultuur
• Van eilandjescultuur naar een wij zijn samen-DOS cultuur (ongeacht wie in welke discipline zit en niveau beheerst)
• Sporten waarin plezier in balans is met prestatie (kan verschillen per groep naar niveau en behoefte van de sporter)
• Elkaar beter leren kennen zowel in eigen groep en discipline als daarbuiten
• Behouden/versterken van goede binding en samenwerking tussen alle groepen inclusies bestuur/trainers/ouders/leden
• Waardering over elkaar uitspreken, elkaars sterke punten gebruiken, elkaar helpen
• Luisteren naar wat een ander te zeggen heeft, open staan voor tips, doorvragen, niet (te snel) oordelen
• Kennis en openheid voor ieders vakgebied kennen en delen
Interne communicatie
• Meer en frequenter content publiceren op communicatiekanalen (website met e-mail nieuwsbriefkoppeling, FB en Insta)
• Informatieboekje voor (nieuwe) leden inclusief huisregels bij lidmaatschap en vrijwilligersenquête gelijk laten invullen
• Er komt ca. april 2021 een nieuw ledenadministratie- en communicatiesysteem incl. eigen inlog, app en nieuwe website
Interne activiteiten
• Evenement maken van interne onderlinge wedstrijden in DOS Sporthome: meer participatie en ledenbinding
• Mix van lessen waardoor leden elkaar leren kennen en ook een andere sport en elkaar helpen en elementen leren
• Met alle leden van alle disciplines op kamp gaan, een feestavond organiseren, een jaarafsluiting uitje organiseren
Werving van vrijwilligers en train(st)ers
• De meeste leden/ouders betalen contributie en willen meer krijgen dan alleen sportaanbod, maar geen vrijwilliger zijn
• Vereniging van ca. 500 leden kan niet (goed) blijven bestaan op inzet van vrijwilligersbestuur en een aantal train(st)ers
• Erbij horen, gezamenlijk doel, elkaar kennen, gewaardeerd worden zorgt voor meer kans om bijdrage te willen leveren
• Opleiden en werving van jonge sporters tot trainers/trainsters, jeugdleden activeren om een bijdrage te leveren zodat ze
inzien dat hun inzet ook gewaardeerd wordt en belangrijk is om ook zelf te kunnen blijven sporten en activiteiten ernaast
• Klassenboeken idee: ieder jaar een ander moeder of volwassen lid die aanspreekpunt is voor bestuur
• Alumni/oud-leden betrokken houden bij de vereniging; oproep doen om de vibe/het verenigingsgevoel van vroeger weer
terug te halen en dat zij wellicht ook zaken willen uitvoeren. Wat vroeger goed ging en we goed deden nu weer doen.
• Vrijwilligersenquête uitzetten voor intern werving
• Vrijwilligerscoördinator aanstellen en beleid schrijven, verschillende commissies aanstellen en waardering voor de
vrijwilligersgroep (bijv. kaartje bij jarig zijn, kerstpresentje, uitje met alleen vrijwilligers etc.)
Ledenwerving en promotie van DOS
• Eigen identiteit profileren en meer (naam)bekendheid in Alphen en omgeving creëren
• Contact met (lokale) media leggen; publiceren van persberichten en geven van interviews als binnen trainen weer mag
• Mond-op-mondreclame, leden en ouders zijn de ambassadeurs van DOS
• Profileren middels Sociale Media, in aanloop voor de tijd nadat de pandemie voorbij zal zijn
• Promotie van de DG/KNGU breedtesport: Met leden van alle disciplines samen uitvoeringen/demo’s geven en flashmobs
• Via Social Media Clinics/meedoe activiteiten voor andere verenigingen (zie bijv. Insta Turnz A’dam en United Amstelveen)
• Instuiflessen (in vakanties) voor leden en niet-leden (doet PAX Haarlemmermeer) waar we clinics geven en bepaalde
attributen verkopen om geld binnen te halen, maar ook op evenementen staan en (jaar)markten
Sponsoring
• Contributie is enige vorm van inkomsten voor DOS momenteel
• Fondsen werven (voor de nieuwe valkuil)
• Sponsor zoeken voor dezelfde kleding voor alle leden bij DOS (legging, joggingbroek, shirt, hoodie, etc.)
Accommodatie DOS Sporthome
• Beter benutten van alle mogelijkheden in het gebouw.
• Kantine gezelliger maken zodat iedereen eerder geneigd is om te blijven voor een praatje voor/na een training
• Ramen minder bedekken zodat er naar binnen gekeken kan worden en het een leuk gezicht is vanaf buiten.
• De zichtbare muur beschilderen met het DOS logo met wapperende vlag net zoals we nu ook op de panelen zien in de
dossporthome. Let op voor goede uv filter, want meer zonlicht zorgt voor snellere afbreuk van materialen.

