Visiedocument activiteitencommissie
Missie:
De activiteitencommissie is een zelfstandige commissie die een aantal keer per jaar
bijzondere activiteiten organiseert voor jong en oud. De activiteiten die de commissie
organiseert hoeven niet altijd sportief te zijn maar staan wel altijd in het teken van plezier
maken met elkaar. Naast plezier willen we er tijdens activiteiten voor zorgen dat de
verenigingsleden van verschillende afdelingen en verschillende leeftijden met elkaar
verbinden zodat zij meer betrokken raken met elkaar.
Visie:
De activiteiten zijn zo georganiseerd dat iedereen veilig en met plezier kan meedoen aan de
activiteit. Terwijl er op andere momenten door onze verenigingsleden vaak moet worden
gepresteerd hechten wij tijdens onze activiteiten niet veel waarde aan competitie. We vinden
het belangrijk dat iedereen plezier heeft. Activiteiten worden georganiseerd voor alle
leeftijden maar de jeugd heeft wel meer onze aandacht. In de komende jaren willen we graag
meer activiteiten voor de oudere jeugd organiseren. Naast de bestaande activiteiten willen
we graag eenmaal per jaar een nieuwe activiteit organiseren, steeds bedoeld voor een
andere doelgroep. Elk jaar wordt er een verkoopactie gehouden om geld in te zamelen, met
de opbrengst van de actie kunnen leuke activiteiten worden georganiseerd. We willen deze
actie groter opzetten om daarmee meer geld op te halen.
Samenstelling:
Het is belangrijk dat bij het samenstellen van de activiteitencommissie leden van
verschillende onderdelen van de vereniging vertegenwoordigd zijn. Het is goed om te weten
wat er speelt in de vereniging, want dan kunnen we als activiteitencommissie inspelen op
eventuele vragen of wensen van leden. We streven ernaar om een samenstelling te hebben
van 4-5 personen zodat de tijd en energie niet wordt opgebracht door een klein aantal
personen. Als er bij het organiseren van activiteiten hulp van meer personen nodig is
betrekken we oudere jeugd. Ook willen we graag oudere jeugd laten deelnemen in de
commissie.
Jaarlijkse vaste activiteiten:
 Oliebollentoernooi; voor iedereen
 Verkoopactie; voor iedereen
 Spelletjesavond; voor de jeugd
 Vrijwilligersavond; voor alle vrijwilligers
 Het bezoek van Sinterklaas; voor de jeugd
Eventuele nieuwe of hernieuwde acties:
 Dropping
 Pubquiz
 Barbecue
 Een vervanging voor het paaseieren zoeken.

