Beleidsplan Ontwikkeling Voetbal Rohda Raalte
De ontwikkeling van een hernieuwd voetbalbeleidsplan staat op het punt van beginnen. Het bestuur
heeft een stuurgroep ingesteld die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het Beleidsplan
Ontwikkeling Voetbal. Het uitgangspunt is dat alle voetbalaspecten worden meegenomen in dit plan.
Welke dat zijn zal worden ingevuld door de leden van de Rohda, een nog in te stellen klankbordgroep
en een groep van experts.
Beleidsplan Ontwikkeling Voetbal? Wat staat hier eigenlijk in?
In een voetbalbeleidsplan staat onder andere de visie van Rohda Raalte beschreven: wat is het doel
van Rohda Raalte en hoe gaan we dat bereiken?
Op de volgende vragen willen we in dit beleidsplan een antwoord vinden:
 Hoe gaan we de spelers opleiden?
 Hoe gaan we de teams indelen?
 Wat is onze visie op voetbal?
 Hoe gaan we de trainers en leiders begeleiden en opleiden?
 Hoe gaan we dit organiseren?
Heb jij de antwoorden op deze vragen? Of heb je goede ideeën? Help ons dan mee. Spreek ons aan
of zoek contact via voetbalontwikkelingsplan@rohdaraalte.nl.
Met wie willen we dit gaan doen?
De stuurgroep is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het plan en moet er voor zorgen dat
het Beleidsplan Ontwikkeling Voetbal eind van dit jaar gepresenteerd kan worden aan de leden van
Rohda. De stuurgroepleden zijn Floris de Graaf, Jurgen Jutten, Peter Vogel, Monique van Vilsteren en
Ben in ’t Veld. Hier is nog ruimte voor aanvulling, spreek ons aan of zoek contact via
voetbalontwikkelingsplan@rohdaraalte.nl.
Om een gedragen plan te realiseren zal er een klankbordgroep worden ingesteld. De klankbordgroep
zal worden vertegenwoordigd door Rohda clubmensen uit alle geledingen van de vereniging. De
hoofdtaak van de klankbordgroep is, gevraagd en ongevraagd de stuurgroep van informatie te
voorzien. Die informatie moet dan komen uit de achterban, die door een lid van de klankbordgroep
vertegenwoordigd wordt. In een later stadium krijg je informatie wie de leden van de
klankbordgroep zijn. Wij willen ook graag dat ouders en/of supporters vertegenwoordigd zijn in de
klankbordgroep. Heb jij interesse om in de klankbordgroep zitting te nemen? Of wil je hier meer over
weten, stuur dan een mail naar voetbalontwikkelingsplan@rohdaraalte.nl
De expertgroep zal het plan beoordelen op kwaliteit. We zijn blij dat Gerard Marsman, Frank
Tempelman, Peter Vogel en Hans Nijboer zich bereid hebben verklaard dit te doen.
Wat is het plan van aanpak?
Als eerste stap willen we een enquête uitzetten onder alle kaderleden en ook ad random onder
ouders en spelers. De antwoorden moet de stuurgroep handvatten geven waar we in het Beleidsplan
Ontwikkeling Voetbal aandacht aan moeten besteden.
De planning is dat de enquête rond 8 maart wordt uitgezet, dus houd je mailbox in de gaten!
Ontvang je geen uitnodiging en wil je toch graag meedoen: stuur een mail naar
voetbalontwikkelingsplan@rohdaraalte.nl
We hopen op veel reacties.
Ben in ‘t Veld
Coördinator Beleidsplan Ontwikkeling Voetbal

