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De ambitie van DOS’46
De gezonde korfbalvereniging zijn, die vanuit haar eigen jeugdopleiding – KID –
(voldoende) doorstroom genereert voor de selectie die op hoog niveau speelt
én de vereniging is waar ieder lid, van jong tot oud in een veilige omgeving,
plezier heeft en waardering krijgt, ongeacht talent, niveau of afkomst.

AMBITIE DOS’46
De ambitie van DOS’46 is de gezonde korfbalvereniging zijn, die vanuit haar eigen jeugdopleiding –
KID – (voldoende) doorstroom genereert voor de selectie die op hoog niveau speelt én de vereniging is
waar ieder lid, van jong tot oud, in een veilige omgeving, plezier heeft en waardering krijgt, ongeacht
talent, niveau of afkomst.
Voor de periode 2015-2018 betekent dit dat:
A K ORFBAL VOOR IEDEREEN







Iedere speler korfbalt met plezier en op eigen niveau en krijgt voldoende aandacht.
De vereniging kan zonder vrijwilligers niet bestaan.
Een veilige en sportieve omgeving en waardering voor elkaar.
We letten op elkaar en spreken elkaar aan op ongewenst en onsportief gedrag.
Dit betreft tevens een positieve houding ten aanzien van officials van wedstrijden en wederzijds
respect.
Voor elk team is er voldoende trainingstijd en de mogelijkheid om in wedstrijdverband korfbal te
beoefenen wat past bij het ambitieniveau.

A.1 TOPKORFBAL
 We spelen attractief korfbal en er wordt aantoonbaar met inzet en ‘voor elkaar’ gespeeld.
 Wij zijn dé Topkorfbalvereniging voor de regio.
Deze regio betreft globaal: Drenthe, Zuid-Friesland (onder de lijn Drachten), Overijssel (Hardenberg
– Zwolle – Kampen) en Flevoland (Dronten - Emmeloord).
 Het versterken van een topsportklimaat door het bieden van optimale faciliteiten.
 De A-selectie speelt op het hoogste niveau.
 A1, B1, C1 en D1-teams spelen op het hoogste niveau.
 Het derde team speelt minimaal Reserve Overgangsklasse, met een mix van ervaren spelers en
spelers uit de eigen jeugdopleiding, die (nog) niet in aanmerking komen voor de A-selectie.
 Het scoutingbeleid resulteert in een actueel en onderhouden overzicht van talentvolle (jeugd-)
spelers binnen onze regio, die passen bij het karakter van DOS’46.
A.2 JEUGDKORFBAL INTERN
 KID geeft elke jeugdkorfballer de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot topkorfballer.
 DOS’46 is vertegenwoordigd in iedere leeftijdscategorie van een districtselectie.
 De jeugdspelers worden zodanig opgeleid dat zij in aanmerking komen voor districtsselecties en
nationale selecties.
 De trainers en coaches zijn gekwalificeerd (d.w.z. voldoende opgeleid)
 De jeugdploegen krijgen voldoende trainingsuren om talentontwikkeling mogelijk te maken
 Elke leeftijdscategorie heeft minimaal 3 gemengde teams.
 Vanuit de jeugdopleiding is er doorstroom naar de A-selectie.
A.3 JEUGDKORFBAL EXTERN
 Wij zijn een regionaal opleidingsinstituut voor topkorfbal.
 Binnen de regio werken we aan het vergroten en versterken van de korfbalsport.
 De jeugdopleiding DOS’46 wordt onderdeel van het regionaal onderwijsaanbod: lootstatus /
korfbalklassen.
 We ‘exporteren’ de jeugdopleiding van DOS’46 door:
o Het organiseren van clinics;
o Talententrainingen bij DOS’46 en/of collega vereniging(en);
o Begeleiding en opleiding van jeugdtrainers bij regioverenigingen;
o Organiseren van korfbalgerelateerde activiteiten.
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A.4 BREEDTESPORT
 Er zijn minimaal 6 seniorenteams (inclusief midweek), al dan niet samengesteld in combinatie met
omliggende verenigingen.
 We maken onderscheid in B-selectie (3 en 4) en C-selectie (midweek, 5 en lager).
 DOS 4 speelt minimaal reserve 2e klasse en heeft een vaste coach.
 Er wordt gespeeld in gemengde teams.
 De trainers en coaches zijn gekwalificeerd.
B. Arbitrage
 De financiële- en sportieve sancties op nul krijgen.
 Het leveren van voldoende gediplomeerde bondsofficials, al dan niet vanuit de eigen vereniging.
 De voor de vereniging uitkomende scheidsrechters, beoordelaars en scheidsrechters-begeleiders
zijn in het bezit van de juiste diploma’s.
 Een groeiend aantal leden is in staat om wedstrijden te fluiten.
 Er worden jaarlijks minimaal twee scheidsrechters opgeleid en begeleid voor het fluiten als
bondsscheidsrechter.
C.




VRIJWILLIGERS
Er is een match tussen vraag en aanbod voor alle werkzaamheden binnen de vereniging.
Ieder lid c.q. ouders van jeugdleden vervult/vervullen een vrijwilligerstaak.
Leden (met name schoolgaand) kunnen – waar mogelijk – binnen DOS’46 of binnen het netwerk
van DOS’46 terecht voor stages of schoolopdrachten en eventueel via het netwerk verbinding naar
betaald werk.

D. ACTIVITEITENAANBOD
 Het bevorderen van gezelligheid en samenhang binnen de vereniging.
 Het via DOS-Xperience organiseren van activiteiten voor jong en oud én voor leden en niet-leden.
E.






ACCOMMODATIE
Een schoon en veilig clubhuis en een goede staat van onderhoud van de accommodatie.
Een optimaal bespeelbaar speelveld.
Een veilige omgeving, zowel technisch, hygiënisch als sociaal.
Een prettige en gastvrije sfeer.
Een aantrekkelijk barassortiment.

F.




SPONSORING
Sponsoring is een duurzame win-win situatie voor zowel de sponsor als de vereniging.
Sponsoring levert een stabiele inkomstenstroom op.
Sponsorrelatiemanagement.

G. COMMUNICATIE
 Een consistente en heldere lijn in communicatie, zowel intern als richting externe stakeholders.
 Het ‘merk’ DOS’46 in de markt te zetten.
H.





FINANCIËN
DOS’46 is financieel gezond en heeft de basis voor een financiële reserve gelegd.
De uitgaven zijn in balans met de inkomsten en jaarlijks wordt er een reserve weggezet.
De omzetgroei is minimaal gelijk aan inflatie.
Het optimaal benutten van subsidieregelingen.
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