Beleidsplan

Voorwoord
Voor u ligt het concept beleidsplan van HSV de Reafin
te Appelscha. Met dit plan wordt richting gegeven aan
de koers die onze vereniging de komende jaren wil
varen en waar wij uiterlijk in 2023 willen staan.
Dit beleidsplan is door ons opgesteld Wij spreken de
hoop uit dat dit document een bijdrage zal leveren
om onze vereniging op een hoger niveau te tillen en
dat dit plan door een grote meerderheid van de leden
wordt gedragen.
Dit plan zal worden behandeld in een Algemene
ledenvergadering en daarin – na eventuele
aanpassingen - worden vastgesteld. Na positieve
besluitvorming wordt het ons gezamenlijke
beleidsplan en gaan wij aan de slag om het te
verwezenlijken.

Waarom een beleidsplan
Het is belangrijk om actief met de toekomst bezig te zijn. Alleen dan kan
worden voorkomen dat men achter de feiten aanloopt. Verder is het
belangrijk dat in het plan de verschillende aandachtsgebieden worden
benoemd, zoals jeugd, vrijwilligers en accommodatie en dat deze in relatie
met elkaar worden gebracht.
Het opstellen van een plan heeft de volgende voordelen:
 Keuzes kunnen worden gemaakt op basis van het plan, met andere
woorden, veel discussie kan worden voorkomen omdat de beslissingen
voortkomen uit het plan.
 De te maken keuzes kunnen beter worden onderbouwd.
 Een beleidsplan is een communicatie sturingsmiddel. Het maakt
duidelijk
naar de leden en anderen wat je wilt.
 Het bepaalt de vorm van de organisatie. Als er bijvoorbeeld uit het plan
komt dat er een tekort is aan vrijwilligers, kan in de structuur een
vrijwilligerscoördinator of commissie worden opgenomen.
 Het geeft richtlijnen voor onder andere beleid op gebied van financiën,
jeugd, vrijwilligers, etc.

Inhoudsopgave

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onze vereniging en doelen
Onze statuten en reglementen
Onze verenigingsstructuur
Ons jeugd beleid
Ons financieel beleid
Ons ledenbeleid

Onze vereniging en doelen
Doelen
Onze vereniging is opgericht ter bevordering van de sportvisserij in al haar
facetten. Daar willen wij invulling aan geven door een vereniging te zijn
die met de tijd mee gaat en eigentijdse communicatiemiddelen inzet om
de leden op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen onze
vereniging. Ook proberen wij de belangen van alle doelgroepen binnen de
vereniging - waaronder ook de jeugd - zoveel mogelijk en ook eerlijk
verdeeld te behartigen.
Wij streven ernaar om uiterlijk een vereniging te zijn waar de leden trots
op zijn . Een vereniging die bruist van de activiteiten en met een groot
aantal vrijwilligers die de vereniging dragen. Een vereniging waar
gezelligheid en saamhorigheid de boventoon voert. Daarbij gaat het niet
alleen om kwantiteit, maar ook om variëteit en kwaliteit. Onze
saamhorigheid is ons reclamebord en zal onze vereniging naamsbekendheid
in de regio geven. Hierdoor worden (jeugd-) leden aangetrokken en blijft
de continuïteit van onze vereniging gewaarborgd

Cultuur
Onderling respect staat bij iedere vereniging - maar vooral bij ons - hoog
in het vaandel. Wij tonen niet alleen respect jegens elkaar, maar
behandelen ook onze vissen en andere fauna rondom de kanalen en
oevers respectvol en diervriendelijk.

Orde en handhaving
Tegelijkertijd zullen wij stevig handhaven op de naleving van onze
vergunningsvoorwaarden en reglementen. Wij willen geen onwenselijke
situaties bij wedstrijden en zullen daar ook hard tegen optreden. Van
leden die zich niet aan onze verenigingscultuur en ons gezamenlijk beleid
willen conformeren, nemen wij afstand en wensen hen veel succes bij
een andere hengelsportvereniging!

tot Slot
Voorjaar 2019 bereikt onze vereniging een mijlpaal HSV De Reafin bestaat dan
namelijk 70 jaar en dat gaan wij uiteraard gezamenlijk vieren
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Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. De
ALV benoemt de leden van het Dagelijks Bestuur en is ook statutair bevoegd
om het DB af te zetten onder bepaalde voorwaarden. Het DB legt jaarlijks
(financiële) verantwoording af aan de ALV. De ALV neemt besluiten over het
verenigingsbeleid en het DB neemt besluiten over de dagelijkse
bedrijfsvoering en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het
DB organiseert minimaal 1 x per jaar een ALV en verzorgt de verslaglegging
daarvan. De voorzitter van het DB is tevens voorzitter van de ALV en ziet
erop toe dat besluiten van de ALV worden uitgevoerd.

Onze statuten en reglementen
Het bestuur doet een voorstel tot wijziging Het bestuur stelt op de algemene
ledenvergadering voor om een voorstel voor wijziging van de statuten en
reglementen voor te bereiden en conform de daarvoor geldende procedure door
de algemene ledenvergadering te laten vaststellen.
Het bestuur zal daarbij aansluiting zoeken op de modellen van sportvisserij
Nederland en daar waar wenselijk of noodzakelijk maatwerkaanpassingen voor
onze vereniging doen.
De algemene ledenvergadering stelt vast In de eerstvolgende algemene
ledenvergadering - na behandeling van het voorliggende beleidsplan zullen de
voorgestelde wijzigingen worden behandeld. Indien de vereiste meerderheid van
de leden daarmee instemt zullen de wijzigingen worden doorgevoerd en in een
notariële akte worden vastgelegd.
In de volgende hoofdstukken wordt een doorkijk gegeven op de wijzigingen die
door ons worden voorgesteld.

Kascommissie
De Kascommissie (KC) valt niet onder het DB maar rechtstreeks onder de ALV.
De commissie bestaat uit 2 leden en een reserve lid die eens per jaar de
jaarrekening en boekhouding controleren die wordt opgesteld door de
Penningmeester van het DB. De commissie rapporteert jaarlijks rechtstreeks
aan de ALV. Na goedkeuring van de financiële stukken wordt de
penningmeester gedechargeerd voor het betreffende boekjaar. In de commissie
mogen geen leden van het DB zitting nemen en de leden van de commissie
worden benoemd door de ALV.

Dagelijks bestuur
Het DB bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De leden
van het DB worden benoemd door de ALV. De leden van het DB hebben
tekenbevoegdheid voor het aangaan van verplichtingen en vertegenwoordigen
de vereniging in en buiten rechte . Het bestuur van de vereniging is echter
breder en heeft nog een tweede penningmeester en een vicevoorzitter
Bestuursbesluiten worden echter collegiaal genomen en bij onenigheid wordt
gestemd. Het bestuur zal zoals voorgesteld in totaal uit 5 personen gaan
bestaan.

Dagelijks Bestuur
Alle Bergsma
voorzitter

Wolter Donker
penningmeester

Frans de Boer
2 penningmeester

Wietze Hoogeveen
Secretaris

Aafke de Jong
vicevoorzitter

Ons financieel beleid
Om onze doelen te bereiken, moet het financieel beleid hierop worden
afgestemd. Tot op heden is een behoedzaam financieel beleid gevoerd, dat erop
gericht was voldoende weerstandsvermogen op te bouwen om grotere risico’s
op te kunnen vangen.
Bevriezing hoogte van ons eigen vermogen Dat betekent dat de vereniging niet
bepaald krap bij kas zit. Wij stellen voor dat het financieel beleid voor de
komende jaren erop gericht is, om het eigen vermogen op dit peil te houden.

De vereniging heeft meerdere inkomstenbronnen:
 De contributies van de leden en inschrijfgelden van nieuwe leden
 De opbrengsten van adverteerders in ons clubblad.
 inkomsten van winkel acties en wedstrijd sponsoren.

Contributies
Wij stellen voor dat het DB gemandateerd wordt om autonome
contributieverhogingen door te voeren. Autonome contributieverhogingen
betreffen de afdrachten aan Sportvisserij Nederland en de hengelsportfederatie
Friesland. Contributieverhogingen van de vereniging zelf worden in de ALV
behandeld, het DB is niet bevoegd om deze contributieverhogingen zelfstandig
door te voeren.

Ons ledenbestand
Deze is de afgelopen jaren enorm gestegen
Jaren lang lag dit tussen 150 en 200 leden
Dit is nu rond de 650 leden mede door de invoer van de vis pas . Om zo
veel mogelijk leden te behouden benaderden onze verkooppunten daarom
alle nieuwe leden om een automatische incasso af te geven. Hierdoor
worden nieuwe leden doorlopend (tot wederopzegging) lid van de
vereniging, ontvangen ze een club blad (woonachtig in Appelscha en
Ravenswoud) en kunnen we proberen hen deel te laten nemen aan al onze
verenigingsactiviteiten. Dit is een doorlopend proces en geldt ook voor
bestaande leden . (loopt ook nu al). Doelstelling is 80% van de leden met
automatische incasso

Commissie wedstrijden
Commissie Wedstrijden (CW) De CW organiseert de jaarlijkse wedstrijden binnen
de vereniging. De commissie Wedstrijden bestaat uit 2 leden: van het bestuur.
De commissie stelt het jaarlijkse wedstrijdprogramma vraagt wedstrijden aan bij
de betreffende hengelsport federatie en bepaalt de wedstrijdreglementen
binnen de kaders van de vergunningsvoorwaarden van de vereniging en de
kaders die het bestuur stelt. De commissie stemt de prijzengelden binnen het
bestuur af (de CW is niet zelfstandig daartoe bevoegd). Het Bestuur ondersteunt
de commissie voor wat betreft vergaderfaciliteiten, voorzieningen,
communicatie enzovoorts.

Commissie Jeugdzaken
De Commissie Jeugdzaken (CJ) bestaat uit 2 leden van het bestuur.
Zij bepalen samen de jeugdzaken binnen de vereniging en binnen de financiële
kaders zoals door het DB afgegeven. Daarbij kan het gaan om jeugdwedstrijden of
andere in- of externe activiteiten. Bij wedstrijden wordt afgestemd met de
Commissie Wedstrijden en onze vrijwilligers en DB . Het bestuur benadert jeugd
via posters in de basisschool sociale media of persoonlijk met de vraag of men aan
de verenigingsactiviteiten bij de jeugd wil mee doen. Doorstromen naar de
senioren is onze doelstelling . Alle jeugdleden worden benaderd met een
persoonlijke uitnodiging voor onze activiteiten.
Vrijwilligers wedstrijden jeugd
Jan Tingen
Sieger de Vries
Eelke Bijlsma
Jaap Dijkstra
Peter Dijkstra
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De jeugd heeft de toekomst

