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Uitwerking visieavond Velocitas 
 

 

Op maandag 23 september kwamen ruim 20 leden, trainers en ouders van jeugdleden bij 

elkaar. Dit op basis van de uitnodiging: 

 

Graag willen we gezamenlijk rond de tafel met een groep mensen die betrokken is bij 

Velocitas en mee wil denken over de toekomst. 

 

Een grote wens is in vervulling gegaan met de kantine als club-ruimte in de Aakwerf. 

Nu denken we dat het tijd is om gezamenlijk met jou een nieuwe ‘stip aan de horizon’ 

te zetten. We krijgen hierbij ondersteuning vanuit SPORT.GOUDA. 

Op maandagavond 23 september om 20:00 uur willen we een start maken. 

 

Na een introductie is de groep verdeeld in 4 groepen. De groepen zijn aan de slag gegaan 

met 2 opdrachten. Opdracht 1 was het nadenken over Velocitas in 2024 op basis van 4 

vragen. 

 

De 2e opdracht, na de presentaties, was een opdracht om tot het formuleren van 

succesfactoren te komen.  In dit document een samenvatting van de 4 groepen.  

 

 

1. Hoe ziet Velocitas eruit in 2024? 

 

Goed bestuur met duidelijk visie 

Eigen turnhal/zaal  (met verende vloer) (waar 2 groepen tegelijk kunnen trainen)  

Gezelligste vereniging van Gouda 

Bekend als kwalitatief hoogstaand 

Veel trainers 

Meer betrokkenheid / eenheidsgevoel  

Breed aanbod/ meer disciplines/meer doelgroepen 

Niveau algemeen zo hoog mogelijk 

Alle ouders (niet dwingend) betrekken 

Flexibele lessen 

Sponsoren  

 

 

2. Wat moeten we daar voor doen 

 

Algemeen: 

Concreet plan met tijdspad 

Doelen stellen 

Stabiel bestuur vormen 

Identiteit vaststellen 

 

Turnhal:  

Eigen hal realiseren 

Geld zoeken  

Onderzoek houden 

Behoefte aan meer sponsoren 

Lobbyen 

 

Trainers:  

Trainers opleiden 

Bond betrekken 

Samenwerken met andere verenigingen 

Continue educatie 
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Communicatie: 

Duidelijke communicatiestructuur 

meer promotie 

Jongeren bereiken 

Zorgen voor verbinding 

Verenigingsactiviteiten voor ouders, leden en trainers 

 

Ideeën: 

 

 1 kledingpunt 

 Alle basisschoolleerlingen hebben contact gehad met de vereniging 

 Nijntje-diploma heeft dezelfde waarde als het zwemdiploma 

 Inloopspreekuur bestuur 

 

 

3. Wat hebben we daar voor nodig 

 

Organisatiestructuur 

Actieve bestuursleden 

Duidelijke taakverdeling 

Taken afgebakend in tijd en inhoud 

Financieel inzicht 

Expertise 

Effectieve Marketing 

Gezelligheid waardering 

Zichtbaar bij gemeente 

Verbinding met andere verenigingen/bond/Gemeente 

In kaart brengen wat de behoeftes zijn (leden/kader) 

Geld (leden/sponsors/fondsen) 

Profileren tijdens Goudse Feesten 

Locaties goed bereikbaar 

Betrokken ouders 

Kleine zalen met divers aanbod in Gouda voor jonge aanwas 

 

  

4. Wat moeten we koesteren 

 

Leden 

(geschoolde) Trainers 

Bestuur 

Vrijwilligers 

Materiaal 

Ouders 

Kantine 

Jury 

Ruimte voor initiatieven 

Ontwikkeling van kwaliteit 

Onderlinge communicatie 

Band van de trainers met de leden 

Veloflits 

 


