Organisatie
Judo Vereniging IJsselmeer (JVIJ) is een judovereniging welke is opgericht in 1981 Het bestuur
bestaat uit 7 leden. JVIJ werkt nauw samen met het sportbedrijf te Lelystad. JVIJ is aangesloten bij
Judobond Nederland (JBN) onder nummer D2SM65E .
Onze trainingslocatie (Dojo):
Sportcentrum De Koploper
Adres

Badweg 21
8223 PA Lelystad

Website

http://www.jvij.nl

E-mail

info@jvij.nl

Missie en visie strategie JVIJ
MISSIE
JVIJ stelt zich ten doel om een vooruitstrevende toonaangevende judovereniging te zijn en te
blijven. Veiligheid en respect staan bij ons hoog in het vaandel. Wij proberen een ieder kennis te
laten maken met de judosport. Ook aan mensen met een beperking worden mogelijkheden
geboden. De wedstrijdsport wordt door ons actief gepromoot.

VISIE
Voor de komende 5 jaar wordt gemikt op stabiliteit in het leden aantal, mogelijk een lichte groei,
zeker geen krimp. Het is ons doorlopende streven om ons positief te onderscheiden in kwaliteit
en geboden mogelijkheden. Daarbij is het noodzakelijk jonge mensen/judoka’s op te leiden en
aan de vereniging te binden. Wedstrijdjudoka’s worden actief begeleid en getraind.

STRATEGIE
Gekozen wordt voor een actieve benadering voor het werven van leden, om zo een stabiel
ledental zeker te stellen.
Door het handhaven van het wenselijke opleidingsniveau onder alle trainers en het actief
uitvoering geven aan ons kwaliteitssysteem wordt de beoogde professionaliteit bereikt. Doordat
de doelstellingen uitsluitend kunnen worden bereikt in een gezonde financiële situatie is
kostenbeheersing een sleutelbegrip.

Ambities:
De te behalen doelstellingen zijn hieronder gerubriceerd in een aantal
ambitieterreinen:
·

Topsportambitie (sporters/medailles, coaches, training, samenwerking onderwijs,
begeleiding)

·

Breedtesportambitie (doelgroepen, opleiding trainers, schooljudo en/of scholierensport,
in Lelystad, aantal zwarte banden)

·

Sociaal maatschappelijke ambitie (sociale cohesie, plezier, trots)

·

Welzijnsambitie (gezondheid, fit, preventief, roken, alcohol, hygiëne)

·

Economische ambitie (promotie, innovatie, sponsors, financieel beleid)

·

Evenementen ambitie (topsport/breedtesport en koppeling aan cultuur)

·

Media ambitie (ook andere/ nieuwe media)

·

Verhuur van de eigen accommodatie

Wedstrijdsport/topsport:
Ambitieniveau. JVIJ hoort bij een van de sterkste judoverenigingen in Flevoland. Te meten aan de
hand van prestaties:
·

NK -18 jaar: 1 x medaille

·

NK senioren: 4 x medaille

·

Meetrainen bij en het laten mee trainen van ander clubs.

·

JVIJ stimuleert deelname aan wedstrijden

·

Kracht- en conditietraining. Onder leiding van een gediplomeerde trainer/fysiotherapeut

·

Trainers/coaches: JVIJ is in het bezit van (minimaal) 2x JBN coachlicentie senioren, 2 x
judoleraar B, 4 x judoleraar A, 4 x JL en meerdere JBN gecertificeerde dojo assistenten

·

Mentale begeleiding. De wedstrijdselectie en de trainers hebben workshops
mentale training gevolgd. Op verzoek kan er doorverwezen worden naar een specialist,
welke is verbonden aan de vereniging en afgestudeerd is bij de Johan Cruijff University.

·

Medische begeleiding. Op basis van doorverwijzing naar specialisten.

·

Deelname aan buitenlandse toernooien/meetmomenten. Voor de -15 en -18
wil JVIJ minimaal eenmaal per jaar wat verder weg naar een buitenlands
toernooi (bijvoorbeeld België). Met de -12 jarigen naar een buitenlands toernooi in
Duitsland of Frankrijk.

·

Deelname aan teamwedstrijden. Jaarlijkse deelname door teams van JVIJ aan
de teamtoernooien in Haarlem (Spaarne), Amersfoort (Theo Meijer).

·

Samenwerking andere clubs. Door intensiever overleg met buurclubs zorgen \
voor voldoende instroom talentvolle judoka’s.

·

Organisatie meisjes/dames toernooien

Breedtesportambitie
·

JVIJ wil in 2015 het JBN clubkeurmerk verwerven

·

2 Judoka’s halen de 1e dan per jaar en één keer per 3 jaar een judoka 2e dan/hoger

·

Behoud van de eigen trainingsaccommodatie in de Koploper

·

Minimaal 5 vaste trainers (JBN gediplomeerd)

·

Jaarlijks een dojo assistent diploma. Elke jeugdgroep heeft een dojo assistent.

·

Technisch coördinator? De technische leiding is in handen van de trainers.

·

Ferry van Hulst is hoofdtrainer en hoofdcoach.

·

JVIJ is “schoolactief”. Jaarlijks vinden er in samenwerking met het Sportbedrijf Lelystad
kennismakingslessen plaats in het onderwijs of bij scholen in de gemeente Lelystad

·

Toernooikalender (niveau indeling). JVIJ werkt met een niveau indeling van de
judoka’s. Deze indeling wordt minimaal jaarlijks herzien. De niveaus
corresponderen met de niveau-indeling van de wedstrijdkalender. Judoka’s
moeten zoveel mogelijk op passend niveau een wedstrijdaanbod hebben.

·

Toernooi van de maand. Elke maand wordt er een toernooi aangewezen van
een gemiddeld niveau waar JVIJ met een zo groot mogelijke groep aan deelneemt. De
trainers verzorgen de begeleiding.

·

Rol regiotoernooien. De regiotoernooien zijn instaptoernooien bij uitstek en
daarom geschikt voor de beginnende wedstrijdjudoka’s.

·

Ledenaantal op weg naar 300. Middels folders en schooljudo en/of
scholierensport kan een ledenwerfactie vormgegeven worden.

·

Judoka’s worden in de gelegenheid gesteld om Dan-examentraining te doen.
Onderzoek van extra mogelijkheden is wenselijk.

·

Voor de ouderen kunnen er workshops Fit, veilig en valbreken gegeven worden gegeven.

·

Opzetten supportersclub

·

Jaarlijks doen we ouder-kind judolessen.

·

Uitbreiden van de G-judo activiteiten

·

Tijdens judolessen extra aandacht voor zorgleerlingen (ADHD, autisme)

·

Jaarlijkse organisatie van de Clubdag (Clubkampioenschappen)·

·

Jaarlijkse Sinterklaasviering filmvertoning.

·

Jaarlijks samenzijn met vrijwilligers.

·

Jaarlijkse uitleg judospelregels.

Sociaal maatschappelijke ambitie
·

Aandacht voor het clubgevoel, betrokkenheid ouders en judoka’s.

·

JVIJ heeft een pestprotocol, een protocol tegen seksuele intimidatie en
ongewenste intimiteiten, werk met een calamiteitenformulier, protocol time-out, schorsing
& verwijdering en heeft een vertrouwenscontactpersoon.

·

Plezier beleven aan de sport staat centraal. Gepaste trots bij leden.

·

Duurzame samenwerking met het Sportbedrijf Lelystad.

·

Aandacht voor ouderen (recreanten en Fit, veilig en valbreken) en judoka’s met
extra zorgbehoefte (zoals ADHD en autisme)

·

Alle trainers hebben een VOG (verklaring omtrent gedrag)

Welzijnsambitie
·

JVIJ voert beleid rondom gezondheid (roken, alcohol, drugs, doping,
verantwoord afvallen, hygiëne)

·

JVIJ voert beleid rondom Veilig Sport Klimaat (o.a. sportief coachen, sportief
besturen)

Economische ambitie
·

Financieel beleid club: structurele uitgaven worden gedekt door structurele
inkomsten.

·

Minimaal 100 % van de jaaromzet aan buffer.

·

JVIJ streeft naar verhoging sponsorinkomsten

·

Contributie-inkomsten sluiten aan bij ledenaantallen

Ruimtelijke ambitie
·

Consolideren samenwerking Sportbedrijf Lelystad

Evenementen ambitie
·

Jaarlijks organisatie eigen internationale (OFK) toernooi. Deelname 550
judoka’s in alle leeftijdscategorieën.

·

Jaarlijks organisatie regiotoernooi met 100 deelnemers

·

35 jarig jubileum in 2016

Media ambitie
·

Berichtgeving in media. Actueel en verspreid in regio

·

Consolideren en uitbouwen/verbeteren huidige website

·

Social media (Twitter en Facebook)

Bijzondere acties uitgezet in tijd tot en met 2016
2015:
·

Aanvraag keurmerk JBN

·

Plan van aanpak kosten coaching wedstrijdselectie

·

Start specifieke kata-training senioren en junioren

·

Aanvraag Koninklijke onderscheiding

2016:
·

Uitbouw kata-training

·

Nieuw sponsorbeleid geformuleerd

·

Samenwerking clubs regio uitgebreid

·

Buitenlandse Judostage realiseren

·

Voorbereiding en uitvoering 35 jarig jubileum

