Datum beleidsplan 2022-2025

10 mei 2022
Organisatie

Judo Vereniging IJsselmeer (JVIJ) is opgericht in 1981. Het bestuur bestaat uit acht leden. JVIJ werkt
nauw samen met Sportbedrijf Lelystad. JVIJ is aangesloten bij Judobond Nederland (JBN) onder

nummer D2SM65E. Tevens als eerste Flevolands judovereniging in het bezit van het JBN Keurmerk
sinds 2015.
Onze trainingslocatie (Dojo):
Sportcentrum De Koploper
Adres

Badweg 21

8223 PA Lelystad

Website
E-mail

http://www.jvij.nl
info@jvij.nl

Missie, Visie & Strategie JVIJ
MISSIE

JVIJ wil een vooruitstrevende toonaangevende judovereniging zijn en blijven. Veiligheid en

respect staan bij ons hoog in het vaandel. Wij proberen iedereen kennis te laten maken met de
judosport. Ook aan mensen met een beperking worden mogelijkheden geboden. De
wedstrijdjudoka wordt door ons actief ondersteund.
VISIE

Voor de komende drie jaar wordt gemikt op de groei in het ledenaantal en het behoud van
bestaande leden. 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. Voor alle leden organiseren we diverse activiteiten. Wedstrijdjudoka’s
worden actief begeleid en getraind.
STRATEGIE

We kiezen voor een actieve benadering voor het werven van leden, om zo het ledenaantal te laten
stijgen. Daarbij richten we ons niet alleen op de jeugd, maar ook op aangepaste judo en judo
voor volwassenen.

De Nationale Sportweek, Scholierensport en Schooljudo, waar wij jaarlijks aan deelnemen, is ook
een mooie mogelijkheid voor het aantrekken van nieuwe leden.

Door het handhaven van het wenselijke opleidingsniveau onder alle trainers en het actief
uitvoering geven aan het keurmerk van de JBN, wordt de beoogde professionaliteit bereikt.

Doordat de doelstellingen uitsluitend kunnen worden bereikt in een gezonde financiële situatie,
zijn kostenbeheersing en ledenwerving sleutelbegrippen.

Ambities:

De doelstellingen die we willen halen, verdelen we onder in de volgende
thema’s:
•
•

Ledenaantal (een ledenaantal bereiken van 250 judoka’s).

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

•

Sociaal-maatschappelijke ambitie (sociale cohesie, plezier, trots).

•

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

•

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 vormen als Instagram en TikTok).

Ledenbehoud en groei:

•

Flyeren

•

Deelname aan scholierensport

•

Deelname aan Nationale Sportweek

•

Deelname aan schooljudo

•

Organisatie vriendjesles

•

Organisatie ouder - en kindles

•

Activiteiten voor de binding van onze leden met de vereniging

•

Jaarlijkse organisatie van clubdag

•

Jaarlijkse Sinterklaasviering

•

Jaarlijks samenzijn met vrijwilligers

•

Leden raadplegen

Wedstrijdsport/topsport:

Ambitieniveau. JVIJ hoort bij een van de sterkste judoverenigingen in Flevoland. Te meten aan de
hand van de volgende prestaties:
•

NK -15 jaar: 4x medaille

•

NK -18 jaar: 1x medaille

•

NK Senioren: deelname

•

Meetrainen bij en het laten meetrainen van andere clubs.

•

JVIJ stimuleert deelname aan wedstrijden.

•

Kracht- en conditietraining door een gediplomeerde trainer/fysiotherapeut.

•

Trainers/coaches: JVIJ is in het bezit van (minimaal):
* 1x JBN-coachlicentie senioren
* 1x judoleraar B

* 4x judoleraar A
* 2x judoleiders

* 2x judoleraren niveau 2
* 2x judoleraren in de zorg

* meerdere JBN gecertificeerde dojo-assistenten.

•

Mentale begeleiding. Op verzoek kan er doorverwezen worden naar een
specialist mentale ondersteuning, die is verbonden aan de vereniging.

•

Medische begeleiding. Wij verwijzen door naar een fysiotherapiepraktijk waar wij mee
samenwerken.

•

Deelname aan buitenlandse toernooien/meetmomenten. Voor de -12, -15 en -18 jaar
is het streven om aan een buitenlands toernooi deel te nemen.

•

•

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

Beginnende wedstrijdjudoka’s stimuleren om aan een instaptoernooi, ABK en de
randoricompetitie mee te doen.

Breedtesportambitie

•
•

JVIJ wil elke twee jaar het JBN-clubkeurmerk vernieuwen (sinds 2015)

Per jaar halen twee judoka’s halen de 1e dan en één keer per drie jaar haalt een judoka de
2e dan of hoger.

•

Behoud van de eigen trainingsaccommodatie in de Koploper.

•

Minimaal vijf JBN-gediplomeerde trainers.

•

Jaarlijks een dojo-assistent erbij, sstreven is dat elke jeugdgroep een dojo-assistent heeft.

•

De technische leiding is in handen van de trainers.

•

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 niveauindeling 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.

•

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 aangepast judo activiteiten.

•
•

Nieuw sinds 2019 de JBN randoricompetitie in onze dojo.

Judoka’s met de groene en blauwe band behouden voor de vereniging.

Sociaal maatschappelijke ambitie

•
•

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

JVIJ heeft een (cyber)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.

•

Alle trainers hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

•

Het verlengen van de titel: Meest maatschappelijk betrokken vereniging van Lelystad.

Welzijnsambitie

•

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

•

JVIJ voert beleid rondom Veilig Sport Klimaat (zoals sportief coachen en sportief besturen).

Economische ambitie

•
•

Financieel beleid club: structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten.
Minimaal 100 procent van de jaarinkomsten aan buffer.

•

JVIJ streeft naar uitbreiding van sponsoring.

•

Contributie-inkomsten sluiten aan bij ledenaantallen.

Evenementen ambitie

•

Jaarlijks organisatie regiotoernooi met 100 deelnemers.

•

Evenement aan het einde van het seizoen.

•

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

Media ambitie

•

Berichtgeving in media. Actueel en verspreid in regio.

•

Consolideren en uitbouwen/verbeteren huidige website.

•

Social media: Facebook behouden een zoeken naar nieuwe platformen waar onze (nieuwe)
leden actief zijn. Hiervoor gebruik maken van de jeugdige judoka’s.

Bijzondere acties uitgezet in tijd tot en met eind 2024
2022:

•

Diverse acties om het ledenaantal te laten stijgen.

•

Zoeken naar een vormen hoe we in 2022 we weer “normaal” kunnen judoën.

•

Vieren van het 40-jarige jubileum van JVIJ.

•

Vernieuwen JBN-keurmerk eind 2022.

2023:

•

Mogelijke terugkeer eigen internationale toernooi onderzoeken

•

Samenwerking clubs regio uitbreiden.

•

Organiseren van een eigen internationaal judotoernooi.

2024:

•
•

Terugkeer jaarlijks eigen internationaal judotoernooi
Samenwerking clubs regio in stand houden

•

Judostage als jaarlijks terugkerende activiteit realiseren.

•

Buitenlandse judostage realiseren.

