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In het topic: ‘Achter de schermen’ nemen de verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar jou mee in een traject waar
een verenigingsondersteuner bij is betrokken. In deze eerste editie trappen we af met verenigingsondersteuner Timme
Provoost die betrokken is geweest bij het nieuw op te stellen vijfjarenplan van DSV Concordia:

Verenigingsondersteuner leidt ledenfora voor vij fjarenplan Concordia
DSV Concordia is in voorbereiding op een nieuw vijfjarenplan, waarin staat beschreven welke bestuurlijke acties er de
komende vijf jaar ondernomen gaan worden. Om dit plan zoveel mogelijk van alle leden te laten zijn, heeft Concordia de
leden uitgenodigd om mee te praten en te bediscussiëren wat er het beste zou zijn voor de vereniging. In zeven sessies
van zo’n acht deelnemers per keer, werd er levendig van mening gewisseld over zaken als het professionaliseren van de
horeca, het optimaal benutten van de accommodatie, het kennismaken met verschillende sporten binnen de vereniging,
hoe vrijwilligersbeleid te voeren, op welke wijze sociale media moet worden gebruikt en nog veel meer. De
verenigingsondersteuner fungeerde als (online) tafelheer en leverde de deelnemers de input om de gesprekken
levendig te houden.
Gedurende de voorbereiding werkte de verenigingsondersteuner intensief samen met de voorzitter. Samen is het traject
uitgedacht en vormgegeven. Na de sessies hebben zij ook gezamenlijk de input bediscussieerd en gebundeld.
Binnenkort zal dit aan het algemeen bestuur worden voorgelegd, waarna het vervolgens door de leden in de algemene
ledenvergadering goedgekeurd kan worden.
Heeft jouw vereniging ook interesse in een dergelijk traject of heeft jouw vereniging een ander vraagstuk gericht op het
beleid of strategie? Neem dan gerust contact met jouw verenigingsondersteuner. De verenigingsondersteuner
bespreekt graag met jou de mogelijkheden hoe zij in het traject de vereniging kan ondersteunen, zodat verenigingen
zich verder kunnen ontwikkelen richting de toekomst.
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