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Inleiding
Sagittarius heeft tot op heden geen beleidsplan of jaarplan gehad. In de stappen naar een
gedegen en nog steeds gezellige organisatie horen naast de reeds genomen stappen op het
gebied van communicatie, vastlegging, verslaglegging en dergelijke ook een plan.
Op basis van het Jaarplan van de NHB hebben wij gekeken naar de relevante thema’s en
hier een eerste opzet voor op papier gezet. Wij willen graag met jullie in gesprek over de
door ons voorgestelde uitgangspunten.
Voorwoord
2015 was een dubbel jaar voor Sagittarius. Enerzijds zijn er mooie successen geboekt in
samenzijn rondom verschietingen, resultaten bij wedstrijden, de start van 3D trainingen,
samenwerking rondom de IFAA, succesvolle samenwerking met scholen, nieuwe leden, paar
leuke externe evenementen (Samenloop voor Hoop, Bioscoopavond bij Hungergames en RTV
Glazen Huis Emmen) en weer stappen in professionalisering zonder de gezelligheid te
verliezen. Anderzijds het vertrek van een groep leden naar een andere vereniging, een paar
vervelende situaties tussen leden, gedoe binnen de NNHF. Kortom: onze sport en onze
vereniging zijn in ontwikkeling!
Missie, Visie en Kernwaarden
De missie (waarom zijn wij er) van Sagittarius is
“Sagittarius is er om jong en oud te laten ervaren hoe uitdagend en motiverend
handboogschieten is. Dit doen we in een gezellige sfeer waarbij wedstrijdsport in diverse
disciplines en amateursport samen opgaan. Waarbij contact met andere verenigingen, het
uitdragen van onze mooie sport in Emmen en omstreken en de jeugd leren kennismaken
met de sport hand in hand gaan met open staan voor minder validen, wedstrijdtraining, een
professionele organisatie en vooral veel plezier onderling.”
De visie (wat willen we bereiken) van Sagittarius is
“Sagittarius heeft de ambitie te groeien in kwaliteit en samenwerking, niet
noodzakelijkerwijs in aantallen leden.”
Onze kernwaarden zijn:
• Uitdagend
• Motiverend
• Olympisch
• Verslavend
• Gezellig
Vier thema’s voor de komende jaren
a. Gezellig en gedegen gaan samen (vervolgbegeleiding, communicatie, veiligheid,
kleding, en materiaal, opgeleide staf)
b. Kundig bestuur en staf (documentatie, vastlegging, training, meten tevredenheid)
c. Samenwerken in plezier en competitie (minder validen, Vrijheid, IFAA, scholen,
NNHF, NHB)
d. Kijk op de toekomst (jeugd, wedstrijdteam en gebouw)

Organisatie ontwikkeling en cijfers
• Bestuur is momenteel op volle sterkte, voorzitter vertrekt eind jaar
• Aantal leden is 58, waarvan de verdeling is

Leden	
  
Erelid	
  
Volwassen	
  
Jeugd	
  
Tientjes	
  

Concrete activiteiten 2016
De volgende concrete activiteten zullen plaats vinden in 2016:
Gezellig en gedegen gaan samen
• Plan van aanpak vervolgbegeleiding na lesblok
• Uitwerken wedstrijdtraining
• Kleding en logo uitwerken
• Communicatie over activiteiten en veiligheid op huidige niveau houden
• Kwaliteit van lesmateriaal en clubmateriaal
• Opgeleide staf qua trainers en scheidsrechter
Kundig bestuur en staf
• Documentatie van de vereniging op orde brengen (handboek en beleid)
• Vastlegging op huidige niveau houden
• Training voor bestuur
• Meten van tevredenheid lessen (is al) en leden (nieuw)
Samenwerken in plezier en competitie
• Samenwerken met de Vrijheid/IFAA
• Samenwerken scholen op huidige niveau houden
• Samenwerking met minder valide verenigingen starten
• Samenwerking NNHF en NHB verbeteren
Kijk op de toekomst
• Jeugdprogramma maken
• Wedstrijdteams (target en 3D) versterken
• Eerste stappen richting toekomst gebouw/locatie

