Spiegelsessie Gloria-UC
10 april 2017 aanvang 19.30
Aanwezig:
Jordy Dekker, Verenigingsadviseur KNVB
Martie Kerkhofs (X)
Harry Spijkers (X)
Bram Peters
Cas Bertens (X)
Dirk van Hooijdonk (X)
J. van Lansbergen (X)
Rens Peters (X)
Paco Nooijens
Jurgen Schaerlaeckens (X)
Dennis van Elten (X)
Lieuwe de Bont (X)
Charlotte Michielsen (X)
Luc Vromans (X)
Roy Beerens
Guillaumme Muller (X)

Wouter de Jong (X)
Jorn de Kort (X)
H. van Elten (-)
J. Beerens (-)
R. Rossen (X)
Michel van de Broek (X)
Anton Raaijmaeker (X)
J. van Sas (X)
Arnold Timmer (X)
Paul van Wijnen (X)
Jan Raeymaekers (X)
Brent Soentkens (X)
Bram Peters (X)
Roland Rij
Michel Rossi (X)

Christ Goos (X)
Sylvie Stoffelen
Mieke Hermanides
Alphons Tuijtelaars (X)
Jeroen Vermetten (X)
Frans Tuijtelaars (X)
Walter Leuris (X)
Peter Kuppers (X)
Francien Verheijen (X)
Ron van Loon (X)
Virgini van Rooij (X)
Stefan Beerens
Koen van de Broek (X)
Arthur Louer (X)
Rob van Hoorn (X)

X= Ik ben er de volgende keer weer bij
- = Ik pin mij er niet op vast
Na een korte introductie door de voorzitter gaat de spiegelsessie om 19.20 uur onder begeleiding
van Jordy Dekker van start. Jordy legt uit wat de bedoeling is van een spiegelsessie en wat de
doelstelling is die wij deze avond in gezamenlijkheid gaan bereiken. Ter voorbereiding toont Jordy
ons de korte animatiefilm Back to Basics deel II. De link om deze animatie nog een terug te zien is:
https://www.youtube.com/watch?v=vrCHG-S0nyY
De aanwezigen worden verdeeld in 6 groepen. In deze groepen wordt een discussie gestart aan
de hand van een drietal vragen.
•

Wat kenmerkt de vereniging?
• Wat zijn onze karaktereigenschappen
• DNA/drijfveren/verhaal/sfeer

•

Wat onderscheidt de vereniging?
• Wat is de kracht, waar zit de positieve energie, wat gaat goed?

•

Wat zal nooit veranderen?
• Waar ben je trots op

De uitkomst van de groepen zijn opgeschreven op flipover vellen en worden aan de wand
gehangen om vervolgens door een woordvoerder van de groep aan alle aanwezigen
gepresenteerd te worden.

Onderstaand de uitkomsten van de groepen.
Groep 1:
Wat kenmerkt de vereniging?
• De kantine boven de kleedkamers
• Eilandvorming, winkelcultuur
• Teruglopende sfeer op zondag in de kantine
• De clubkleuren blauwwit
• De derby met Alphen
• Te weinig vrijwilligers
• Fusie Ulicoten (Gloria-UC)
Wat onderscheidt de vereniging?
• Mooie initiatieven, zoals smokkeltoernooi, jeugddag, etc.
• Veel jonge jeugd
• Beperkte groep vrijwilligers
• Veel sponsors
Wat zal nooit veranderen?
• Vriendengroepen binnen de vereniging
• Sportpark
• Trouwe supporters
• A-team
Groep 2:
Wat kenmerkt de vereniging?
• Belangstelling ouders / Informatie beter
• Te weinig communicatie / Hoe bereiken we de leden die niet aanwezig zijn
• Sfeer gezelligheid na de wedstrijd / spelers snel vertrokken
Wat onderscheidt de vereniging?
• Sportpark geweldige uitstraling. Zichtbaar bij de leden
• Komt meer structuur bij de jeugdafdeling
• Renovatie kantine en kleedkamers, bestuur en vergaderruimte
• Veel sponsors
Wat zal nooit veranderen?
• Onze clubkleuren
Groep 3:
Wat kenmerkt de vereniging?
• 2 nationaliteiten
• Gezelligheid voor prestatie
• Gemoedelijkheid en goede omgangsvormen (jeugd)
• Iedereen is welkom (open gemeenschap)

•
•

Clubjes in een club (geen eenheid)
Veel vrijwilligers

Wat onderscheidt de vereniging?
• De jeugd:
i. veel vrijwilligers
ii. ieder op zijn eigen niveau
iii. basis ligt bij de mini’s (normen en waarden)
iv. plezier voorop
Wat zal nooit veranderen?
• Wat we neergezet hebben als vereniging (Accommodatie, evenementen)
• De fusie
• Vrijwilligers
• Openheid van de club
• Groei
Groep 4:
Wat kenmerkt de vereniging?
• Trots:
i. accommodatie
ii. hoeveelheid jeugd
iii. veel talent / BVO / hoge klasses
Wat onderscheidt de vereniging?
• Onderscheidend vermogen:
i. veel dames
ii. grote jeugdgroep
iii. professionele jeugdorganisatie
iv. ligging park/accommodatie
v. trouwe sponsors
Wat zal nooit veranderen?
• DNA:
i. centraal waspunt shirts
ii. zuinigheid kledingrouwe supporters
iii. blauw-wit
iv. competitief buurdorpen, op het veld daarna niet
v. actieve jeugd, grote groep
vi. veel dames
•

Tips & tops:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

contact houden met BVO spelers
website/social media
posters in het dorp
verslagen in Ons Weekblad
open huisjes ipv heilige huisjes
transparantie kas tbv motivatie spelers en sponsors
uitstraling (kleding en kleding buiten het veld)
gezellige afsluiting van een activiteit voor vrijwilligers (BBQ)

Groep 5:
Wat kenmerkt de vereniging?
• Groei van de afgelopen 10 jaar
• Locatie en accommodatie, kantine boven
• Veel buiten Baolse (fusie)
• DNA:
i. ontwikkeling Jeugd
ii. activiteiten
iii. derby’s
Wat onderscheidt de vereniging?
• Goed fundament jeugd, brede groep
• Of selectie of stoppen met voetballen (energie)
• Men staat open voor nieuwe ideeën en verjonging
• Instroming en doorstroming jeugd
• Veld – kantine – parkeerplaats – tribune – scorebord
• Projecten: als we het willen …….. lukt het
• Weliswaar kleine groep……
Wat zal nooit veranderen?
• Stroming met kritische noot (ombuigen naar positief?)
• Uitstraling, respect richting anderen - uitwedstrijden
Groep 6:
Wat kenmerkt de vereniging?
• Accommodatie
• Vrienden / familie
• Dorpsclub
• Gemoedelijk
• Worstenbroodjes in de kantine
• Eigen jeugd
• Veel leden voor een dorpje
• Smokkeltoernooi
Wat onderscheidt de vereniging?
• Kracht bij de jeugd
• Super accommodatie
• Vriendengroep
• Succesvolle fusie met Ulicoten
Wat zal nooit veranderen?
• Accommodatie (velden niet)
• Verjonging in het bestuur

Na iedere presentatie per groep wordt door Jordy gevraagd welk element in de ogen van de groep
het belangrijkst is om mee te nemen naar de droomsessie.
De feedback van de groepen heeft de volgende flipover sheet opgeleverd.

1

Gemakzucht versus realisatie

2

Binding – Sportpark

3

Jeugd -> selectie + groepen met initiatieven

4

Kracht van de jeugd

5

Sociale kracht en positie in de maatschappij

6

Communicatie en dames

Met deze 6 thema’s zal in de volgende sessie worden verder gewerkt. De aanwezigen die achter
hun naam een X hebben staan hebben toegezegd om voor de volgende bijeenkomst 1 of 2 leden
aan te laten sluiten die bij deze bijeenkomst niet aanwezig waren. Hiermee wordt getracht het
draagvlak van de toekomst van de vereniging zo breed mogelijk te maken.
Wij danken Jory voor zijn inzet en de professionele wijze waarop hij deze spiegelbijeenkomst heeft
geleid. Tevens danken wij alle aanwezigen voor hun open inputs en reflectie.
De volgende bijeenkomst is op 1 mei aanstaande om 19.45 in de kantine van Gloria-UC.

