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VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER 
 
Een stukje geschiedenis van Borhave….. 
 
“Op 16 maart 1970 vindt in Hotel v.d. Werf te Borne een bijzondere vergadering plaats. De 
afdeling handbal van de voetbalvereniging NEO, gaat op eigen kracht verder. Vanaf 1968 is 
deze afdeling opgericht en voer onder de wind van NEO, maar vanaf het begin had men als 
doel uiteindelijk een zelfstandige vereniging te worden. 
Besloten werd een eigen vereniging op te richten die de naam Bornse handbalvereniging, 
afgekort “Borhave” zal krijgen. De naam heeft ook nog een tweede betekenis; “have” 
betekent namelijk ook “bezit” zodat de handbalvereniging zichzelf ziet als bezit van de 
gehele Bornse gemeenschap. Iedereen kan dan ook lid worden van de vereniging. 
In november van datzelfde jaar blijkt de handbalverenging Borhave het 100ste lid te mogen 
binnenhalen. Dat betekende dat de vereniging in een half jaar tijd het ledenaantal heeft 
weten te verdubbelen. Dat de vereniging in een dergelijk korte tijd zo hard is gegroeid dankt 
men vooral aan het harde werken van het bestuur. Borhave neemt op dat moment met 7 
teams deel aan de zaalhandbalcompetitie, waarbij ze de thuiswedstrijden bij gebrek aan een 
(Bornse) sporthal, in Almelo en Wierden moeten spelen.” 

Bron: artikelen uit het archief van de Bornse 
Courant 

Op naar de toekomst…. 
 
Eind 2011/ begin van 2012 hebben we ons in een algehele commissievergadering 
afgevraagd waar we als vereniging op dat moment stonden. Het laatste beleidsplan van 
Borhave dateerde uit 1999 en had destijds sec het overleven van onze vereniging ten doel 
op de punten: Aanwas jeugdleden, Verbreding kader, Verbetering desastreuze financiële 
situatie vereniging. 
Terugkijkend kunnen we stellen dat we destijds binnen 3-4 jaar veranderd zijn in een 
gezonde, ook financieel, vereniging. Ook is geïnvesteerd in het opleiden van onze trainers, 
waardoor ook de jeugdopleiding grote stappen heeft gemaakt, hetgeen heeft geresulteerd in 
de ontwikkeling van met name ons Dames 1 team dat, als promovendus in de eerste divisie, 
direct beslag wist te leggen op de 2e plaats. 
 
Dat was 2012. Inmiddels zijn we 4 jaar verder. De vereniging is gegroeid, beachhandbal is 
een belangrijk onderdeel van de club geworden, we hebben inmiddels 2 jongensteams 
toegevoegd en Dames 1 speelt voor het 2de seizoen in de ere-divisie. op 4 september 2016 
werd de eerste eredivisie handbalwedstrijd ooit door Borhave gespeeld.  
 
We moeten verder en staan op een kruispunt, van een van oudsher Borhave-gevoel, naar 
een ambitieuze vereniging, die met behoud van dat gevoel, ambitie heeft. Dit plan geeft 
antwoord op de balans tussen een gezellige familieclub en een ambitieuze eredivisie 
vereniging. Dat zal met horten en stoten gaan en vooral een zoektocht zijn. De komende 5 
jaar willen we hieraan werken. Dit plan geeft houvast en laat ruimte. 
 
In de hoofdstukken wordt de richting duidelijk, het overleg en de onderlinge communicatie 
maakt dat we dit niet ‘ in beton gieten’ maar flexibel kunnen omgaan met de ook in de 
komende 5 jaar veranderende omgeving. 
Dit beleidsplan met vijf strategische doelen is met behulp van een doelboom, zowel visueel 
als tekstueel beschreven. 
 
Ik hoop dat U dit nieuwe beleidsplan met hetzelfde enthousiasme leest, als waarmee de 
werkgroep het heeft opgesteld. 
 
Borne, 20 november 2017. 
Arjan Mengerink 



Voorzitter HV Borhave 
 
  
 

TOTSTANDKOMING VAN HET PLAN 
 
De manier waarop het beleidsplan tot stand is gekomen, vraagt om enige toelichting: 
Er is een groep van ongeveer 50 leden gevraagd mee te denken over het beleidsplan. Aan 
de hand van de 5 strategische doelen is een avond geïnventariseerd, gediscussieerd en 
genoteerd wat de wensen van deze doorsnee groep zijn ten aanzien van de ontwikkeling van 
Borhave. De genoteerde ambities zijn verwerkt in een doelboom, die later is besproken met 
20 leden uit die groep en is aangevuld. 
Het plan heeft 2 weken ter lezing op de site gestaan en is besproken in de Algemene 
Ledenvergadering van 29 januari 2018, waar het plan, met enkele wijzigingen, is 
goedgekeurd.  
 
  

MISSIE 
 
Uit de statuten: “Artikel 3: De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en 
bevorderen van het handbalspel en aanverwante takken van sport. Artikel 4: De 
vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van oefeningen en het spelen 
van wedstrijden en voorts door andere wettige middelen, welke het bereiken van het 
doel kunnen bevorderen.” 
 
Handbalvereniging Borhave zet, als financieel gezonde vereniging, in op breedtesport in 
combinatie met het grotendeels op eigen kracht bereiken van het maximaal haalbare 
prestatieniveau in de wedstrijdsport. Alles binnen de beschikbare middelen, waarbij 
spelplezier voor alle leden het belangrijkste is. 
De kern van de missie van Borhave ligt vast in artikel 3 en 4 van de Statuten. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VISIE 
 
De visie van Borhave laat zien wat of wie we willen zijn, wat we willen worden, wat belangrijk 
is voor het voortbestaan van de vereniging. Het weerspiegelt de ambitie. 
Ten aanzien van die ambitie zetten de teams Dames 1 en A, B en C jeugd, jongens en 
meisjes, nadrukkelijk in op prestatie vanuit de gedachte zo hoog mogelijk te spelen op basis 
van de kwaliteit van de beschikbare speelsters. Dit heeft tot gevolg dat het niveau waarop 
Dames 1 speelt, naar de toekomst toe, grotendeels afhankelijk is van het talent en potentieel 
van de huidige jeugdspeelsters binnen de vereniging. Daarom wordt blijvend ingezet op het 
herkennen en stimuleren van talent binnen de vereniging.  
Ontwikkeling van de jeugd en het zo goed mogelijk opleiden van jeugd met hulp van hoge 
kwaliteit van training zijn daarvoor kernbegrippen. Een positieve, motiverende werking gaat 
daarbij uit van het succes van Dames 1: Dat werkt aanstekelijk en biedt jeugdspelers, zowel 
meisjes als jongens, perspectief binnen de eigen vereniging. Dames 1 speelt een belangrijke 
rol in de promotie van handbal in het algemeen en Borhave in het bijzonder. Dit zal de 
komende tijd nog verder handen en voeten worden gegeven. 
De overige seniorenteams spelen vanuit een meer recreatieve insteek, waarbij de wedstrijd 
absoluut gewonnen moet worden! Uitgangspunt is dat de persoonlijke ambities van alle 
spelers bekend zijn binnen de vereniging en hierop zoveel mogelijk ingespeeld wordt. 
De balans tussen prestatie en gezelligheid wordt optimaal gezocht, waarbij plezier en 
teamgeest de boventoon voeren. In en langs het veld uit zich dit in fair play, positieve 
coaching en de aanwezigheid van enthousiaste ouders. Elkaar daarin aanspreken op gedrag 
is vanzelfsprekend. Dit geldt voor alle teams, vanuit de gedachte dat samen spelen leidt tot 
saamhorigheid en verbinding binnen de vereniging.  
Dit maakt de vereniging aantrekkelijk voor nieuwe leden en zorgt voor het behoud van 
bestaande leden. 
Op die manier blijft Borhave ook haar functie in de Bornsche gemeenschap behouden, 
ambitie gekoppeld aan de sociale functie van de vereniging. Een club waar je bij wilt horen! 
 
 
  
 

STRATEGISCHE DOELEN  
 
Goed om te ontdekken dat met het beschrijven van onze missie en visie geconstateerd kan 
worden dat de artikelen 3 en 4 uit de statuten van ruim veertig jaar geleden, de tand des tijds 
ruimschoots hebben doorstaan: De kern ligt nog altijd in het beoefenen van de handbalsport 
door te trainen en wedstrijden te spelen. Voeg daar het spelplezier aan toe en de basis is 
gevormd voor de vijf strategische doelen die geformuleerd zijn, te weten:  
 
Meer financieel gezond 

 
Beter handballen 

 
Nog gezelliger vereniging  

 
Betere organisatie 

 
Meer effectieve communicatie 
 
Om de strategische doelen handen en voeten te geven, is gebruik gemaakt van de 
doelboom. In de doelboom zijn de strategische doelen stap voor stap uitgewerkt naar 
concrete activiteiten. Met het opnemen van de activiteiten in het jaarplan en het uitvoeren 



daarvan, worden op korte of in een aantal gevallen langere termijn de strategische doelen 
gerealiseerd.  
 
 

 
 
 

5.1 Meer financieel gezond 
 
Met verwijzing naar het financieel jaarverslag van de vereniging, kan geconstateerd worden 
dat Borhave de afgelopen jaren een solide financieel beleid heeft gevoerd. Om financieel 
gezond te blijven zijn de pijlers ‘minder kosten’ en ‘meer inkomsten’ benoemd. 
 
Minder kosten. Los van kostenoverwegingen werkt Borhave al jaren vanuit het principe dat, 
met uitzondering van het team Dames 1, trainers noch begeleiders betaald worden voor hun 
diensten.  Wel kan het de komende jaren bij de ambitie van de vereniging passen om verder 
te professionaliseren. Hierbij valt te denken aan een professionele, wellicht betaalde, jeugd 
coördinator/trainer. Dit alles binnen de financiële kaders. Waar betaald wordt, ligt daar een 
contract aan ten grondslag. Daarnaast worden duidelijke financiële afspraken gemaakt en 
bekrachtigd.  Ook blijft de vereniging zuinig met de reserves. Daarom dienen de ambities van 
de vereniging gefinancierd te worden uit extra middelen. 
 
Meer inkomsten. Op verschillende manieren kunnen meer inkomsten worden gegenereerd. 
Meest voor de hand liggend is het verhogen van de contributie voor leden. Naast de keuze 
voor een gedifferentieerde (op leeftijdscategorie) contributie zoals die nu al geldt, kan ervoor 
worden gekozen de contributie jaarlijks te indexeren. Een tweede inkomstenbron is te vinden 
in het uitbreiden van het aantal leden. Het ledenbestand kan groeien door te participeren in 
het jaarlijks schoolhandbaltoenooi, de vriendjes- en vriendinnetjesdag en het gemeentelijke 
project ‘Activity4Kids’, waarin handbal-clinics worden gegeven. Als kans naar de toekomst 
toe, wordt deelname in de buitenschoolse opvang gezien. Verder is extra aandacht nodig om 
leden te behouden, vooral als ze van jeugd naar senioren overstappen. Ook is het goed om 
oud-leden actief te benaderen, wellicht kunnen we hen verleiden weer lid te worden. We 
willen de komende 5 jaar naar een ledenbestand van 300 leden.  
Activiteiten als De-Grote-Club-Actie en de paaseitjes actie spekken de clubkas. Wat er is 
blijft de club voortzetten, nagedacht wordt over aanvullende acties en zichtbaarheid in de 
gemeenschap tijdens evenementen.  Tenslotte spelen de inkomsten van de sponsoren een 
grote rol in de financiële huishouding van de vereniging. Doel is meer sponsoren te werven. 
Naast het vinden van nieuwe sponsoren, wil Borhave bestaande sponsoren meer verbinden 
aan de vereniging door sponsoractiviteiten te ontwikkelen, door waar mogelijk de aanschaf 
van materialen bij de sponsoren te doen en door sponsoren mee te laten delen in het succes 
van bijvoorbeeld Dames 1. De sponsorcommissie richt zich meer en meer op verwerven en 
behouden van sponsoren. De komende 5 jaar willen we de sponsorinkomsten substantieel 
verhogen! Hierbij valt ook te denken aan sponsoring in natura. 
Borhave is in Borne en Twente inmiddels een ‘merk’ dat we verder kunnen uitbouwen.  



Minder kosten is ook een aspect dat aandacht verdient. Hierbij kunnen we kijken naar 
samenwerking met andere Twentse handbalverenigingen en samenwerking met andere 
Bornse sportverenigingen zoals nu bij het beheer van het sportcafé en bij de nieuwbouw van 
‘t Wooldrik. 

 
 
 
 

5.2 Beter handballen 
 
Met verwijzing naar het historische artikel 4 uit onze statuten, kunnen we stellen dat het 
‘houden van oefeningen’ en ‘het spelen van wedstrijden’ nog steeds centraal staat. De 
manier waarop dat gaat is in toenemende mate geprofessionaliseerd. 
De technische kant van het handballen bestaat ten eerste uit het nastreven van de 
handbalvisie zoals geformuleerd door de NHV en deze visie, snel-technisch-offensief 
handbal, breed uit te dragen binnen de vereniging. Ten tweede heerst de overtuiging dat 
meer handballen leidt tot beter handballen. Dit krijgt vorm door meer te trainen en meer 
wedstrijden te spelen. Ten aanzien van de training wordt ingezet op een hoge opkomst 
tijdens de trainingen. Meer trainen en het spelen van meer wedstrijden heeft tot gevolg dat 
meer uren zaalhuur nodig zijn.  
Ook moeten meer trainers, begeleiders en scheidsrechters ingezet worden. Daarbij gaat de 
voorkeur uit naar het inzetten van meer vrijwilligers in plaats van het opvoeren van de uren 
van de huidige trainers, begeleiders en scheidsrechters. Dit vraagt om het aanbieden van 
cursussen aan vrijwilligers op gebied van het leiden van trainingen en van wedstrijden. Er 
mag van leden die cursussen volgen verwacht worden, dat zij zich ook een aantal jaren aan 
de club binden. 
Het opleiden van speelsters en spelers bij Borhave is binnen het technische 
aandachtsgebied het derde spoor. Tevens wordt het herkennen en selecteren van talenten 
van belang geacht met daarbij de mogelijkheid om passende vormen van training aan te 
bieden. De betere spelers selecteren en op hun eigen niveau laten spelen wordt een 
belangrijk punt, de omvang van de vereniging maakt dit de komende jaren mogelijk.  



Om dit allemaal mogelijk te maken is het van belang om hier professionaliteit aan toe te 
voegen. Mogelijk laten de financiën het toe om de komende 5 jaar een 
jeugdcoördinator/trainer  aan te stellen, die talenten en trainers begeleid en verder helpt in 
hun ontwikkeling.  
De gedragscomponent valt hierbinnen vanuit het aspect ‘hoe wij met elkaar en anderen 
omgaan’. Naast de technische kant van handballen wordt positieve coaching van groot 
belang geacht in het groeien van zelfvertrouwen en  beter leren handballen. Innovatie, 
tenslotte, leidt tot beter handballen omdat nieuwe vormen van handballen, nieuwe inzichten 
geven, nieuwe technieken brengen en zeer motiverend zijn vanwege de diversiteit aan 
spelvormen die het biedt. Beachhandbal staat daarom hoog op de agenda van de 
vereniging, daarin aangemoedigd en gesteund door de NHV. Het Albert Mulder 
beachhandbal is inmiddels een jaarlijks terugkerend toernooi, dat hoog op de agenda van 
het NHV staat en het enige met NHV punten gedoteerde toernooi in Twente is. 
Voorgesteld wordt ook om na het afsluiten van de zaalcompetitie met de jeugd naar buiten te 
gaan voor de trainingen beachhandbal. Hierdoor kan de zaalhuur eerder opgezegd worden, 
waarmee geld vrijkomt voor de huur van het beachhandbalveld. In de plannen voor ‘t 
Wooldrik is een extra beachveld opgenomen.  Het opzetten van een zomer-beachhandbal-
competitie is een idee dat nadere uitwerking vraagt.  
Het selecteren van talenten is wellicht het snelst en makkelijks te realiseren bij de beach. We 
willen hier in de zomer van 2018 een aanvang mee maken. 
Borhave wil bouwen aan een technisch middenkader die het trainen en begeleiden van 
jeugdspelers kan versterken, indien noodzakelijk en haalbaar; eventueel met betaalde 
krachten.  

 
  

 
 

5.3 Nog gezelliger vereniging 
 
Zoals gesteld in de bovengenoemde visie, gaan prestatie en gezelligheid, het sociale 
karakter,  hand-in-hand bij Borhave. Naast het bevorderen van beter handballen, komen hier 
de activiteiten aan bod om van Borhave een nóg gezelliger vereniging te maken. De 
afgelopen jaren is gebleken dat de verbinding tussen de leden van de club toeneemt door op 
dezelfde zondagen thuis te spelen. Als dan ook Dames 1 op die zondagen thuis speelt, zitten 
de tribunes vol. De sfeer willen we verhogen door een Vak B in te richten en muziek 
nadrukkelijker te gebruiken voor tijdens en na de wedstrijd.  Doel is daarom om te realiseren 



dat alle thuiswedstrijden van Borhave-teams op dezelfde zondag thuis worden gespeeld, 
waar nodig wordt daarvoor de tweede zaal toegevoegd. Af en toe uitwijken naar de 
zaterdagavond kan ook in combinatie met wellicht andere teams.  Op dit moment wordt 
binnen de teams aandacht besteed aan het lief en leed van de teamleden en dat blijft 
natuurlijk zo. Aanvullend daarop wordt voorgesteld eens per jaar een teamactiviteit te 
organiseren, voor en door het team. Als sociale activiteiten op verenigingsniveau blijft het 
jeugdkamp het hoogtepunt van het jaar voor de jeugdleden, dit kamp wordt door vrijwilligers 
georganiseerd, waarbij dames 1 een rol in het programma heeft, ook sinterklaas en het 
paas-mix-toernooi maakt onderdeel uit van het jaarlijks programma. Aanvullend daarop 
wordt georganiseerd dat de jeugdteamleden van de bezoekende verenigingen na de 
wedstrijd getrakteerd worden op een glaasje ranja. Ook wordt gekeken naar een uitdagende 
seniorenactiviteit. 
Het sportcafé speelt bij deze activiteiten een grote rol. Het is ons eigen Home. Op de 
Borhave zondagen moet die lokaliteit de Borhave sfeer uitstralen. Onze activiteiten moeten 
daar concentreren en uitbreiden, het levert immers ook inkomsten op! De bijdrage van leden 
en ouders aan de vereniging moet beter worden verdeeld. Er drukken veel lasten op een 
kleine groep hardwerkende vrijwilligers. Het komende jaar gaan we voor een eerlijker 
verdeling van werk dat hoort bij het draaiende houden van een sportvereniging.  
Om de binding tussen topsport en breedte sport te versterken lopen wekelijks jeugdspelers 
mee aan de hand van Dames 1 bij thuiswedstrijden en organiseert Dames 1 twee keer per 
jaar een clinic voor onze jeugdleden.  
Een vrijwilligersavond en feestavond voor onze leden, maakt deel uit van de plannen voor de 
komende jaren! 

  
 
  
 

 



 
 

5.4 Betere organisatie 
 
Met de titel ‘betere organisatie’ wordt vorm gegeven aan het benoemen van de huidige 
structuur van de vereniging, aan de wens om duidelijke afspraken te maken en na te komen 
en aan de noodzaak om minder kwetsbaar te zijn in de bemensing in relatie tot het aantal 
taken dat er ligt en volgt uit de plannen van de club. Ten aanzien van de structuur wordt 
verwezen naar bijlage 1 waarin het organogram is opgenomen. Daarnaast wordt aan het 
bestaande vergaderoverzicht een overzicht met taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de verschillende bestuursleden toegevoegd. De activiteitenkalender 
geeft daarmee zicht op de jaarlijks terugkerende evenementen en de mensen die daarbij 
betrokken zijn. De constatering dat er een aantal kwetsbare plekken in de organisatie van de 
vereniging voorkomen, leidt tot de noodzaak om een bredere basis van vrijwilligers na te 
streven. Naast de concrete, handelende bijdrage in activiteiten van deze vrijwilligers, leidt dit 
naar verwachting ook tot mooie en gewenste verbinding binnen de vereniging. Het opzetten 
van een sociale kaart, waarmee inzicht ontstaat in de bijdrage die leden, jeugdleden en 
ouders van jeugdleden kunnen leveren aan de club, wordt een eerste aanzet gegeven. Om 
het initiatief meer aan de leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden te laten wordt een 
klussenlijst opgesteld waaruit mensen kunnen kiezen waar ze mee willen helpen en hoeveel 
tijd dit van hen vraagt. Deze opzet is gebaseerd op de gedachte dat eigenlijk alle mensen die 
betrokken zijn bij de vereniging van harte bereid zijn te helpen, maar dat zij jongleren tussen 
hun tijd voor gezin, werk, vrije tijd en vereniging. Met het aanbieden van eenmalige 
activiteiten waar een inschatting van de tijdsbesteding aan gekoppeld is verwachten we veel 
vrijwilligers enthousiast te maken, zonder dat zij jarenlange, tijdrovende verplichtingen 
aangaan. Het maken en nakomen van duidelijke afspraken gaat over ‘wat doen we’, ‘wie 
doet wat’ en ‘hoe doen we het’. De komende jaren zal wellicht dit minder ‘vrijblijvend’ zijn dan 
voorheen.  
We zullen met de vrijwilligers zelf bespreken wat ze willen en hoe ze het hebben willen. 
Meer aandacht zal worden gegeven aan de instructie van begeleiding en 
wedstrijdsecretariaat op gebied van spelregels en regelgeving. Hiermee wordt ingezet op het 
voorkomen van boetes bijvoorbeeld vanwege verkeerd ingevulde formulieren. Ook worden 
de coaches op de hoogte gehouden van de nieuwste spelregels en geïnformeerd over de 
spelregels die gelden voor beachhandbal. 
 

  
 
 

5.5 Meer effectieve communicatie 
 
De formulering als hierboven is bewust gekozen vanuit de overtuiging dat de doelen die 
Borhave zich stelt sneller, eenvoudiger en succesvoller te realiseren zijn met meer aandacht 
voor communicatie. Enerzijds intern waarbij beter gebruik gemaakt wordt van de formele 
structuur die de vereniging kent. Waarbij op informele wijze gedrag bespreekbaar wordt 
gemaakt. Hierin kan perfect de combinatie met gezelligheid gezocht worden.  



In negatieve zin wordt het aanspreken op onsportief gedrag van spelers en/ of toeschouwers 
onder de aandacht gebracht. Want hoewel de beste stuurlui natuurlijk aan wal staan: Speelt 
de speler, stuurt de coach en leidt de scheidsrechter de wedstrijd.  
De link tussen interne en externe communicatie zit in de site van Borhave. Over de site, als 
bron van informatie, bestaat tevredenheid. Veel leden maken gebruik van de site om 
informatie te zoeken en om geïnformeerd te zijn over de resultaten van overige teams. Er 
wordt de jeugdteams gevraagd om bij toerbeurt een wedstrijdverslagen te maken tbv de site. 
Inmiddels is ook facebook van Borhave veel bekeken. We hebben een bereik van ongeveer 
25.000 mensen, terwijl onze site maandelijks 5000 keer wordt bekeken!  
Ten aanzien van communicatie met externe partners heeft  het contact met de sponsoren 
prioriteit. Om de verbinding met sponsoren te behouden en verstevigen worden vormen 
gezocht om hen op de hoogte te houden van de successen en ontwikkelingen binnen de 
club, daarin wordt een link gemaakt naar social media. Het contact met de NHV is stevig en 
goed te noemen. De rol die het bestuur van Borhave daarin vervult wordt van belang geacht. 
De communicatie van en naar de Bornse maatschappij komt tot stand via activiteiten als 
Activity4Kids en de betrokkenheid van het bestuur bij de verbouw van ‘ t Wooldrik. middels 
lokale media worden de activiteiten en prestaties van de teams van Borhave onder de 
aandacht gebracht.  
De contacten met de media zijn intensief en goed te noemen. Wekelijks wordt er over 
Borhave geschreven in zowel Bornse als Twentse media.  
Een communicatieplan zal worden opgesteld om afstemming tussen de diverse middelen, 
huisstijlen e.d. te bewerkstelligen. 
 
 

  
 
 
 

VERVOLG 
 
Met het vaststellen van het beleidsplan door het bestuur en de instemming van de algemene 
ledenvergadering (ALV) komt het beleidsplan in een fase van uitwerking en invoering. 
Gezien de hoeveelheid voorstellen, plannen en ideeën in relatie tot de tijdspanne, van 2018 
tot 2022 worden daarin jaarlijks keuzes gemaakt, die opgenomen worden in een 
geprioriteerd activiteitenplan. Het jaarlijks geprioriteerde activiteitenplan wordt door het 
bestuur vastgesteld. De keuzes worden jaarlijks toegelicht in de ALV, waar ook 
verantwoording over de prioriteiten van het voorafgaande jaar, wordt afgelegd. In het 
jaarlijkse activiteitenplan zullen de doelen worden geconcretiseerd en zowel een kwalitatieve 
als kwantitatieve norm meekrijgen.  
 
 



SLOTWOORD  
Het lezen van dit beleidsplan heeft U hopelijk duidelijk kunnen maken waar wij als vereniging 
mee bezig zijn en willen gaan in de komende jaren. Het moge ook inmiddels duidelijk zijn dat 
het bereiken van de gestelde doelen niet alleen het werk kan zijn van enkele leden, doch dat 
dit gedragen moet worden door velen binnen en buiten de vereniging. 
Mocht U na het lezen tot de slotsom komen dat onze vereniging U maar U ook onze 
vereniging iets te bieden heeft, hopen wij dat U niet zult schromen met ons contact op te 
nemen. 

 
Graag nodigen wij U uit om onze website www.borhave.nl te bezoeken, waar U alle 
informatie over ons en hoe U ons kunt bereiken zult vinden. 

 
 

Arjan Mengerink 
Voorzitter HV Borhave 

  
 
 

BIJLAGEN 
 
8.1 Organogram        
 
                    
      Voorzitter           

                   
                    
    Financiele     Secretariaat         
    zaken               

                  
     - penningmeester    - secretaresse       

    
 - 
ledenadministratie    - contactadres scheidsrechters Borhave   

     - kassadienst    - zaaldienst         
                    
                    
                    

Sponsor-   Aktiviteiten-   PR   Jeugd-   Technische   
Commissie   commissie   commissie   commissie   commissie   
               

 - sponsorwerving  - acties Borhave  - PR algemeen 
 - A jeugd ism 
TC - damesteams 

 - sponsorbeheer  - feestavonden  - programmaboekje  - B jeugd   - herenteams 
 - kledinglijn 
Borhave        Borhave Thuis  - C jeugd   - trainers   
         - opvang    - D jeugd       
           Scheidsrechters  - Mini's       
         - website           
                    
Bestuurssamenstelling bestaat uit 1e mensen diverse commissies.         
Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter, penningmeester en 
secretaresse.         

 
 

http://www.borhave.nl/


8.2 De Doelboom 
 

 


