	
  
Ledenbeleid LHV
LHV wil de komende jaren qua ledenaantal groeien. De huidige leden behouden en nieuwe
leden werven. Hierbij is het huidige uitgangspunt om minimaal 120 betalende leden te
hebben.
Om dit te bereiken zijn onlangs o.a. de statuten gewijzigd zodat ook andere vormen van
handbal in het bijzonder en sport in het algemeen kunnen worden aangeboden zonder dat
deze leden verplicht zijn lid te worden van het NHV.
Momenteel hebben we de volgende typen leden:
Type lid
Spelende
bondsleden
Niet spelende
bondsleden
Verenigingsleden Trimhandballers

NHV lid
Ja

Verenigingsleden Vrijwilligers

Nee

Ja
Nee

Contributieplicht
Per
verenigingsjaar
geen

Opzegging van het lidmaatschap
Aan het eind van het verenigingsjaar
met inachtneming van een opzegtermijn
van vier weken.

Betaling per
training + vast
bedrag voor
zaalkosten
geen

Aan het eind van het verenigingsjaar,
aan het eind van het kalenderjaar of bij
de start van het zaalseizoen. Met
inachtneming van een opzegtermijn van
vier weken.

Spelende bondsleden beoefenen actief de handbalsport. Niet spelende bondsleden betreffen
scheidsrechters, coaches en bestuurders die zelf niet actief de handbalsport beoefenen.
Trimhandballers en vrijwilligers voor de club hoeven geen bondslid te zijn. Zij zijn
“verenigingslid”.
Wat betreft de verplichting tot betaling van contributie kan per verschillende groep leden een
ander beleid worden vastgesteld.
Ieder lid heeft 1 stem in de algemene ledenvergadering.
Nieuwe leden werven en de huidige leden behouden.
Werven
● initiatieven voor nieuwe vormen van sport stimuleren c.q. faciliteren (One Wall
Handball, trimhandbal, streethandball)
● schoolhandbaltoernooi
● verenigingenmarkt
● demo trainingen en clinics geven
● Sportinstuif kerst
● trainers voor de klas
● vriendjes en vriendinnetjesdag

	
  

●
●

● sport Kick-off
● ouder-kind handbalactiviteit
publiciteit via bijv Leusder Krant (bekerwedstrijden)/welkomstbord Leusden,
Facebook, website
mond tot mond

Behouden
● ieder team op eigen niveau laten spelen
● voor senioren leden een zo hoog mogelijk niveau nastreven
● verenigingsgevoel vergroten
● activiteiten voor alle leden
● zoveel mogelijk leden en ouders van leden actief laten zijn binnen de
vereniging
● aanwezigheid op wedstrijddagen van leden verhogen
● veel en goed informeren van leden via website, Facebook, nieuwsbrieven en
dergelijke
● problemen vroeg signaleren en proberen direct op te lossen/open sfeer
● meedoen aan toernooien
● aanbieden van andere of extra handbalactiviteiten. Bijvoorbeeld meedoen aan
beachhandbaltoernooi, bekertoernooi, vaardigheidstrainingen, handbalschool
Alles natuurlijk met gebruik van de middelen die tot onze beschikking staan.
We beschikken over een mooie accommodatie waar veel kan en over een groep vaste
vrijwilligers. Het werven van vrijwilligers is een doel op zich om onze middelen uit te breiden
en zodoende bovenomschreven doel te bereiken.
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