
Thetis  Verenigingsplan 2014-2020 
Samenvatting 
 
Thetis is een zwem- en waterpolovereniging met van oudsher de nadruk op waterpolo. Pas de laatste jaren is daar een afdeling 
trim- en triatlonzwemmen bijgekomen. In 2014 bestaat Thetis 50 jaar. 
 
Visie  
De vereniging heeft als doel voor haar achterban een thuishaven te willen zijn. Het continueren van een gezelligheidscultuur 
binnen de vereniging en het continueren van de betrokkenheid bij de gemeenschap zijn belangrijke pijlers. Thetis streeft naar een 
geleidelijke en daardoor beheersbare groei, die primair vanuit de jeugd moet ontstaan. 
 
Thetis kan bogen op een breed kader. Indien het nodig is dat dit kader (aanvullende) opleidingen volgt, zal Thetis de daarvoor 
noodzakelijke middelen vrijmaken. 
 
Op welke manier  moeten de doelstel l ingen worden bereikt?  
» Thetis biedt minstens één keer per jaar de mogelijkheid om cursussen te volgen aan trainers aan. 
» Alle waterpoloteams hebben een trainer met niveau 2/3 en een assistent-trainer. 
» Er wordt per leeftijdscategorie gewerkt met trainingsjaarplannen. 
» Ieder jaar stromen er ten minste twee meisjes en twee jongens vanuit <17 door naar de selectieteams. 
» Alle waterpoloteams die competitie spelen, krijgen de mogelijkheid om tweemaal per week een uur te trainen. 
» Het streven is om elke drie jaar minimaal één scheidsrechter op te leiden. 
 
Organisatie  
De gezellige verenigingscultuur moet behouden en zelfs versterkt worden. Alleen dan weet de vereniging leden aan zich te binden 
en te verbinden. Bij de uitvoering van het beleid is het bestuur van Thetis gehouden aan de verenigingsstatuten, het huishoudelijk 
reglement, het beleidsplan en de besluiten van de ALV. 
 
De huidige structuur van Thetis bestaat uit: dagelijks bestuur, de rode draad, accommodatiebeheer (Walburgen), 
jeugdbegeleiding en activiteiten, feestcommissie, redactiecommissie. Het bestuur bestaat uit: voorzitter, penningmeester, 
secretaris, technische zaken, jeugdzaken, beheer accommodatie, wedstrijdsecretariaat. De bestuursleden nemen ook zitting in 
diverse commissies om de samenhang en communicatie tussen de commissies (en het bestuur) te waarborgen. 
 
Om aan de groei en de geformuleerde ambities van de vereniging het hoofd te kunnen bieden, zal uitbreiding van de structuur 
noodzakelijk blijken. De trim/triatloncommissie, middelenbeheer, sponsorcommissie en communicatiecommissie worden daarom 
aan de structuur toegevoegd. 
 
Rode draad 
Het bestuur onderkent het belang van de rode draad, het overlegorgaan van trainers en coaches.  
 
Financieel  beleid  
Thetis onderkent twee soorten sponsors: 
A. Sponsors die Thetis een warm hart toedragen (bijvoorbeeld omdat ze zelf of hun kinderen lid zijn). 
B. Sponsors die per saldo er een commercieel voordeel bij denken te kunnen halen.  
 
Dat Thetis de vereniging is geworden die het nu is, is mede te danken aan het principe dat niemand betaald wordt. Het bestuur 
hecht eraan dit principe vast te houden. 


