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2021 tot 2025

Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de GAV-Unitas. Jaarlijks wordt beleidsplan geactualiseerd en wordt
er door het bestuur gezamenlijk een jaarplan opgesteld waarin beknopt de plannen voor het
komende jaar worden weergegeven. Aan het einde van het seizoen wordt een jaarverslag gemaakt
waarbij het afgelopen jaar wordt geëvalueerd. De voorzitter van de vereniging bewaakt de
voortgang en de actualiteit van het plan.

Omgeving
Het aanbod van partijen die een beroep doen op de vrije tijd van (potentiële) leden is sterk
toegenomen, de binding met sportverenigingen neemt af, en er is een omgeving ontstaan waarin
regeldruk is gegroeid naar een niveau die professioneel beantwoord moet worden.

Missie
GAV-Unitas is een toonaangevende breedtesport vereniging in de regio. Leden, vrijwilligers,
supporters en sponsoren komen samen op een representatieve en veilige sportlocatie waar zowel
op prestatie gericht als recreatief kan worden gesport in een familiaire sfeer. Sportiviteit en respect
staan hierbij hoog in het vaandel.

Visie
GAV-Unitas heeft de ambitie een professionele stabiele vereniging te zijn en blijven met oog voor
groei door samenwerking, verbreding en/of verdieping van het aanbod. Er is voor onze leden een
aantrekkelijk aanbod in een veilige sportomgeving, waarbij iedereen zich op zijn/haar eigen niveau
kan ontwikkelen.

Doelstellingen: Wat en Hoe
1. Leden mensen op een gezonde manier laten bewegen, waarbij ruimte is voor plezier
tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten binnen onze vereniging.
Het bieden van een breed gevarieerd sportaanbod, waarbij door de trainers door persoonlijke
aandacht ingespeeld wordt op de sportbehoefte (recreatie of gericht op prestatie).

2. Het zijn van een aantrekkelijke vereniging voor de trainers.
In de komende jaren willen wij de kwaliteit van de lessen op het vereiste hebben en houden.
Door in trainers te investeren zetten we in op binden van onze huidige trainers en het zijn van
een aantrekkelijke vereniging voor benodigde toekomstige trainers.

3. Een gediplomeerd technisch kader dat voldoet aan de verplichtingen voor de vereniging.
Indien ons technisch kader nog scholing behoeft, worden afspraken gemaakt om tot het
gewenste niveau te komen. De kosten hiervan worden door de vereniging vergoed.
4. Een toekomstbestendig vereniging met een professionele organisatie.
Door de vereniging organisatorisch te professionaliseren, willen we een toekomstbestendig
antwoord geven op de ontwikkelingen m.b.t. regelgeving. Hierbij wordt proactief gekeken naar
potentiele versterkende samenwerkingsverbanden.

5. Geminimaliseerde en doelgerichte inzet van menselijk kapitaal (o.a. vrijwilligers)
Een daadkrachtige organisatie door leden, en voor de minderjarigen ouders van leden,
weloverwogen en doelmatig te betrekken gebaseerd op de vaardigheden van de leden en
ouders van jeugdleden.

6. Een gezonde en inzichtelijke financiële organisatie.
Om een gezonde financiële organisatie te bereiken worden de uitgaven per discipline bewaakt
en jaarlijks getoetst aan het uitgangspunt dat iedere tak van sport binnen de vereniging
kostendekkend moet zijn. Indien dit niet het geval is zal bij een significante (negatieve) afwijking
deze worden verwerkt in het contributievoorstel op de algemene ledenvergadering teneinde de
scheefloop te herstellen naar het uitgangspunt.

7. Een toegankelijke vereniging met een betaalbare contributie.
Naast de kosten baten analyse per discipline, wordt in de markt naar de omliggende
verenigingen gekeken met een vergelijkbaar sportaanbod. Indien de prijzen in sterke mate
afwijken zal dit geanalyseerd worden, eventuele maatregelen worden genomen en leiden tot
een eventueel gewijzigd prijsplan.

8. Het leveren van aansprekende sportieve resultaten die de aantrekkingskracht voor
nieuwe leden vergroten.
Duidelijke doelstelling en organisatie per lesgroep. Gebruik van accommodaties die geschikt zijn
voor het beoefenen van de lessen. Sporters moeten in het kader van gezondheid, veiligheid en
welzijn met plezier hun sport kunnen beoefenen.
Het aanbieden van extra/vervangende lessen voor (top)talent en door middel van hun prestaties
de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de vereniging vergroten.
9. Het versterken van de zichtbaarheid en het verenigingsgevoel van GAV Unitas.
Door het organiseren van activiteiten in het verlengde van het sportaanbod willen wij het
verenigingsleven van GAV Unitas versterken en bewaken. De zichtbaarheid kan worden
vergroot door doelgerichte (digitale) campagnes en GAV-Unitas merkuitingen op fysieke
materialen te promoten.

Communicatie
Interne communicatie:
Notulen bestuursvergaderingen
Algemene ledenvergadering

Externe communicatie:
Website www.gav-unitas.nl
Facebook
Informatie krant / huis aan huis bladen, lokale TV
Posters en flyers

Disciplines
Gymnastiek
De gymnastieklessen zijn gericht op het plezier in bewegen waarbij alle basiselementen van
bewegen spelenderwijs wordt aangeboden. Veel aspecten van bewegen komen aan bod: springen,
balanceren, zwaaien, lenigheid, kracht, bewegen op muziek en meer. Daarmee is gymnastiek de
basis voor veel andere sporten.

SeniorenGym
Onze vereniging bevat een groep ouderen die SeniorenGym volgen. Door deze lessen voor
ouderen blijft men zich fit voelen, de conditie wordt verbeterd en bovendien worden er sociale
contacten opgedaan. Met name bewegen op muziek en spier- en krachtoefeningen staan centraal.

Zumba
Zumba is een Latijns-Amerikaans geïnspireerde dansfitness die Latijnse en internationale muziek
met swingende dansbeweging combineert. Hierdoor ontstaat een dynamisch, leuk en effectief
fitness systeem.

Turnen
Voor de turngroep (selectie) worden talentvolle leden geselecteerd uit de gymnastiekgroepen.
Wanneer je in de selectie zit, kun je voor de vereniging uitkomen in de district, provinciale of
landelijke wedstrijden van de KNGU. De trainingen richten zich met name op de vier
wedstrijdonderdelen: sprong, brug, balk en vloer. Elk jaar wordt er geprobeerd plaatsing voor de
Groningse Kampioenschappen, district en/of landelijke wedstrijden te bewerkstelligen.

Freerunning
Freerunning is een sport waarbij je alledaagse dingen om je heen als grote speeltuin gebruikt.
Muurtjes, bankjes, trappen, alles wordt gebruikt om spectaculaire sprongen te maken. Om deze
vaardigheden te ontwikkelen leer je in de beschermde omgeving van de gymzaal soepel over
obstakels heen te springen en deze te gebruiken om sprongen of flips te maken. Je leert sneller,
sterker en beter te bewegen in je omgeving, zowel op het fysieke als op het mentale vlak.

Volleybal
In verschillende groepen wordt recreatief tot competitief lesgegeven. Er wordt gewerkt aan techniek
en conditie. We komen uit in o.a. de Noordelijke Volleybal Competitie en de NEVOBO.

