Introductie beleid Victoria Squash: 17+7
Victoria <3 squash
Bij Victoria houden we van squash, zowel de breedte, als de topsport. Wij brengen zoveel mogelijk
mensen in aanraking met de squashsport, van jong tot oud, van topsporter tot recreant en van
beoefenaar tot liefhebber, op een laagdrempelige manier waarbij het familiegevoel centraal staat. We
vinden het belangrijk dat squash optimaal wordt ervaren door iedereen die met Victoria Squash in
aanraking komt.
De komende jaren brengen we bovenstaande visie tot leven in het 17+7 plan. In onderstaande notitie
delen we de hoofdlijnen van het beleidsplan: de doelstelling en speerpunten. In de uitwerking zal
invulling gegeven worden aan de speerpunten waarbij jaarlijks wordt bekeken of de uitgezette koers
nog de juiste is.
SQUASH 17+7 Doelstelling
Om in de toekomst activiteiten te blijven ondernemen om de squashsport groter te maken en zoveel
mogelijk mensen te raken met deze sport, is het van belang om zelf een gezonde basis te hebben met
vaste inkomsten uit leden. Tevens is het belangrijk om een relevante partij te zijn (en te blijven) voor
externe partijen zoals de gemeente Rotterdam, de Squashbond Nederland (SBN) en de pers.
Een belangrijk doel achter de activiteiten van Victoria Squash Rotterdam is ledengroei. Analyse van
het ledenbestand en historisch ledenverloop toont dat er nog ruimte is voor ledengroei de komende
jaren.
Groei van het huidige ledenbestand wordt gedreven door 2 factoren:
1) Het behoud van huidige leden (retentie)
2) Het aantrekken van nieuwe leden (werving)

Hierbij zijn de volgende beleidsspeerpunten benoemd die bijdragen aan ledengroei:
1. Onze squashbanen en faciliteiten zullen best-in-class zijn zodat squashers op de best
mogelijke manier hun sport kunnen beoefenen
2. Er zullen voor elk niveau voldoende squashmogelijkheden zijn en kansen voor ontwikkeling
3. Als vereniging werken we ook de komende jaren aan het behoud van ons topsport imago
4. Jeugdsquash dient om jeugd kennis te laten maken met sport maar ook voor het identificeren
van talent en deze mogelijkheid te geven tot ontwikkeling
5. Een rijk clubleven zal bijdragen aan de binding van de leden met de squashvereniging en
zorgen voor een hogere retentiegraad in ons ledenbestand.
De solide basis onder deze beleidsspeerpunten zijn een gezonde financiële huishouding en
eenduidige ledenadministratie.
In de jaarlijkse vergadering zullen we dieper ingaan op het programma bij elk van deze speerpunten.
We nodigen dan ook al onze leden uit om mee te denken en deel te nemen aan het traject 17+7!

