
Actiepunten BALV 

1. We moeten met het oog op de toekomst actief een andere locatie zoeken. 

Suggesties hiervoor zijn de Zuid-Hollandse jachtvereniging, en een andere optie 

voor een terrein zou het terrein en de bak van de Kleihoeve langs de 

Rijksstraatweg zijn. De gemeente Wassenaar  kan op vliegveld Valkenburg een 

terrein toewijzen aan de vereniging.  

Een verenigingsavond bij een indoor locatie, zoals Vreehorst en Santhorst is ook 

een optie. Bij de Westkustruiters is er nog altijd een avond in de week 

beschikbaar voor de vereniging. 

2. Korte clusters en clinics. De springclinic kan beter met daglicht gegeven worden, 

eventueel kan het in het weekeind. De leden willen meer inbreng over de 

instructie. De uiteindelijke beslissing blijft bij het bestuur. Eventueel kunnen we 

denken aan instructieweken. De verenigingslessen blijven de basis. 

3. Omvormen lidmaatschapsmogelijkheden, misschien moeten de mogelijkheden 

wat meer toegespitst worden op de activiteiten. 

4. De planning voor de activiteiten moet zo snel mogelijk doorgegeven worden aan 

de leden. Activiteiten graag ruim van te voren plannen, rekening houdend met 

vakanties.  

5. Voor de toekomst is het wellicht een goed idee om een extra 

verenigingsinstructeur aan te trekken. Voor de jeugd is juist weer wel een 

stabiele instructeur gewenst.  

6. We moeten kritisch kijken naar wat we organiseren. Wat organiseer je en 

waarom. Organiseren we alleen activiteiten waar leden aan mee doen? Conclusie 

is dat we de activiteiten ook openstellen voor niet-leden. Het verschil in prijs bij 

de activiteiten tussen leden en niet- leden moet groter worden om mensen te 

stimuleren om lid te worden. 

7. Communiceer beter de activiteiten en de doelstellingen naar de leden toe. Bij 

wedstrijden moeten we duidelijk zijn naar de deelnemers over de regels voor 

deelname. 

8. Een blog opzetten op de website, dit moet een plaats zijn voor leden om hun 

persoonlijke verhaal kwijt te kunnen. 

9. De communicatie tussen bestuur en leden moet beter, onder andere via de mail 

maar ook persoonlijk. Meer betrokkenheid is nodig naar de leden maar zeker ook 

van de leden. Zorg als bestuurslid dat je je leden kent en weet wat ze willen. 

10. Kritiek graag opbouwend en positief geven. 

 

 


