
 

 

 

2018-2023 
Visie 

Regio’72 is een korfbalclub voor de gehele gemeente 

Epe en het aangrenzende deel van Apeldoorn. 

Prestatie en plezier gaan bij deze sociale club hand 

in hand. De vereniging  staat midden in de 

maatschappij en biedt een duurzaam en veilig 

sportklimaat, waaraan ieder lid zijn steentje 

bijdraagt. 

In lijn met de maatschappelijke 

ontwikkelingen gaan we serieus om 

met samenwerkingsmogelijkheden 

met andere verenigingen. We zien 

kansen en benutten deze, zonder onze 

eigen identiteit te verliezen. 

 

Om onze doelstellingen te realiseren is 

groei noodzakelijk, bij zowel de leden 

als het ondersteunende kader. Hèt 

speerpunt voor de komende periode is 

ledenwerving. Gericht en in een ruim 

geografisch gebied. 

 

Samenwerking 
en groei 

Dit plan 
Dit plan vormt de leidraad voor de 

deelplannen van de verschillende 

commissies binnen onze club. Deze 

worden opgesteld in de vorm van 

jaarplannen welke worden getoetst door 

de commissies en gemonitord door het 

bestuur.  

Beleidsplan korfbalvereniging Regio72 

REGIO’72 
korfbal 



 
 

225 leden 
Gelijkmatig verdeeld 

over senioren, jeugd 
en niet spelende 

leden 
Verantwoordelijk: bestuur 

Mede uitvoerend: TC, 

React, PR, Ledenwerfgroep 

 

Onze spelers worden opgeleid tot alleskunner, zodat ze met 

de visie van iedere (externe) hoofdtrainer uit de voeten 

kunnen. In de trainingen gaan plezier en presteren hand in 

hand volgens de uitgangspunten van Spelenderwijs 

verbeteren. Onze teams worden bij  de F tot en met de D 

vooral ingedeeld vanuit sociale beweegredenen. Bij de C en 

hoger worden de spelers en speelsters voorbereid op 

prestatiegericht selecteren.  

DOELSTELLINGEN 
Regio’72 streeft naar het volgende in 2023 

80% vrijwilliger 
Buiten de 
schoonmaak voert 

80% van de leden 

een taak uit 
Verantwoordelijk: TOM 

Mede uitvoerend: TC, 

Sportparkcommissie, React, 

Sponsorcommissie 

Allround korfballers 

Verantwoordelijk: TC 

Mede uitvoerend: Sportparkcommissie 

 

Onze eerste en tweede team spelen in de 2e klasse, 

overige seniorenteams spelen gedifferentieerd (geen twee 

teams in dezelfde klasse) 

Selectieteams op niveau 

Verantwoordelijk: TC 

 

Regio ‘72 wil graag verder uitvoering geven aan het 

gedachtegoed ‘Korfbal Zichtbaar Sportief’ van het KNKV 

en heeft de doelstelling om in 2022 arbitrageproof te zijn.   

Arbitrageproof 

Verantwoordelijk: TC 



 
 

 

DOELSTELLINGEN 
Regio’72 streeft naar het volgende in 2023 

Regio’72 streeft ernaar een duurzame vereniging te 

worden. Onze accommodatie is onderhoudstechnisch op 

een goed niveau, met twee kunstgrasvelden  

Topaccomodatie 

Verantwoordelijk: Sportparkcommissie 

Mede uitvoerend: Bestuur 

Er worden minimaal 8 activiteiten per doelgroep 

georganiseerd; in het kader van de ledenbinding en de 

saamhorigheid in de vereniging en de uitstraling naar 

Voor ieder wat wils 

Verantwoordelijk: React 

Mede uitvoerend: PR, Bestuur. Ledenwervinggroep 

Ieder seizoen vindt er 

minimaal 1 activiteit plaats 

die in het teken staat van 

het verder innoveren van de 

sport en/of de vereniging 

Innovatie 

Verantwoordelijk: Bestuur 

Mede uitvoerend: TC, Sportpark,  

Ledenwervinggroep 

Regio’72 is financieel 

gezond en heeft een goed 

onderhouden 

sportaccommodatie. 

Noodzakelijke investeringen 

daarvoor zullen gedaan 

moeten worden  

Financieel 

Verantwoordelijk: Bestuur 


