VISIEDOCUMENT BESTUUR DELTASTEUR 2014

I. De vereniging
Statutair doel
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zwemsport, in de ruimste zin, te
bevorderen en meer algemeen te maken.
Missie (nieuw)
Deltasteur staat voor het bevorderen van de zwemsport in de Gemeente Kampen. Deltasteur
neemt hierin de verantwoordelijkheid om iedereen de mogelijkheden te bieden een leven lang
actief te zijn in één of meerdere zwemsporten, voor iedereen, op elk niveau en ieders ambitie.
Visie (nieuw)
Deltasteur is een vereniging waarin iedereen in iedere levensfase actief kan zijn in en rond het
water. De vereniging wil binnen de gemeente Kampen de (aanstaande) leden de mogelijkheid
blijven bieden om op een gezonde en verantwoorde manier te sporten. Belangrijk onderdeel
hierin is de breedtesport filosofie: met plezier, kwaliteit, ambitie en op ieders niveau een 'leven
lang sporten'.
II. Beleidsplan Bestuur 2013-2018
Deeldoelstelling 3: Bestuurlijke professionalisering vereniging.
Deeldoelstelling 4: Financieel gezonde vereniging nastreven.
Hieruit volgend concreet actiepunt 2014
In 2014 1) de contributie opbouw hervormen en 2) de bedrijfsvoering verbeteren met als doel 1)
het waarborgen en het bieden van mogelijkheden aan de uitvoering en nastreving van de
visie(s) en ambitie(s) van de diverse afdelingen en 2) de financiële gezondheid van de
vereniging op een constructieve wijze herstellen (een begrotingsevenwicht).
III. Afdelingen
De uitvoerbaarheid van de verenigingsvisie (paragraaf I), en de uitdaging die voor ons ligt
(paragraaf II) worden verder afgebakend en bepaald door de sportieve visies van iedere
afdeling binnen de vereniging:
Sterrenplan
Het Sterrenplan zwemmen bestaat momenteel uit twee groepen (Kampen en IJsselmuiden),
welke worden geregeld vanuit de zwemcommissie.
Missie/visie: Op speelse wijze aanleren van de verschillende vormen van de zwemsport.
Plezier in zwemmen staat voorop.

Uitdaging: Het Sterrenplan is de ruggengraat en motor van de vereniging én de basis voor de
continuïteit van de verschillende afdelingen binnen de vereniging. Het is daarom belangrijk dat
het Sterrenplan een laagdrempelige toetreding tot de zwemsport is en blijft. Naast de inmiddels
stevig ingezette sportieve verbetering van de afdeling is het belangrijk dat het contributietarief
voor het Sterrenplan, laagdrempelig (t.o.v. zwemles) en concurrerend met andere sporten
binnen de Gemeente Kampen is en blijft.
Recreatief
De volgende recreatieve groepen zijn actief binnen Deltasteur: IkZwemPlan, Masterzwemmen,
Trimzwemmen en zwemmen voor Anders begaafden (Gehandicapten zwemmen)
Missie/visie: Sportief bezig zijn met de zwemsport staat voorop. Conditie en
uithoudingsvermogen van zwemmer(-ster)s verbeteren.
Uitdaging: De Recreatieve afdeling is samen met het Sterrenplan de grootste afdeling binnen
Deltasteur. Het dient een toegankelijke mogelijkheid tot het beoefenen van de zwemsport te zijn
en blijven. Momenteel is het een relatief kosten-efficiënte groep die volledig wordt
gecoördineerd (samen met Sterrenplan en Selectie) vanuit de zwemcommissie.
Selectie
De opbouw van de selectie de volgende structuur:
Minioren selectie (trainen 2 - 3 keer in de week), Junioren B selectie (trainen max. 3 in de week)
, Junioren A selectie (trainen max. 4-5 in de week), Senioren B selectie (trainen max. 3 keer in
de week) , Senioren A selectie (trainen max. 4-5 in de week)
De opbouw van de selectie vindt plaats vanuit een brede selectie van Minioren zwemmers. Hoe
breder de basis, des te groter de kans dat de doorstroming naar de oudere selectiegroepen
beter zal zijn.
Missie/visie: Zwemmen binnen een prettige en veilige zwemomgeving waarbij ruimte is voor
persoonlijke- en teamdoelstellingen. Er wordt gestreefd naar een verantwoorde sportbeoefening
over een langere termijn, wat een geleidelijke opbouw in de 'sportloopbaan' van een zwemmer(ster) betekend. Uitgangspunt hierbij is het technisch beleidsplan selectie zwemmen. Dit
allemaal binnen een omgeving waarin leden betrokken en actief willen zijn.
Uitdaging: Het opbouwen van een brede gevarieerde selectie, hierin moeten alle leeftijden
vertegenwoordigd zijn om zo de sportieve ambitie te kunnen waarmaken. De spoeling t.a.v.
oudere zwemmers (jeugd en senioren) is nu (2014) dun.
Waterpolo
Missie waterpolo: het spelen van waterpolo in teamverband in een competitie op verschillende
ambitieniveaus , in alle leeftijdsklassen die er binnen de KNZB zijn, waarbij het eerste team
structureel op bondsniveau uitkomt en er tussen de opvolgende seniorenteams een beperkt
niveauverschil is.

Visie: aanbieden van sport specifieke training naar niveau, ambitie en leeftijd van de
deelnemers en met trainers met kwaliteiten passend bij het niveau/ambities.
Uitdaging: meedenken en meewerken aan een contributievoorstel dat dat mogelijk maakt.

