Notulen - 19-10-2020

Naar aanleiding van de nieuwe corona maatregelen en het sombere vooruitzicht, zal deze
vergadering vooral bestaan in het onderverdelen van doelen, in doelen die we wel kunnen
behalen met corona en doelen die nog niet behandeld kunnen worden door corona.
Doelen waar we wel mee bezig kunnen met corona:
1. Het ontwerpen maken van de flyers die we willen gaan uitdelen in Assen en
Groningen, voor de naamsbekendheid → Bas en Stijn zullen zich hierover gaan
buigen.
a. De flyers die we willen gaan uitdelen in het AZC kunnen later gemaakt
worden, aangezien we het AZC nog niet in mogen door corona.
2. Er moet een definitief Sollicitatie-beleid worden geschreven met bijbehorende
vragen, dit zullen Xavier en Stijn formuleren
3. De officiële mail voor acquisitie moet upgedate en herzien worden. Xavier en Fien als
acquisitie zullen dit doen.
4. De inrichting en documentatie op de drive moet verbeterd en duidelijker ingedeeld
worden. Charlotte zal dit op zich nemen.
5. De website moet verder opgeschoond worden, d.m.v. onder andere een
donatie-knop. Jet zal hier verantwoordelijk voor zijn met de hulp van Stijn.
a. Verder moet in het stuk “over ons” verwerkt worden dat we een ANBI status
hebben. Daarnaast moet eruit gehaald worden dat we in de oprichtingsfase
zitten, en juist erin zetten wat we beogen in de komende 1,5 jaar te realiseren
(bijvoorbeeld: wekelijks sportmoment, twee verschillende leeftijdsgroepen
bedienen, organisatie professionaliseren, kijken naar
uitbreidingsmogelijkheden in noordelijke provincies)
b. Er moet een nieuwe corona-update gemaakt worden.
c. Er is ook ruimte om andere posts op de site te zetten:
i.
bv. een leuk verslag over 1 van de sportdagen, met leuke foto’s. een
concreet verhaal met wat we precies doen.
6. Ook de Linkedin moet verbeterd ook dit zal Jet doen.
7. Het in- en uitschrijven van de oude en nieuwe bestuursleden bij de KvK moet worden
behandeld, dit zal Willem doen.
Doelen waar we door corona nog niet mee bezig kunnen en die dus later behaald moeten
worden:
1. Het inschrijfsysteem voor de kinderen moet overzichtelijker en zou beter moeten
zorgen dat de kinderen ook terugkomen. Dit kunnen we doen door:
a. bijhouden wie er waren, d.m.v. lijsten
b. flyeren voor ouders
2. De plannen voor sponsoring d.m.v. middelen moet concreet opgeschreven worden.
3. Google adwords non-profit beurs aanvragen, dit zal Bas gaan doen.
4. Andere AZC’s in kaart brengen, voor mogelijke uitbreiding. Milou als externe
contacten, zal dit op zich nemen.
5. Plan over hoe we de sportdagen weer op kunnen starten, wanneer het weer kan,
meeting met Arjan en Roy in plannen. Bas zal hier naar kijken.

6. Plan over het benaderen van kranten en magazines, als de sportdagen weer lopen.
Voorbeelden van kranten zijn dagblad van het Noorden en de U-krant.
7. Plan/opzet maken voor een toernooi, vergelijkbaar met de COA-cup

