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Fastholdelse
Politik:
Roskilde Volleyball Klub bygger på det frivillige engagement. Uden frivillige trænere, ledere og
hjælpere ville klubben ikke eksistere, og vi ser det derfor som en central opgave at opfordre og
opmuntre til at alle der kan yder en indsats gennem den frivillige involvering.
For at vise klubbens værdsættelse af det frivillige engagement har vi forskellige
værdsætningsprocedure og –tiltag.

Nuværende midler til fastholdelse:
Trænere:
- Trænere og hjælpetræner får betalt relevante volleykurser af klubben
- Trænere og hjælpetræner med kontrakt modtager et godtgørelseshonorar (jf. bilag A)
- Træner får en træningsdragt
- Kidstrænere afhjælpes med en hjælpetræner, hvis den pågældendes hold overstiger 10 børn
- Trænermøder (opstart og evaluering) med mad og drikke
- Trænermappe
Bestyrelse:
- Medlemmerne af bestyrelsen modtager et godtgørelseshonorar på 1500 kr.???
- Formand og kasserer modtager et godtgørelseshonorar på 3500 kr.????
- Bestyrelsesmiddag??
Webredaktør:
- ros og anerkendelse ved generalforsamling????
Klubhusansvarlig:
- ros og anerkendelse ved generalforsamling????
Festivalgruppen:
- Evalueringsmiddag
Ad-hoc udvalg:
Skolemesterskabsgruppen:
- ros og anerkendelse ved generalforsamling????
Seniorspillere der kører til kamp:
- Kørselspenge
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Fremtidige midler til fastholdelse:
-

Billeder af samtlige trænere og bestyrelsesmedlemmer –evt Festivalgruppen, web-redaktør,
klubhusansvarlig (ophæng i hallen og billede på hjemmesiden)
Træningsdragt eller t-shirt til samtlige trænere og hjælpetrænere
Hjælpetrænerne skal have et trænerbevis efter endt sæson
Kommunikationen skal styrkes mellem trænere og bestyrelse (præsentation på speakers
corner sammen med bestyrelsen)
Foredrag eller coaching til trænerne ved f.eks. evalueringsmødet
Elektronisk nyhedsbrev til spillere og forældre
Aktivitetskalender over aktiviteter i hallen og for de enkelte hold (ude og hjemme)
Alle ansvarshavende træner skal have nøgle til klubbens skabe
Bestyrelsesmedlemmer skal aflastes ved behov
Kåring af årets træner
Bestyrelsesmiddag?
DVBF-Konference? (se det ikke som en pligt – men som et interessant tilbud)
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1. Billeder af trænere, ledere og hjælpere

Ø Målgruppe for forslaget:
Samtlige trænere og hjælpetrænere, bestyrelsesmedlemmer, andre hjælpere så som
web-redaktør, festivalgruppe, klubhusansvarlig mf.

Ø Kort om forslaget:
Vi skal gøre de aktive og frivillige kræfter mere synlige i klubben. Ved at sætte
billeder op kan klubbens medlemmer, trænere og ledere se hvem der er hvem, og
hvem de skal gå til med eventuelle spørgsmål.
Specielt blandt de unge trænere (og forhåbentligt også generelt) kan det give lidt
presstige at blive fremhævet i klubben. Forslaget kan udbygges til, at der også skal
knyttes et par linie om den enkelte person. Hvilket hold har den pågældende træner,
hvor mange år har han/hun været træner og evt. selv spillet (evt. niveau) og hvilke
kurser har træneren taget. I forhold til bestyrelsen og andre hjælpere kan deres
opgaver kort beskrives.
Ø Konkret gennemføring af forslaget:
Billederne skal tages inden eller i staten af sæsonen. Evt. forbindelse med
trænermødet. Billederne printes ud og lamineres. Ophænges i hallen på en af vores
opslagstavler
Ø Økonomi i forslaget:
Forslagets gennemføring kræver kun økonomi til farveudprint og laminering.
Ca. 200 kr.
Ø Ansvarlig for forslaget:
Sine Prahl
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2. Træningsdragt og eller t-shirt til trænere og hjælpere

Ø Målgruppe for forslaget:
Ansvarshavende trænere og hjælpetrænere

Ø Kort om forslaget:
Klubbens trænere skal gøres synlige - både når de træner nede i hallen, og når de er
ude til stævne i volleysammenhæng. Derudover vil klubben også gerne styrke
trænerne i deres trænergerning ved at tilbyde nye trænere en træningsdragt eller en tshirt.
Ø Konkret gennemføring af forslaget:
Alle trænere (båder ansvarshavende og hjælpetrænere) skal have tilbud om en t-shirt.
Alle ansvarshavende trænere skal tilbydes en træningsdragt (til lån) det første år. Ved
andet trænerår bliver træningsdragten trænerens ejendom.
Trænerne skal tilbydes ny træningsdragt, når denne er slidt op, eller i tilfælde af at
klubben skifter træningsdragt.
Bestillingerne er træningsdraget og t-shirt noteres ved det afsluttende trænermøde i
sæsonen, og bestilles hos Errea-sport
Ø Økonomi i forslaget:
Vi bør arbejde på at søge sponsorpenge. Et totalindkøb kan komme op på 6000-7000
(fordelt på 3 år)
Ø Ansvarlig for forslaget:
Trænerudvalget/tøjudvalg
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3. Trænerbevis til de unge hjælpetrænere

Ø Målgruppe for forslaget:
De unge hjælpetrænere
Ø Kort om forslaget:
Vores unge hjælpetrænere yder en stor indsats, der skal belønnes på flere måde. Ved
at lave og uddele et trænerbevis, udsender vi et symbolsk bevis på vores værdsættelse
af deres arbejde. Beviset bør gøres personligt med en udtalelse fra deres
ansvarshavende træner samt evt. formand eller et andet bestyrelsesmedlem.
Derudover skal det beskrive klubbens glædelige og positive syn på de unge træneres
indsats.
Ø Konkret gennemføring af forslaget:
De ansvarshavende trænere skal bedes om, at skrive et par enkelte linier om de
pågældende hjælpetrænere. Der skal udformes en skabelon til beviset. Beviset
underskrives og lamineres.
Ø Økonomi i forslaget:
Ca. 100 kr. til print og laminering
Ø Ansvarlig for forslaget:
Trænerudvalget
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4. Styrkelse af kommunikation mellem trænere og bestyrelse

Ø Målgruppe for forslaget:
Trænere og bestyrelse
Ø Kort om forslaget:
Roskilde Volleyball Klub er vokset og har fået flere trænere. Dette bevirker, at det
ikke er alle trænere, der ved hvem bestyrelsen er og omvendt. Dette kan være
uheldigt, da kommunikationen
Ø Konkret gennemføring af forslaget:

Ø Økonomi i forslaget:

Ø Ansvarlig for forslaget:
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