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Doelen 2015-2017 
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Huidige situatie (kwantitatief) 
 
 Jeugdclubs + geschat aantal leden/jeugdleiders 

 Roden/Leek (8/2) 

 Winschoten (20/4) 

 Het Noorden Groningen (20/4) 

 Emmen (0/0) 

 Hijken(10/7) 

 Assen (0/1) 

 Hoogeveen (30/4) 

 Oosterveen (0/3) 

 Dedemsvaart (0/2) 

 Warffum (5/3) 

 Aantal kinderen in schooldamteams (300) 
 Actiepunt: totaal plaatje visualiseren 

 
 

 



Huidige situatie (kwalitatief) 
 
 Aantal talenten (top 10 NK jeugd) 

 Roden/Leek (2) 
 Winschoten (0) 

 Oosterveen (0) 
 Emmen (0) 
 Het Noorden Groningen (5) 
 Hijken (1) 
 Assen (0) 
 Hoogeveen (15) 
 Dedemsvaart (0) 

 Warffum (1) 

 Mate van volwassenheid 
 Schooldammen 
 Breedtesport: jeugdclub  
 Opleiding 

 
 

 



Drijfveren jeugddammen (1) 
 
 Enthousiasme bij kinderen is erg groot: VET!! 

 
 Laagdrempelig door eenvoudige regels 

 
 Kinderen: versterking van vaardigheden als 

 Leren vooruitdenken 
 Concentratievermogen, presteren onder spanning 
 Beslissingsvaardigheid (bijv. afwegingsproces per zet,  
     eerst denken dan doen) 

 Strategisch en tactisch denken, denkkracht 
 Persoonlijke ontwikkeling door prestaties  
 Versterking zelfstandigheid  
 Geestelijke gezondheid 
 Ontspanning door inspanning 

 

 
 



Drijfveren jeugddammen (2) 
 
 Ouders 

 Sociale en emotionele ontwikkeling kinderen 

 Bijvoorbeeld leren omgaan met winnen en verliezen 

 Samen met andere kinderen en volwassenen/ 
teamsport 
 

 Ideale prijs/kwaliteit verhouding 

 Kost weinig, levert veel op 
 

 Versterkt prestaties op school / lerend vermogen 

 

 Imago van kind door opvallende prestaties 

 

 

 



Drijfveren jeugddammen (3) 
 
 Scholen 

 Versterking basisvaardigheden zoals 

 Rekenen, analyse 

 Concentratie, doorzettingsvermogen, presteren 

onder  

   spanning (vergelijk toetsen) 

 Sociale ontwikkeling (bijv veerkracht) 

 PR voor school (schooldammen) 

 Elk kind kan schitteren (moeilijker lerende t/m 

hoogbegaafde kinderen) 
 

 



Drijfveren jeugddammen (4) 
 
 Clubs 

 Aanwas ledenaantal (continuïteit) 

 Structurele aandacht jeugd borgen 

 Motivatie (jong en oud beïnvloedt elkaar 
positief) 

 PR en imago (prestaties jeugd) 

 Goed georganiseerde uitstraling 

 Maatschappelijke bijdrage 

 Welzijn 

 Leefbaarheid 

 Participatie 

 

 

 

 

 
 

 



Doelen regiosamenwerking 
 
 Verdrievoudiging aantal jeugdleden 

 Elkaar inspireren en motiveren! 

 Van elkaar leren en samenwerken 

 Sportief: competitief 

 Breedtesport door grotere massa 

 Grenzen tussen clubs laten  

vervagen omwille v.h. hogere  

doel: florerende jeugdregio 

 Duurzaamheid en maatschappelijk rendement 

 

 
 

 



Stappenplan aanpak regio 
 
 Inventariseren per club door coördinator Zainal Palmans 

(maart) (oriënterend gesprek) 

 Werkgroep per club samenstellen met coördinator 
(maart) 

 Implementatie aanpak van ‘Concept Hoogeveen’ per 
club (april) 
 Maatwerk uitschrijven (april/mei) 

 Tijdsplan uitschrijven 

 Evalueren voortgang regioplan 
 Maandelijks Palmans-De Vries 
 Kwartaal Palmans-Werkgroepen 

 Coördineren en monitoring 

 Samenwerken met overige belanghebbenden 

 



Aanpak samenwerking  (1) 
 
 Kennis 

 Delen van kennis en kunde op jeugdgebied 
 Voldoende samenwerkend kader 

 Breedtesport/Talentontwikkeling 

 Organisatie 

 Communicatie 
 Website, kalender, etc. 

 Social Media 

 Materiaal 
 Dammateriaal  

 Opleidingen 

 Promotie 

 
 

 

 
 

 



Aanpak samenwerking  (2) 
 
 Trainingen/ coaching 

 Groepstrainingen 

 Privetrainingen 

 Kadertrainingen 

 Toernooi coaching 

 Financiële inrichting en verantwoording 

 Businessplan continuïteit 

 Inkomsten en uitgaven (afstemming met WK 
org) 

 Administratie en beheer 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


