
VISIEDOCUMENT BESTUUR DELTASTEUR 2015 
 

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  

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  

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 1: Behoud ledenaantal van minimaal 600 leden op 31 december 2018. 

Deeldoelstelling 2: Verbeteren van de doorstroming van Sterrenplan leden naar waterpolo- en 

zwemafdeling. 

Deeldoelstelling 3: Bestuurlijke professionalisering vereniging. 

Deeldoelstelling 4: Financieel gezonde vereniging nastreven. 

 

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). 

 

Actiepunt 2015: 

De actiepunten zoals gesteld in 2014 zijn reeds uitgevoerd. De contributie is hervormt en de financiële  

gezondheid van de vereniging is herstellende. Voor zover het op dit moment in te schatten is, is er in 

2015 een begrotingsevenwicht en is er voor de lange termijn een gezondere situatie gecreëerd. Kijkend 

naar de toekomst biedt de oplevering van het nieuwe zwembad in Kampen wel enkele rand 

voorwaardelijke onzekerheden waar het bestuur op in wil spelen. In 2015 en 2016 zal financiële ruimte 

gecreëerd (begroot) worden om eventuele onvoorziene uitgaven te kunnen bekostigen. Daarnaast is  het 

de doelstelling om meer inkomstenbronnen aan te boren, zoals sponsoring en geldinzamelacties. 

 

De professionalisering van de vereniging is ingezet, waarbij in 2015 extra aandacht gegeven zal worden 

naar de opvulling van de vacature van een vertrouwenspersoon en de uitvoering van het inventariseren 

van Verklaringen Omtrent (goed) Gedrag (VOG) van trainers en coördinatoren boven de 18 jaar.  

 



De sportieve continuïteit van het Sterrenplan, de Recreatieve afdeling en de Zwemselectie is in 2014 

gewaarborgd door het aangaan van een samenwerkingscontract met Sportcentrum Sonnenberch. De 

intentie van de vereniging is een meerjarige vruchtbare samenwerking met Sportcentrum Sonnenberch. 

 

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 zwemmen 

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 

Algemene beschrijving van de afdeling waterpolo: 

 

De waterpolo afdeling heeft een gevarieerd ledenbestand, van jong tot oud. Al lijkt het misschien alsof 

iedereen wel een balletje kan gooien, toch worden er behoorlijke inspanningen van de spelers gevraagd, 

zowel op het gebied van kracht en conditie als op het gebied van samenspel en samenwerking. 

Waterpolo speel je immers niet alleen, maar in een team. Het is een fysiek spel, waarbij je als speler vaak 

dicht bij je tegenstander ligt. Of je nu met je eigen teamgenoten speelt en traint of dat doet met anderen, 

wederzijds respect is daarbij altijd belangrijk, zonder elkaar en zonder samenwerking kom je er niet.  

 

Op maandagavond, woensdagavond en zaterdagmorgen worden er trainingen verzorgd voor de 

verschillende groepen, door een team van ca. 5 trainers. Op dit moment zijn er ca. 70 waterpolo-leden 

actief, verdeeld over 3 senioren teams en 3 jeugd teams. Deze herenteams (Heren 1, 2 en 3) en 

gemengde jeugdteams (O.13, O15  en O.17) nemen ook deel aan de verschillende competities. De 

teams bestaan uit ca. 10 leden, dat betekent dat er dus ook een aantal leden zijn, die nu niet (regelmatig) 

in competitieverband willen of kunnen spelen. Het streven is om alle leden die dat wensen, de 

mogelijkheid te bieden om te spelen in een team dat past bij hem of haar, zodat hij/zij niet slechts aan de 

trainingen deelneemt maar ook echt deel uitmaakt van een team. Dat is echter niet altijd mogelijk, omdat 

er vanuit het District wedstrijdbepalingen zijn waaraan moet worden voldaan. 

 

Indien er leden van de afdeling waterpolo voldoende capaciteit en ambitie hebben om deel te nemen aan 

regionale / landelijke trainingen of activiteiten, dan worden deze leden hiervoor individueel door de 

trainers benaderd en wordt daarna tussen de waterpolocommissie,  ouders en het betreffende lid 

besproken welke mogelijkheden er zijn. Deelname aan landelijke waterpolokampen, trainingscentra of 

dergelijke wordt door de waterpolocommissie aanbevolen en waar mogelijk ook begeleid. 

 

Om met teams te kunnen deelnemen aan de verschillende competities, is het noodzakelijk om als club 

W-officials (juryleden) en ook scheidsrechters op te leiden en aan te leveren. Per twee teams die willen 

deelnemen aan een competitie, moet er één scheidsrechter voor de vereniging actief zijn. Daarnaast 

moet de vereniging bij thuiswedstrijden de bezetting van de jurytafel (wedstrijdofficials) organiseren en op 

zich nemen. Voor seizoen 2014-2015 zijn er voldoende W-officials, maar het werven van nieuwe 

vrijwilligers voor de taak van scheidsrechter en/ of W-official behoeft wel aandacht van de 

waterpolocommissie. 

 

Het streven van onze afdeling is om de sport waterpolo voor iedereen leuk en uitdagend te laten zijn, 

waarbij elk lid zichzelf kan ontwikkelen en ontplooien en iedereen zich bij ons thuis kan voelen.  

 

Sportieve ambities: 



Naast bovenstaande omschrijvingen heeft de waterpolocommissie voor de aankomende jaren a) een 

missie (doelstellingen) en daaruit voortvloeiend ook b) een visie geformuleerd en wel als volgt: 

 

a) Missie / doelstellingen. 

Doelstellingen voor de jaren 2014-2018 zijn: 

- Het heren 1 team wil werken aan promotie vanuit de eerste district klasse naar de 3e klasse bond; 

- daarnaast zien we idealiter tussen de opeenvolgende overige teams een beperkt niveauverschil; 

- onze leden spelen en trainen met plezier op een wijze die past bij een ieders ambitie;  

- deelname aan de competitie in elke jeugd categorie, ook in de toekomst; 

- Voor de langere termijn: zoeken naar mogelijkheden voor het oprichten van een dames team. 

 

b) Visie: hoe bereiken we onze doelen? 

We willen onze doelstellingen bereiken door middel van het aanbieden van sport-specifieke trainingen die 

passen bij het niveau, de ambities en/of de leeftijd van onze verschillende leden en doen dat met trainers 

die beschikken over de passende kwaliteiten. Deze trainingen zullen tevens gericht zijn op het bijbrengen 

van betrokkenheid bij en respect voor de medesporters, trainers, officials, de eigen clubleden alsook onze 

tegenstanders. Om het aantrekken van nieuwe en jonge leden te bewerkstelligen en de vervolgstap naar 

Waterpolo aan te moedigen zetten we in op een grotere participatie in het Sterrenplan. 

 

 


