Missie – Visiedocument K.G.R De Hunze
Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze is een vereniging van en voor roeiers.
Het motto is: " Roeien beweegt mensen en maakt het beste in de mens beter "

Doelstelling
Gezamenlijk bevorderen van de roeisport in de volle breedte; leden de gelegenheid geven om met
elkaar in een open en gezellige sfeer op te trekken, te boeien en te binden. Daarnaast er voor
zorgdragen dat de vereniging en haar bezittingen (vloot, materiaal en botenhuis) in optimale conditie
blijven (bestaan).
Dat doet de vereniging onder meer door:
1. Leden gelegenheid te geven zich optimaal te bekwamen in het roeien en in het besturen van
boten op alle niveaus;
2. Het bevorderen van het recreatieve roeien in al zijn vormen;
3. Het organiseren van- en meedoen aan wedstrijden;
4. Het ter beschikking hebben en in optima forma houden van boten en materiaal;
5. Het opleiden en in stand houden van sporttechnisch kader als coaches, commissie- en
bestuursleden;
6. Het in stand houden van een gezellige en goed onderhouden verenigingsleven en
sociëteitsgebouw.
Voorop staat de passie voor – en plezier in roeien. Van het doorzettingsvermogen van de eenzame
skiffeur tot het machinale teamwork van een acht: roeien is kracht, techniek, discipline, mentaliteit
en teamgeest. De één voor zijn droom, de ander voor zijn plezier.
Het competitieve element wordt met name uitgedragen in de wedstrijd- en competitiegroepen.
De sportieve ambitie is “we behoren tot het linker rijtje”.
Veiligheid voor- en gezondheid van de roeiers staan voorop. Er wordt veel aandacht besteed aan
opleiding voor de leden en het begeleiden en ontwikkelen van talenten. Jeugd, ouderen, nieuwe
Nederlanders en gehandicapten maken deel uit van de ledensamenstelling en voelen zich thuis. De
vereniging is voor alle (aankomende) leden uitnodigend.
We stimuleren het actief bezig zijn binnen de vereniging en de samenwerking met andere
roeiverenigingen; we bieden elkaar meerwaarde.
Binnen de vereniging wordt het sportieve, saamhorige, gezonde, sociale, en recreatieve aspect
benadrukt. Leden moeten zich snel thuis voelen binnen KGR De Hunze. Het verenigingsleven is
primair gericht op het respect en de zorg voor mens, materiaal en het clubgebouw.
De leden van KGR De Hunze zijn herkenbaar aan de clubkleding die bij alle externe clubactiviteiten
gedragen wordt.
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Missie en visie zijn leidend voor de organisatie. Daarnaast worden elk jaar door het bestuur enkele
speerpunten benoemd als strategische visie. Deze speerpunten vloeien voort uit de missie en visie en
zijn actueel voor de situatie waarin de vereniging op dat moment verkeert. Het streven is om deze
strategische visie op den duur voor een langere periode dan slechts een jaar te formuleren.
Als leidraad voor bestuurlijk handelen in het komende jaar zien we:
1. Stabiliteit en continuïteit in organisatie; een verbreding van het bestuur en bezetting van de
commissies;
2. Een geordende en geoliede instructie;
3. Leden voelen zich opgenomen in (roei)groepen en binnen de roeigemeenschap;
4. Zekerstelling van financiële bronnen;
5. Verhogen van de individuele betrokkenheid van leden bij het reilen en zeilen van de
vereniging;
6. Aantrekkelijkheid voor 18 – 25 jarigen versterken en het levenslang blijven roeien
bevorderen (variëteit in ledenbestand koesteren).

Bestuur en organisatie worden geacht om volgens de missie en visie te handelen.

Missie
KGR de Hunze is een roeivereniging die de roeisport wil bevorderen door deze in Groningen voor
iedereen aantrekkelijk en bereikbaar te maken. KGR de Hunze staat voor:
•

Sportieve ambitie(s)

•

Sportief, uitdagend en coöperatief

•

Recreatief

•

Respect voor mens, materiaal en omgeving

•

Gezond oud worden door een positieve en gezonde levensstijl

•

Communicatief met plaatselijke en regionale overheid en andere (sport) instanties

•

Het uitdragen van de roeisport op het bestaande netwerk van vaarwegen

•

KGR De Hunze wil daarom niet alleen een roeivereniging zijn, maar ook bindend met de
omgeving en regio voor wat betreft educatie, opleiding, communicatie naar pers, media en
lokale instanties.
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•

We faciliteren (mede) activiteiten zoals schoolroeien, coaching ten behoove van nationale
ploegen en we participeren in diverse overleggen om de roeisport te bevorderen, in stand te
houden of te verbeteren.

Visie
KGR De Hunze:
•

Is de oudste en grootste burger-roeivereniging in Groningen en wil zich uitdrukkelijk
profileren binnen de roeisport en burgerleven in de stad

•

Profileert zich in haar activiteiten als een werkende en lerende organisatie, gebaseerd op de
inzet van enthousiaste vrijwilligers

•

Is van iedereen en voor iedereen

•

Wil een zo breed mogelijke doelgroep bereiken. Het gezamenlijke bindmiddel is de regio
Groningen en de roeisport

•

Staat voor samenwerken met organisaties en instellingen bij evenementen en projecten
binnen haar werkgebied

•

Wil binnen haar regio een maatschappelijke rol vervullen.

Groningen, 23 maart 2016.
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