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Synergo is….? 

 Het bestuur heeft deelgenomen aan de opleiding 

‘Besturen met een visie’. 

 

 Uitkomst: het gaat ontzettend goed met Synergo! 

Maar waar staan we voor en waar willen we naar 
toe?  
 

 Nieuwe visie tot 2020 die als uitgangspunt dient 

voor alles wat er binnen Synergo gebeurt. 



Wij zijn leuk! 

 Synergo maakt een ongelofelijke groei door de 

afgelopen jaren. Dat is niet voor niets.  

 

 Job van Eunen, werkzaam bij het KNKV als 

verenigingsondersteuner: “Het lukt me maar niet 
er de vinger achter te krijgen. Maar jullie doen iets 
unieks. Jullie doen het zo ontzettend goed!” 
 
Anne: “Wij zijn gewoon leuk!” 

 

 Maar wat maakt ons nou echt zo leuk? 



Twee pijlers 

 De visie van Synergo bestaat uit twee pijlers:  

 

 Pijler 1: Korfbal voorop! 

 

 Pijler 2: Synergo is mijn club! 



Pijler 1: Korfbal voorop! 

 Bij Synergo staat korfbal voorop! 

 

 Wij willen beter leren korfballen. 

 

 Iedereen is gelijk in onze vereniging, ‘beter willen 

worden’ geldt voor onze F4 net zo goed als ons 

eerste. 

 

 Om dit mogelijk te maken faciliteren wij twee keer 

trainen voor iedereen die dat wil en opleidingen 

voor trainers, scheidsrechters en het technisch 

kader.  



Pijler 1: Korfbal voorop! (2) 

 Wij bieden korfbal aan voor alle leeftijden en alle 

niveaus. Iedereen is welkom! 

 

 Groei in kwantiteit (minimaal drie jeugdteams per 

categorie en tien seniorenteams) gaat niet zonder 

groei in kwaliteit: faciliteiten, organisatie en kader 

moeten meegroeien.  

 

 Kortom: wij willen met meer mensen, meer en 

beter korfballen! 

 

 



Pijler 2: Synergo is mijn club! 

 Beleving! 

 

 Synergo is een club waar je je thuis voelt en waar 

iedereen welkom is. 

 

 Bij Synergo is het gezellig, ook als er niet 

gekorfbald wordt. Er zijn dingen te doen bij 

Synergo buiten het korfbal, al dan niet korfbal 

gerelateerd. 

 

 



Pijler 2: Synergo is mijn club! (2) 

 Het kán bij Synergo: alles is mogelijk bij Synergo, 

Initiatief wordt beloond. Onze kantine heeft geen 

sluitingstijden.  

 

 Synergo is mijn club. De club waar ik het naar 

mijn zin heb. 



Visie voor 2020 

Bij Synergo staat korfbal voorop! Wij zijn ambitieus. 

Wij willen beter worden. We willen groeien. Groeien 

in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. Het is ook mijn 

club. Mijn club waar ik me thuis voel, waar het 

gezellig is en waar altijd wat te doen is als ik dat wil.  

Synergo is mijn korfbalclub! 

 



Wat nu? Aan de slag!  

 Gezamenlijk dragen we deze visie uit. Iedereen 
moet ons kennen! 
 

 Gezamenlijk werken we elke dag aan het 

realiseren van deze visie.  

 

 Deze visie vormt het uitgangspunt voor alles wat 

er binnen Synergo gebeurt (> prioriteiten voor 

2013/2014).  



Prioriteiten voor 2013/2014 

 Om de doelstellingen uit de visie te 

verwezenlijken heeft het bestuur voor 2013/2014 

twee prioriteiten gesteld:  

 Structuur van de organisatie 

 Accommodatie en faciliteiten  

 

 



Beleving en structuur (1) 

 Groei gaat niet zonder een meegroeiende 

organisatie! 

 

 Samenwerkende commissies 

 

 ‘Synergo dat zijn wij’ - elk team een activiteit 

 

 Complimenteren en signaleren 

 

Prioriteiten voor 2013/2014:  



Beleving en structuur (2) 

 Beleving naar buiten: partners kennen Synergo 

als een sportieve, maatschappelijk verantwoorde 

en groeiende club. 

 

 Korfbal op de kaart in Utrecht. 

 

 

Prioriteiten voor 2013/2014:  



Accommodatie en faciliteiten (1) 

 Extra veldruimte creëren op korte termijn 

 

 Ontwikkelen visie “Sportpark Loevenhoutsedijk 
2020”  voor de lange termijn 

 

 Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor 

zaalruimte  

Prioriteiten voor 2013/2014:  



Accommodatie en faciliteiten (2) 

 De Synergokantine is onze kantine, een plek waar 

iedereen graag wil zijn. 

 “Synergo / korfbal” uitstraling terugbrengen 

 

 

 

Prioriteiten voor 2013/2014:  


