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Missie 
 
SVS is sinds 1955 de omnisportvereniging in Serooskerke en biedt diverse sporten aan voor 
een breed publiek. Laagdrempeligheid staat daarbij hoog in het vaandel. Iedereen is welkom 
en sportiviteit staat altijd voorop. Wij dragen bij aan de leefbaarheid van ons dorp. 

Visie 
 
Als omnisportvereniging streeft SV Serooskerke ernaar een regiofunctie op Walcheren te 
behouden en uit te breiden. Daarbij wil SV Serooskerke het aanbod aanpassen aan de 
vraag die er is. Een van de speerpunten is dat mensen uit alle lagen van de samenleving en 
van alle leeftijden bij SV Serooskerke kunnen sporten en bewegen. Door het sportaanbod op 
Serooskerke en omgeving te behouden en te vergroten, wil SV Serooskerke een bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid van de gemeenschap. 
 

 

 

 

 

 
 
 



Strategie 

Huidige situatie (juli 2017) 

Leiding en Bestuur 
Er zijn vijf bestuursleden die het beleid van de vereniging vormgeven. Zij vergaderen 
minimaal 6 keer per jaar en verzorgen daarnaast jaarlijks de algemene leden vergadering 
(ALV). De lessen worden verzorgd door (gediplomeerde) trainers, instructeurs en 
choreografen. Assistent leiding volgt zoveel mogelijk de Niveau 1 cursus van de KNGU en 
krijgt de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen door middel van de cursus Niveau 2 en 
3.  
 
Op dit moment is er één turnleidster met een KNGU Niveau 3 certificaat, één met een 
Niveau 2 certificaat, één met een Niveau 1 certificaat en twee die met deze opleiding starten 
in september. Daarnaast hebben we een (assistent) turnleidster met een CIOS diploma.  
 
Bij de dansafdeling is er een leidster met een MBO dans diploma + peuter/kleuterdans 
diploma, één met een KNGU Niveau 2 certificaat en één die een Niveau 1 certificaat heeft 
en bezig is met de Niveau 2 opleiding.  
 
Binnen de volleybal is er één gediplomeerde trainer en twee niet gediplomeerde trainers, de 
drie recreatieve groepen functioneren zonder trainer.  

Lessen  
Op dit moment bestaat de sportvereniging uit de takken turnen, dans en volleybal. Er wordt 
sport aangeboden voor leden in de leeftijd van 2 t/m ongeveer 75 jaar.  

Accomodaties 
Alle lessen vinden plaats in de sportzaal in Serooskerke. De uitvoering vindt plaats in de 
Halve Maan in Oostkapelle en de Showavond in de Zandput in Serooskerke. De competitie 
van de volleyballers wordt gespeeld in de Kruitmolen in Middelburg en daar vinden tevens 
de DEMO dansdagen plaats. De JTC wedstrijden worden ieder jaar door twee of drie 
wisselende Walcherse verenigingen georganiseerd en vinden plaats in de halve maan te 
Oostkapelle. 

Financiën  
Leden betalen een jaarlijkse contributie die bestaat uit verenigings- en bondscontributie. De 
dansers van groep SVSdans 1 en 2 betalen 12,50 euro kleedgeld per jaar. Hiervan worden 
kostuums gehuurd of gemaakt die passen bij de choreografie. Turnpakjes schaffen de 
turners zelf aan. De volleyballers worden qua kleding gesponsord door bedrijven. Jaarlijks 
doet de vereniging mee aan de grote Clubactie en de Rabobank Clubkas campagne. Tijdens 



de uitvoering of showavond wordt er een loterij georganiseerd. Elk kwartaal worden de 
financiën binnen het bestuur besproken. De kostenposten zijn o.a. onkostenvergoeding voor 
de vrijwilligers, organisatie uitvoering/showavond, deelname aan wedstrijden 
turnen/dans/volleybal, organisatie activiteiten, bondscontributie KNGU, zaalhuur en 
sportbenodigdheden zoals volleyballen, turntoestellen en de muziekinstallatie. 

Activiteiten 
De turngroepen nemen jaarlijks deel aan de JTC wedstrijden, de dansgroepen aan de 
regionale DEMO dansdagen en er zijn twee volleybal-teams actief binnen een competitie. 
Ieder jaar organiseert de vereniging een Showavond of een Uitvoering, dit wordt jaarlijks 
afgewisseld. Verder wordt er deelgenomen aan de Springdagen in Sommelsdijk en wordt er 
jaarlijks een openingsfeest georganiseerd en activiteiten zoals een filmavond en oliebollen 
volleybal toernooi. Daarnaast wordt er voor de turners tweejaarlijks een onderlinge wedstrijd 
georganiseerd.  

Ledenwerving 
Eind augustus wordt er een flyer verspreid in Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder, Gapinge 
en Sint Laurens. Daarnaast hangen er posters op bij de basisscholen in deze dorpen en op 
verschillende plekken in Serooskerke. Aspirant leden kunnen één gratis proefles volgen om 
te kijken of de sport bij hun wensen past. Via Facebook worden de diverse sporten 
gepromoot en is het mogelijk via youtube  filmpjes te bekijken van optredens. Daarnaast 
vormt de website een belangrijk informatieplatform waar nieuwe leden terecht kunnen ter 
oriëntatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komende twee jaar (seizoen 2017/2018 en 2018/2019) 

Leiding en Bestuur 
Er zijn vijf bestuursleden die het beleid van de vereniging vormgeven. Zij vergaderen 
minimaal 6 keer per jaar en verzorgen daarnaast jaarlijks de algemene leden vergadering 
(ALV). De lessen worden verzorgd door (gediplomeerde) trainers, instructeurs en 
choreografen. Zij vergaderen minimaal 6 keer per jaar en verzorgen daarnaast jaarlijks de 
ALV. Assistent leiding volgt zoveel mogelijk de Niveau 1 cursus van de KNGU en krijgt de 
mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen door middel van de cursus Niveau 2 en 3. 
 
Er zijn minimaal twee Niveau 3 KNGU gecertificeerde turnleidsters, drie KNGU 
gecertificeerde Niveau 1 of 2 assistent leidsters turnen en één leidster met een CIOS 
diploma.  
 
Binnen de dans worden de lessen verzorgd door één leidster met een MBO dansdiploma, 
die tevens is gecertificeerd voor peuter/kleuterdans. Twee dans leidsters hebben een Niveau 
2 KNGU gecertificeerd diploma jazzdans en minimaal één assistent leidster heeft de Niveau 
1 KNGU opleiding assistent jazz leidster afgerond.  
 
De strippenkaart lessen worden aangeboden door instructeurs die hiervoor een cursus 
hebben gevolgd per sport.  
 
De volleybaltrainingen worden deels aangeboden door trainers en worden deels door de 
leden zelf georganiseerd. 
 
Voor alle vrijwilligers wordt een VOG aangevraagd. 

Lessen  
De sportvereniging bestaat uit de takken turnen, dans, volleybal en groepslessen. Er wordt 
sport aangeboden voor leden in de leeftijd van 2 t/m ongeveer 75 jaar.  

Accomodatie 
Alle lessen vinden plaats in de sportzaal in Serooskerke, Veere of Vrouwenpolder. De 
Showavond van 14 april 2018 vindt plaats in de Zandput in Serooskerke en de Uitvoering in 
het voorjaar van 2019 in de Halve Maan in Oostkapelle. De competitie van de volleyballers 
wordt gespeeld in de Kruitmolen in Middelburg en daar vinden tevens de DEMO dansdagen 
plaats. De JTC wedstrijden worden ieder jaar door twee of drie wisselende walcherse 
verenigingen georganiseerd en vinden plaats in de halve maan te Oostkapelle. 

Financiën  
Leden betalen een jaarlijkse contributie die bestaat uit verenigings- en bondscontributie. De 
groepslessen worden ofwel door ‘ normale contributie’ of wel met een strippenkaart van 10 



lessen + de bondscontributie betaald. De dansers van groep SVSdans 1, 2 en SVSballet 
betalen 15 euro kleedgeld per jaar. De SVSpeuter- en SVSkleuter dansers betalen 5 euro 
kleedgeld per jaar. Kleding voor SVSdans 3 wordt in overleg met de groep aangeschaft. 
Hiervan worden kostuums gehuurd of gemaakt die passen bij de choreografie. Turnpakjes 
schaffen de turners zelf aan. De volleyballers worden qua kleding gesponsord door 
bedrijven.  
 
Jaarlijks doet de vereniging mee aan de grote Clubactie en de Rabobank Clubkas 
campagne. Tijdens de uitvoering of showavond wordt er een loterij georganiseerd. In 
december vind de SVS kerstlichtjes verkoop plaats en in februari de SVS kledingbeurs. 
Sponsoren kunnen voor 50 euro op onze website een banner met doorlink krijgen. Alle 
volleybal-teams worden gesponsord door een bedrijf. Het sponsorbeleid zal nader worden 
uitgewerkt. Elk kwartaal worden de financiën binnen het bestuur besproken. De 
kostenposten zijn o.a. onkostenvergoeding voor de vrijwilligers, organisatie 
uitvoering/showavond, deelname aan wedstrijden turnen/dans/volleybal, organisatie 
activiteiten, bondscontributie KNGU, zaalhuur en sportbenodigdheden zoals volleyballen, 
turntoestellen en de muziekinstallatie. 

Activiteiten 
De turngroepen nemen jaarlijks deel aan de JTC wedstrijden, de dansgroepen aan de 
regionale DEMO dansdagen en er zijn twee voetbalteams actief binnen een competitie. 
Ieder jaar organiseert de vereniging een Showavond of een Uitvoering, dit wordt jaarlijks 
afgewisseld. Verder wordt er deelgenomen aan de Springdagen in Sommelsdijk en wordt er 
jaarlijks een openingsfeest georganiseerd en activiteiten zoals een filmavond en oliebollen 
volleybal toernooi. Daarnaast wordt er voor de turners tweejaarlijks een onderlinge wedstrijd 
georganiseerd.  

Ledenwerving 
Eind augustus wordt er een flyer verspreid in Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder, Gapinge 
en Sint Laurens. Daarnaast hangen er posters op bij de basisscholen in deze dorpen en op 
verschillende plekken in Serooskerke. Aspirant leden kunnen één gratis proefles volgen om 
te kijken of de sport bij hun wensen past. Via Facebook worden de diverse sporten 
gepromoot en is het mogelijk via youtube  filmpjes te bekijken van optredens. Daarnaast 
vormt de website een belangrijk informatieplatform waar nieuwe leden terecht kunnen ter 
oriëntatie.  
De website wordt regelmatig geupdate door de bestuursleden en er is een duidelijk plan 
voor uitingen op social media. Het logo van SVS is gemoderniseerd en wordt gebruikt bij de 
promotiematerialen. 
 

 
 
 



Komende vijf jaar 
Regiofunctie 
SV Serooskerke ontwikkelt zich tot de Multi sportvereniging voor de dorpen Veere, 
Vrouwenpolder, Gapinge en Serooskerke. Per seizoen wordt bekeken hoe het sportaanbod 
aangepast kan worden aan de vraag die er op dat moment is. Streven is om per seizoen één 
nieuwe sport toe te voegen om het aanbod te vergroten. Streven is om in alle dorpen 
sporten te blijven aanbieden. 
 
Serooskerke Oost 
SV Serooskerke sluit zich aan bij de ontwikkelingen op Serooskerke Oost. Mogelijk gaat de 
vereniging  de sporten zo aanbieden dat ze aansluiten bij het naschoolse opvang beleid van 
KOW en basisschool de Wegwijzer. Er wordt actief deelgenomen aan de bijeenkomsten van 
de gemeente betreffende het vormgeven van de nieuwe accommodatie in Serooskerke 
Oost.  
 
Vrijwilligers opleiden 
Binnen de vereniging zullen nieuwe vrijwilligers opgeleid blijven worden om lessen te 
verzorgen op het gebied van turnen en dans. Nieuwe vrijwilligers vanaf 14 jaar volgen, liefst 
in hun tweede seizoen als assistent, de niveau 1 cursus van de KNGU. Wanneer de 
opleidingen in de buurt worden aangeboden, stimuleert het bestuur / de vereniging ook het 
volgen van de niveau 2 en 3 cursussen van de KNGU. Tevens is het wenselijk dat de 
vrijwilligers zich blijven bijscholen binnen hun vakgebied.  
 
Aanname beleid nieuwe vrijwilligers 
Wanneer nieuwe vrijwilligers zich melden zullen een aantal stappen worden ondernomen: 

1. Er wordt een kennismakingsgesprek met het bestuur gepland. 
2. Eventuele referenties worden gecheckt 
3. Een VOG wordt aangevraagd. Indien dit niet mogelijk is, zal een VOT (verklaring 

onderwerping tuchtrecht) worden ondertekend. 
4. de vrijwilliger wordt uiteraard op de hoogte gesteld van bovengenoemde stappen. 

 
Presentatie S.V.S. 
Jaarlijks is er voor de turn- en dansgroepen een presentatiemoment in de vorm van een 
uitvoering of showavond. Dit is een stukje presentatie naar buiten, waarbij belangstellenden 
een beeld krijgen wat leden binnen de vereniging zoal doen. 
 
Samenwerking 
De samenwerking met de andere (sport)verenigingen in Serooskerke zal worden 
geïntensiveerd. Dit wordt vanuit het Dorpsplan Serooskerke 2025 gedaan. Tevens wordt 
onderzocht hoe de samenwerking met GVV verder vormgegeven zal worden.  
 
 


