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Stichting Teambuilding Orca 

 

1 Introductie 

Dit beleidsplan is opgesteld om invulling te geven aan de missie en visie van de Stichting 
Teambuilding Orca en deze te vertalen naar concrete doelen voor de komende jaren. 
 

2 Missie en visie 

De missie van Stichting Teambuilding Orca luidt als volgt: 
"Het leveren van een bijdrage aan Nederlandse topprestaties in de roeisport en het bevorderen 
van de roeisport in de volle breedte" 
 
Stichting Teambuilding Orca heeft deze missie vertaald naar de volgende visie: 
"Stichting Teambuilding Orca laat bedrijven en hun medewerkers op een laagdrempelige manier 
kennismaken met de roeisport en levert met de opbrengst hiervan een bijdrage aan de 
ondersteuning van topsporters voor de Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging Orca" 
 

3 Vertaling van missie en visie naar beleidsplan 

Om deze visie te verwezenlijken zal Stichting Teambuilding Orca bedrijven en gezelschappen 
op de roeivereniging uitnodigen om op een laagdrempelige en veilige manier met de roeisport 
kennis te maken. Hiervoor zal zij (top)sporters binnen de roeisport inzetten om roeitraining te 
geven en alle vragen van deelnemers te beantwoorden. 
 
Opbrengsten die door het organiseren van deze kennismaking en training worden gegenereerd 
komen volledig ten bate van de ontwikkeling en ondersteuning van toproeiers van de Algemene 
Utrechtse Studenten Roeivereniging Orca. Deze ondersteuning richt zich op het scheppen van 
de juiste randvoorwaarden voor succes. Zo wordt geld beschikbaar gemaakt om goed materiaal 
aan te schaffen, de trainingsfaciliteiten te onderhouden, trainingskampen te faciliteren en 
onkosten van de (vrijwillige) begeleiding te vergoeden. Wij hopen dat, met behulp van deze 
ondersteuning, roeiers van A.U.S.R. Orca op het hoogste nationale en internationale niveau1 
kunnen blijven acteren. 
 
Via deze weg bevordert Stichting Teambuilding Orca met een hoofd en een ondersteunend doel 

 Hoofddoel: We ondersteunen topsport door de ontwikkeling van toproeiers die namens 
de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB), lid NOC NSF, uitkomen op Olympische 
Spelen en Wereldkampioenschappen en daar voor Nederland medailles veroveren2 

 Ondersteunend doel: We faciliteren en stimuleren breedtesport door bedrijven en 
gezelschappen in een veilige omgeving kennis te laten maken met de roeisport en hen 
te stimuleren vaker te roeien en te bewegen. 

                                                   
1
 Zo hebben drie roeiers van A.U.S.R. Orca deelgenomen aan de Olympische Spelen in Londen (2012) en 

twee roeiers aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016).  
2
 Zo heeft in 2016 toproeier Inge Janssen, mede dankzij de hulp van stichting Teambuilding Orca de 

zilvere medaille voor Nederland weten te bemachtigen 
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4 Kortetermijnsplan voor 2016-2017 

Voor de korte termijn heeft het stichtingsbestuur de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 In kaart brengen van relevante contactpersonen binnen het (oud)-leden netwerk van 
A.U.S.R. Orca. 

 Benaderen van ten minste 20 contactpersonen per jaar uit het (oud)-leden netwerk van 
A.U.S.R. Orca. 

 Minimaal 100 mensen per jaar op een veilige en laagdrempelige manier kennis laten 
maken met de roeisport. 

 Kwalitatief goede kennismakingstrainingen organiseren, die door de deelnemers 
gemiddeld met ten minste een zeven worden beoordeeld. 

 

5 Langetermijnsplan voor 2018-2019 

Voor de langere termijn heeft het stichtingsbestuur de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 Genereren van structurele ondersteuning van de (top)roeiers van A.U.S.R. Orca. 

 Minimaal 200 mensen per jaar op een veilige en laagdrempelige manier kennis laten 
maken met de roeisport. 

 Kwaliteit van de kennismakingstrainingen structureel verhogen. Een gemiddelde 
beoordeling van de deelnemers met ten minste een acht.  

 

6 Organisatie & Financien 

 
Bestuurders ontvangen geen vergoedingen voor hun inzet voor de Stichting. Onkosten gemaakt 
door bestuursleden worden niet vergoed. 
 
Stichting Teambuilding Orca heeft een beperkt eigen vermogen. Vergaart vermogen wordt direct 
naar een rato van ongeveer 80%/20% ingezet ten gunste van de hoofd- en ondersteunende 
doelstelling van de stichting: (1) het ondersteunen van de topsport en (2) het faciliteren en 
stimuleren van de breedtesport  
 


