
DENKTANK OLYMPIA’60  
TEAMS SESSIE 1 MAART 2021



#ALLEMAALOLYMPIA



Een steeds groter groeiende vereniging heeft 

te maken met nieuwe vragen, behoeften en 

uitdagingen en vraagt daarom om: 

 Ondersteuning bestuur, commissies en 

vrijwilligers

 Signaleren en analyseren wat er speelt

 Adviseren en op gang brengen uitvoering

 Zorgen voor communicatie en draagvlak

DENKTANK 



 Met meer personen meer bereiken, want 

meer ogen, meer oren én meer 

competenties

 Sneller inzicht, korte lijnen

 Duidelijkheid: minder reageren, minder 

repareren

 Preventief  aan- en bijsturen, pro-actief

bouwen

 Vertel het Olympia verhaal !

DENKTANK 



 Eerste deelnemers vanuit enquête

 Denktank is geen vaste commissie. Denktank is 

open voor iedereen, uit alle geledingen van de 

vereniging

 Zoveel mogelijk inzet van verschillende kennis 

en vaardigheden

 Deelname structureel of  incidenteel

 Onderwerp worden vooraf  bekend gemaakt: 

regelmatig nieuwe oproep om deel te nemen 

DENKTANK 



 Voorbeeld van de opzet zoals we 

die willen gaan volgen.

 Vanuit de vijf “zuilen”

onderwerpen oppakken.

 Toetsen aan de kernwaarden van

Olympia’60

 Onderwerpen nog nader te bepalen 

en definitief  te maken



STAPPEN (1)

 Bepalen onderwerp

 Samenstelling groepje

 3 a 5 personen

 Extra personen? Oproep doen  !

 2 of  3 bijeenkomsten 

 1. Inventarisatie

 2. Uitwerking (en advies)

 Toetsen aan kernwaarden

 3. Advies

 4. (uitrol)



STAPPEN (2) 

 Verslaglegging

 Sjabloon 

 Foto’s, tekeningen

 Communicatie

 Zichtbaarheid

 Website, kantine, accommodatie

 Evaluatie

 1x in 2 a 3 maanden

 Wat gaat goed , wat minder? 

 Nieuw onderwerpen



DEELNEMERS

 Er gaan nu twee groepen starten: 

 DNA / Kernwaarden:
Hans den Boer, Daniel Severijns, Corné Thomassen, Harry van 
Rijswijk, Job Vermeulen en Thom Vermeulen

 Hertog Jan Veld:
Harry van Rijswijk, Daniel Severijns, Harry de Wit, Mark van Rijen

 Vragen, opmerkingen, tips ? Spreek de groepsleden aan of  neem zelf  
ook deel ! denktank@olympia60.nl

mailto:denktank@olympia60.nl
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