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Meerjarenplan selectieteams
In dit document zal worden besproken welke wens de vereniging USV Protos heeft voor het
niveau van hun hoog spelende teams (H1, H2, D1 & D2).

Dames
3 -jaren strategie
Hoofddoel: De dameslijn naar een hoger niveau tillen.
Op dit moment speelt dames 1 derde divisie en dames 2 en dames 3 volgen daarachter in
de promotieklasse. Het doel is om met dames 1 om op de lange termijn zo hoog mogelijk te
gaan spelen. De komende 3 jaar willen we in ieder geval bereiken dat dames 1 in de tweede
divisie uit komt en dames 2 in de derde divisie. Dit willen we bereiken door verschillende
subdoelen te behalen door middel van het uitvoeren van de bijbehorende strategieën.

5-jaren strategie
Hoofddoel: Binnen 5 jaar een erkende kracht zijn in regio Utrecht als vereniging met een
hoog spelend eerste dames team.
Protos moet een aantrekkelijke vereniging worden voor jonge speelsters die naar de stad
Utrecht verhuizen voor hun studie. In de eerste jaren zal er veel gelobbyd moeten worden
vanuit trainers en TC. Zodra we een bepaald niveau hebben bereikt dienen we hier een
constante kracht in te worden, zodat nieuwe speelsters automatisch contact leggen met
Protos, en onze aantrekkingskracht zelfvoorzienend wordt. Vanaf dit moment kan de
doorstroom ook hoger worden dan 2/3 speelsters per jaar, zolang de constantheid
gewaarborgd blijft. Het tweede damesteam zal hierin een belangrijke rol gaan spelen als
opleidingsteam voor het eerste.

Heren
5-jaren strategie
Hoofddoel: De herenlijn naar het hoogst haalbare niveau onder de eredivisie tillen.
Vanaf seizoen 2018-2019 speelt heren 1 eerste divisie, heren 2 derde divisie en heren 3
promotieklasse. De komende 5 jaar willen we bereiken dat heren 1 dit niveau vasthoudt of
promoveert naar de topdivisie. Heren 2 zal minimaal het hoogste niveau regionaal moeten
blijven spelen (3e divisie) en om de aansluiting te behouden zal heren 3 moeten handhaven
in de promotieklasse. Dit willen we bereiken door verschillende subdoelen te behalen door
middel van het uitvoeren van de bijbehorende strategieën.

