HANDLINGSPLAN 2017 FOR
TØNSBERG DYKKEKLUBB
Tønsberg Dykkeklubb er veldrevet og har en ryddig og god økonomisk situasjon. Vi har
moderat omsetning og er avhengig av å holde inntektene på et visst nivå.
Det er alltid utfordrende å få planer omsatt i praksis, men det er vårt håp at den foreliggende
handlingsplan vil være en god retningsgiver for mer, og enda bedre aktivitet i klubben.
Aktiviteten har fått et løft etter at vi kjøpte Capella i 2015, fikk ny kompressor i 2016 samt
fått aktive instruktører i egen klubb.
Vi viderefører våre klubbdykk søndager kl. 1100, 2.hver søndag fra november til mars, samt
torsdagsdykk i perioden april og ut september. Vi setter ikke opp faste båtførere i fellesferien.
Klubbdykk vil fortsatt annonseres på klubbens facebook-gruppe.
Våre utfordringer:
 Få med medlemmer på annonserte dykketurer og treff
 Få dekket opp med båtførere til oppsatte turer
 Få dekket opp total drift av båt og kompressor uten å ta av egenkapital.
Prioriteringer:











Vi ønsker alltid nye medlemmer velkommen, men ser at de «varige» medlemmene stort
sett kommer når vi har et godt og aktivt miljø. Vår rekruttering vil primært være å
opprettholde godt miljø i klubben.
Vi ønsker flere medlemskvelder, typisk 2 på vinter\ vår og 2 på høsten. Medlemmer
oppfordres til å komme med forslag til temaer vi kan ta opp.
Vi vil satse videre på svømmehalltrening på fredager og undersøker om noen vil være
ildsjeler for fridykking.
Vi ønsker å satse noe mer på barneaktivitet og vil prøve å lage vannaktiviteter for disse
barna i den varme årstiden.
Vi vil fortsette med høsttreff (Tjømetreffen) samt oppfordre medlemmer til å bli med på
andre treff, eks. Bonndilten.
Vi vil fortsette og mulig utvide klubbsamarbeidet og undersøke mulighet for å arrangere
fellestur med annen klubb, eks. LDK.
Klubben vil også i 2017 satse på opprydding av søppel og spøkelsesredskap under vann og
vi regner med økonomisk støtte for å utføre dette.
Klubben vil også tilrettelegge noe mer for teknisk dykking, og ønsker å tilby booster og
mulighet for fylling av helium på sikt.
Fortsette å søke om økonomiske støtteordninger der det passer.

Styret

