Meerjarenbeleidsplan 2009-2012: waar staan we nu?
Berthram Mak

In de vorige Gems heb ik toegezegd een overzicht te geven van de doelstellingen die we vanuit het
Beleidsplan inmiddels hebben bereikt. Dit is in de Najaarsledenvergadering toegelicht. Om dit nog
even na te kunnen lezen heb ik in onderstaande kort de 6 prioriteitgroepen aan de orde gesteld.
Achter een bulletpoint staat kort het aandachtsgebied of het doel en achter de pijlen staat kort welk
doel bereikt is. De regels achter de pijlen in geel zijn status mei 2009 en de regels achter de pijlen in
rood zijn status november 2009.

1. Prioriteiten CTZ
•
•
•
•

Inrichting en beleid krachthonk;
Benaderen van ervaren atleten en overige mensen als hulp bij training;
Activiteiten met scholen.
Mogelijkheden voor combinatiefunctionaris

 Lidmaatschap van en samenwerking met de NKS
 Materiaal krachthonk in gebruik
 JAT-2 bij De Gemzen met 12 cursisten
2. Prioriteiten WOC
•
•
•
•
•
•

Organiseren jurycursussen/deelname daaraan stimuleren
Vrijwilligers anders/beter informeren
Vrijwilligers moeten weten wat er van ze verwacht wordt bij ondersteuning evenementen
Verbeteren informatie vooraf aan deelnemers aan onze evenementen via e-mail en website
Parkoersen wegwedstrijden officieel laten meten
Incourante afstanden van prestatielopen omzetten in courante afstanden

 Draaiboeken baan- en wegwedstrijden
 Nieuw parkoers Zwolse Bos Halve Marathon
 Courante afstanden voor Klokloop en Sintloop
3. Prioriteiten Public Relations
•
•
•
•
•

Bestuursfunctionaris PR
Regiofunctionaris
Structuur in communicatie
Website
Sponsorbeleid






Focus op doelgroep, boodschap, doelstelling, uitvoering
Nieuwe website gereed
PR beleidsplan gecompleteerd met media contacten
Nieuwspagina

4. Prioriteiten gebouwenbeheer
•
•
•
•

Baanbeheer
Schoonmaak gebouw en sanitair
Onderhoud gebouwen en baan
Klussendagen

 Behoefte aan ontwikkelen structuur als gevolg van de vele aandachtsgebieden: uitgevoerd
 Sinds oktober elke eerste dinsdag van de maand klussendag
5. Prioriteiten vrijwilligers
•
•
•
•

Behoud kader en vrijwilligers
Werven nieuw kader en vrijwilligers
Informatieavonden organiseren
Budgetafspraken voor activiteiten

 Nieuw kader voor secretariaat, PR, wedstrijdsecretariaat uitwedstrijden
 Bijeenkomst Atletiekunie over Vrijwilligers bijgewoond
 Nieuw ingestelde website commissie
6. Samenwerkingsverbanden
•
•
•

Regio Ysseldelta
Samenwerking met buurtverenigingen
Atletiekunie

Meerjarenbeleid Atletiekunie (3 speerpunten):
• Talentherkenning en talentontwikkeling;
• Het versterken van verenigingen;
• Natuurlijke autoriteit in de loopsport en atletiek.
 Gezamenlijke clinics in NKS - verband
 Organiseren van JAT-2 en voldoende PB-ers

