
Verslag Vervolgbijeenkomst 1 Back to Basics 
 
Datum: 9 mei 2016 
aanwezig: Kim Vos, Jan de Boer, Jan Bakker, Alex Bouwmeester, Wim van der Poel (verslag) 
 
Algemeen: 
- Kim is niet alleen q.q. maar ook  gedelegeerde namens het bestuur aanwezig. 
- Jan de B.: stelt de aanwezigheid van een bestuurslid op prijs 
- dit verslag wordt na vaststelling ter info gestuurd aan het bestuur. 
- een ‘centraal mailadres’ zal worden geopend voor leden welke info dan wel vragen/ideeën 

hebben n.a.v. het besprokene en/of verslag.  
 
Opdracht: 
Er is als eerste gediscussieerd over de te hanteren werkbeschrijving/opdracht; de beschrijving 
van/door Jan de Boer (mail) spreekt het meeste aan: de volgende voorlopige beschrijving wordt als 
start gebruikt: 
 
Wij willen met het nog samen te stellen vervolgplan BtB een aanzet geven/bijdrage leveren welke leidt 
tot de wederopbouw van een degelijke en robuuste afdeling baanatletiek.  
 
Tijdsduur/looptijd: 
De huidige lichting van de JUNIOREN D geldt voor ons als IJKpunt; bij het bereiken van de 
seniorenleeftijd zullen deze atleten de mogelijkheid hebben om aan de dan geldende SENIOREN 
competitie mee te doen. Dit betekent dat dan op dat moment ook op het niveau van de senioren de 
hiervoor benodigde faciliteiten (competitieploeg(en), trainers- en wedstrijdfaciliteiten) beschikbaar 
dienen te zijn voor alle atleten bij av. Zaanland. 
 
Methode: 
Het stramien wat we willen volgens is: 

1. wat hebben we (aantallen atleten, trainers, competitie, jury bij thuiswedstrijden, staf) 
2. wat willen we 
3. wat is er nodig 
4. wat is er tekort 

 
We zijn voornemens ons vooral te willen concentreren op de jeugd; van iedere groep (pupillen, 
junioren D, C, B en A) willen wij beginnen met het in kaart brengen van de huidige + de gewenste 
situatie. 
 



Resultaat van deze bijeenkomst: 
We besluiten vandaag te starten met het in kaart brengen van de huidige situatie van de jongste jeugd  
te weten de pupillen.  
 
Pupillen: 

1. Wat hebben we:  
 

 
categorie 

 
leeftijd 

 
aantal 

 
nieuw in 2016 

 
opzegging in 2016 

 
mini < 8 jaar 13 3 1 
C 8 jaar 14 3 1 
B 9 jaar 27 5 0 
A 10 + 11 jaar 36 3 2 

 
Totaal  90 14 4 
 
 
Trainers: 
- thans zijn er 7 trainers beschikbaar; deze hebben allen een vaste groep. 
- trainers hebben in de regel weinig kennis van de persoonlijke omstandigheden van de 

kinderen 
- er is een begin gemaakt met het gebruik van een ‘prestatiekaart’ per kind 
 
Trainingsgroepen: 
-  5 
- de groepsgrootte is divers 
- er is nog geen sprake van specialisatie 
 
Competitie: 
- Alle kinderen doen in principe mee aan de competitiewedstrijden; hoeveel pupillen niet 

hieraan mee doen/gedaan hebben is niet bekend; 
Afspraak: Kim brengt dat in kaart 
- tijdens competitiewedstrijden worden de bestaande competitieregels van de Atletiekunie 

gevolgd. Men oriënteert zich nog op het gebruik van andere regels (Athletic Champs).  
- een beperkt aantal pupillen doet mee aan de door av. Zaanland georganiseerde baan (TEST) 

en wegwedstrijden. 
 
Contact met ouders: 
- Een aantal ouders lijkt niet geïnteresseerd in de vorderingen die hun kinderen maken. 
- De bereikbaarheid van ouders laat te wensen over. 
 
Organisatie: 
- er is een jeugdcoördinator voor 8 uur/week beschikbaar  
- er is een jeugdbestuur 
- een actueel organigram ontbreekt; in het Jeugdplan av Zaanland 2013 (Ad Breedijk) is een 

‘ideaalplaatje’ opgenomen. Dit ‘’Jeugplan-organigram’ houden we voor dit moment even aan 
als leidraad; hoewel de daarin genoemde functies van bijv. Technische Cie. Baanatletiek en 
Wedstrijdorganisatie Baanatletiek nog nadere aandacht verdienen. 

 
2. Wat willen we: 
We willen als vereniging kinderen/pupillen de juiste training- en wedstrijdomstandigheden kunnen 
bieden Zaanland dient een betrouwbare partner te zijn voor het kind en zijn/haar ouders. 
- de veiligheid van de kinderen tijdens trainingen en wedstrijden dient daarbij te zijn 

gegarandeerd, 
- kinderen dienen daarbij op een pedagogisch juiste manier te worden bejegend. 
 
Competitie 
Alle pupillen doen actief mee tijdens competitiewedstrijden. 
Iedere pupil heeft minimaal 1 x per jaar een ‘thuiswedstrijd’ tijdens het competitieseizoen. 



Trainers dienen te beschikken over: 
- een nog verder te beschrijven minimaal kwaliteitsniveau 
 
Trainers dienen voldoende te zijn geïnformeerd over de wensen en evt. achtergronden van de 
kinderen in zijn/haar groep: 
- een intakegesprek met kinderen die nieuw zijn dient te worden gehouden in aanwezigheid van 

ouder(s) of begeleider(s) van het kind. 
- een exitgesprek met kinderen die het lidmaatschap bij de vereniging beëindigen is aan te 

bevelen. 
 
Groepsgrootte 
- de ideale/maximale groepsgrootte tijdens trainingen stellen wij op 15 
 
Wij zijn van mening dat wij als vereniging ons moeten kunnen verantwoorden aan ouders en/of 
begeleiders over de ons toevertrouwde kinderen. Dit kan plaats vinden met een goede registratie en 
een heldere beschrijving van de organisatie. 
 
Registratie: 
- dit begint bij een bijhouden van de aanwezigheid- + afwezigheid bij trainingen en wedstrijden. 

De regel zou moeten zijn dat afwezigheid vooraf dient te worden gemeld bij de trainer in 
kwestie. 

- prestaties in de vorm van resultaten van trainingen en  wedstrijden (baan/weg en andere) 
dienen bij voorkeur centraal te worden vastgelegd. 

- inventarisatie van de huidige aantallen pupillen, incl. in- en uitstroom te worden dient 2 x per 
jaar plaats te vinden. Op basis van deze aantallen kan worden beoordeeld of dit in de pas blijft 
met de beschikbare organisatorische en overige menskracht. Bij overschrijding van de nog 
vast te stellen norm kan evt. een (tijdelijke) ledenstop overwogen worden. 

 
De organisatorische aspecten dienen inzichtelijk en helder te zijn beschreven. Dit geldt voor: 
- benodigde minimaal noodzakelijke menskracht 
- taken en bevoegdheden van alle betrokkenen 
- een actueel organigram is daarbij gewenst 


