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Back to Basics

- Back tot Basics 3.1 – WAT
- interviews – HOE
- presentatie E-ALV

- verwerking reacties
- voorstel Plan van Aanpak
- vaststelling bestuur
- vaststelling ALV (februari 2016 ?)



Back to Basics
WAT

meningen/standpunten Projectgroep BtB

• baanatletiek dient weer de ‘basis’’ te worden van av Zaanland; 
baanatletiek beperkt zich daarbij niet tot alleen loopnummers, de 
diverse technische onderdelen van de atletiek verdienen bij av. 
Zaanland ook (veel) meer aandacht te krijgen

• prestatiegerichtheid dient meer gestimuleerd te worden
• een intake(gesprek) bij nieuwe leden dient tot de 

standaardprocedures te (gaan) behoren
• behoud/doorstroom van (oudere) jeugdleden vraagt extra aandacht 

en inspanningen
• er is meer trainingsmaatwerk nodig
• jaarlijks dienen meerdere (KNAU) baanwedstrijden bij av. Zaanland 

plaats te vinden.



Back to Basics
HOE ?

Start discussie
- uitnodigingen naar 20 prominenten + 41 trainers voor 1:1 gesprek 

a.d.v. vragenlijst
- respons = 42 %
- samenvatting ervan is richtinggevend (medio januari afgerond ?)



Back to Basics
Plan van Aanpak

- Kader:
- wedstrijdsecretariaat/organisatie
- juryleden

- Trainers (technisch):
- opleiding
- begeleiding

- Prestatie:
- loopgroepen & wedstrijdatleten
- kleinere (loop)groepen ?
- (KNAU) wedstrijden
- competitie (jeugd/senioren/masters)

- Jeugd:
- junioren/jonge senioren
- pupillen ++

- Nieuwe leden:
- werving/intake

- Begroting:
- geld,  
- materialen,
- menskracht



Back to Basics
Kader
Uitvoering

• 2016 e.v. ?
– wedstrijdsecretariaat herstellen/optuigen
– juryleden opleiden
– aanstellen trainingscoördinator baan/wedstrijdatletiek
– (jeugd)trainers (opleiden/begeleiden)



Back to Basics
Prestatie

Uitvoering

TEST -> INSTUIF(loop)wedstrijden**
2016**: 2-3 wedstrijden (maart/april/mei)
- na-inschrijving
- openstelling voor andere verenigingen

2017**: + korte loopnummers ?
2018: + technische nummers ?

** renovatie baan in 2016 of 2017 (mei tot september) ?



Back to Basics
Prestatie

Uitvoering

2016:
- continuering aanvullende (loop)trainingen voor senioren & 

masters (vrijdagavond)
- onderzoek haalbaarheid competitie (jeugd)



Back to Basics
Nieuwe leden

20??:
- clinics voor/met name (school)jeugd ?
- intakegesprek/vragenlijsten bij nieuwe leden ?



Back to Basics
Samenwerking

• ondersteuning bij instuifwedstrijden
• opleiden/begeleiden (technische) trainers
• idem juryleden

• gezamenlijke competitieploeg(en) ?
• regionale wedstrijdagenda (vb H&M circuit)
• promotie baanatletiek

• kijken in keuken bij anderen



Back to Basics
Overig

- jaarlijkse ‘’club’’dag ‘op z’n Belgisch’ ?



Back to Basics
mee denken/doen

- januari 2016
- presentatie samenvatting reacties + 
- vaststellen definitieve stuk BtB +
- presentatie

- voorstel voor PvA
- prioriteiten 2016

- besluit bestuur + ALV
- MEE DENKEN/DOEN
- stap voor stap UITVOERING

IEDEREEN DIE WIL MEE DENKEN/DOEN IS BIJ VOORBAAT 
GENODIGD !


