
Bijeenkomst Back to Basics 
dd. 27 juni 2018 
 
aanwezig:   Marc de Vries, Mark Scheijde, Hans van Kleef, Rogier Plaatzer,  
   Jan de  Boer, Oscar de Gauw, Frank Stam, Wim van der Poel (verslag) 
afwezig:  Kim Vos, Jordy van Zelst 
 
Aanleiding: 
Door Frank en Jordy is met het bestuur gesproken over de rol die Frank zou willen/kunnen vervullen 
binnen av. Zaanland. 
Vandaag zullen de resultaten hiervan worden gedeeld; ook wordt het resultaat van het door Wim 
gedane onderzoekje (aanwijzingen voor jeugdtrainers in het Jeugd-Beleidsplan) nader bekeken. 
 
Technische Commissie: 
Frank:  
Is gevraagd een TC samen te stellen; hiervoor denkt hij 4 weken nodig te hebben. 
In deze TC dienen alle geledingen van av. Zaanland te kunnen worden vertegenwoordigd; hij denkt 
dat deze TC het beste bemenst kan worden door trainers/coördinatoren Pupillen, CD junioren, AB 
junioren + Loopgroepen. De eerste contacten hiervoor heeft hij inmiddels gelegd. 
In deze TC zullen wensen aangaande de sportieve koers van de vereniging worden ingebracht. 
 
Frank heeft de indruk dat als hij met een voorstel komt waarvoor voldoende consensus bestaat het 
bestuur daar ‘’een klap op geeft’’. 
 
Oscar: 
- is wel zaak de juiste mensen hiervoor te vragen 
- ook is hem (nog) niet duidelijk wie de TC leidt en welke bevoegdheden deze dan wel/niet heeft. 
 
Aanvulling Bestuur/Structuur Bestuur 
Er is niet gesproken over het gedane voorstel e/o de vooraf ingebrachte vragen hierover door/van 
Jordy. De indruk van Frank is dat het huidige bestuur zich beperkt tot hun kerntaak (beheer) en zich 
niet bezig zal/wil houden met sportieve (rand)zaken. 
 
Training technische aanwijzingen voor jeugdtrainers 
Nu bestaat er een ‘’trainingsagenda’’ welke door Kim en Jose wordt gevuld; de inhoud ervan is echter 
te summier (bijv. vandaag hoogspringen). Een soort van trainingsfilosofie met aanwijzingen voor/door 
trainers ontbreekt hierbij.  
 
Wim heeft het Jeugdbeleidsplan gescreend op evt. aanwijzingen voor jeugdtrainers; deze ontbreken in 
zijn geheel. Kim meldde dat deze bewust hierin niet worden benoemd omdat het aan de (jeugd)-
trainers is om hier invulling aan te geven. 
 
Marc: 
- de AU geeft wel aanwijzingen (per leeftijdscategorie) hoe atletische vaardigheden het beste aan te 
leren zijn bij kinderen.   
 
Assistent Trainers jeugd 
De opgeleide assistent-trainers voor de jeugd zijn voldoende opgeleid en klaar om ‘’voor de (pupillen) 
groepen’’ te staan, zo is de indruk. Met begeleiding ‘’op afstand’’ moet dat lukken; Marc + Rogier 
bieden zich aan om deze begeleiding mede vorm te willen geven. 
Marc/Wim zullen Kim vragen met hen hierover te willen spreken.  
 
Takenpakket Jeugd coördinator 
Tijdens de vorige BtB bijeenkomst is aangegeven dat de hoeveelheid taken welke Kim zijn toebedeeld 
te veel van het goede is voor 8 uur/week. Graag willen aanwezigen van Kim horen welke zij wel en 
welke zij niet voldoende kan invullen. 
 
 
 
 



 
Organisatie van baanwedstrijden bij av. Zaanland 
Wat betreft de kalender voor 2019 leven de volgende wensen; 
 
Rogier: 
- wedstrijd Speerwerpen - evt. in combi met Kogelstoten 
Invitatie/Kwalificatie/Instuifwedstrijd (voorkeur medio juni) 
Overdag tijdens weekend 
Rogier denkt daar zeker 40 atleten voor te interesseren zijn.  
 
Marc: 
- CD meerkamp (7 onderdelen in 2 dagen) 
- gedurende weekend 
- meerdere verenigingen hiervoor uit te nodigen 
 
De exacte datums zijn nog niet te bepalen. 
 
Afsluitend: 
Over 4 weken komen we weer bij elkaar om de resultaten (TC Frank; gesprek Kim/Marc/Wim) te 
bespreken. 
 


