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Back to Basics

zomer 2015 – start project
meningen/standpunten Projectgroep BtB

baanatletiek dient weer/meer de ‘basis’’ te worden van/bij
av Zaanland*

• stimuleren prestatieatletiek/(baan)competitie
• meer aandacht/inspanningen voor behoud/doorstroom van (oudere) 

jeugdleden
• jaarlijkse organisatie meerdere (‘’KNAU’’) baanwedstrijden
• info van/naar een nieuwe leden door gestandaardiseerd 

intakegesprek
* BtB 1.0



Back to Basics

eind 2015/begin 2016
Projectgroep BtB

• toetsing door 1:1 gesprekken met trainers + prominenten a.d.v. 
vragenlijst

• presentatie uitkomsten/conclusies BtB 4.0 in ALV 11-2015
• ALV 2-2016 
• opdracht vanuit bestuur tot

vervolgplan in Kerngroep BtB
verdere uitwerking/concretisering



Back to Basics
Kerngroep BtB – stand van zaken 11-2016

Kerngroep BtB: 
1. een aanzet geven/bijdrage leveren welke leidt tot de

wederopbouw van een degelijke en robuuste afdeling 
baanatletiek

stap voor stap…. te beginnen bij jeugd…

IJKpunt 1: lichting 2017 van de JUNIOREN D1 zal bij het bereiken van de 
seniorenleeftijd de mogelijkheid hebben om aan de dan geldende 
SENIOREN competitie mee te doen

2023 (?) op orde bij/voor alle jeugd (mini/pupillen/junioren D, C, B, A):
- trainingen/trainers/coaches/begeleiders
- prestatiegerichtheid
- materialen/middelen,
- juryleden
- (wedstrijd)organisatie



Back to Basics
Kerngroep BtB – stand van zaken 11-2017

1. wat hebben “we” bereikt (BTB eindadvies):
- prestatiegerichtheid
- trainers/coaches, trainingen,
- organisatie, jury 
- etc.

1. wat is gelukt/(nog) niet gelukt
2. wat is er (nog) nodig/ verbeterpunten

Zie ook documenten op site av Zaanland:
av Zaanland/Back tot Basics
- Stand van zaken BtB najaar 2017
- Voorstel organigram



Back to Basics
Kerngroep BtB – stand van zaken 11-2017

BTB adviezen (1/2):

- stop op instroom bij overschrijden maximum** aantal 
mini’s/pupillen

- registratie aanwezigheid/afwezigheid tijdens trainingen/wedstrijden
- prestaties in kaart brengen/volgen

- groepsgrootte: max. 15/trainer (?)
- norm = meedoen aan competitie (ja tenzij..)

2017: alle pupillen + junioren D1
2018: junioren D2
2019: junioren C
etc.
1 x ‘’thuiswedstrijd’’ per jaar

**maximum aantal mini’s + pupillen = 105 (aantal trainers x 15)



Back to Basics
Kerngroep BtB – stand van zaken 11-2017

Prestaties (1/2):

competitiewedstrijden % % % aantal

1e 2e 3e 1e 2e 3e 01-11-16

pupillen mini 6 7 6 200,00% 233,33% 200,00% 3

pupillen c 15 14 15 93,75% 87,50% 93,75% 16

pupillen b 10 9 11 58,82% 52,94% 64,71% 17

pupillen a1 16 15 13 53,33% 50,00% 43,33% 30

pupillen a2 10 11 10 58,82% 64,71% 58,82% 17

83

junioren d 14 12 5 40,00% 34,29% 14,29% 35

junioren c 6 8 0 26,09% 34,78% 0,00% 23

junioren b 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 7

65

opkomst > 80 % bij mini + pupillen c

opkomst < 80 % alle anderen

totaal 148



Back to Basics
Kerngroep BtB – stand van zaken 11-2017

Prestaties (2/2):

woensdagavondwedstrijden

jan feb mrt apr mei jun

pupillen mini 7 9 9 13 13 15

pupillen c 14 13 19 14 18 13

pupillen b 13 13 13 15 13 11

pupillen a1 17 19 18 18 18 19

pupillen a2 6 8 9 10 11 9

junioren d 0 19 20 22 18 14

junioren c 0 12 10 11 7 7

junioren b 0 3 4 4 0 2

opkomst > 80 % bij mini + pup c

opkomst < 80 % bij alle anderen



Back to Basics
Kerngroep BtB – stand van zaken 11-2017

BtB adviezen (2/2)

- verbeter de communicatie/betrokkenheid met ouders/begeleiders

- evalueer bestaande Jeugdplan 2013 (Ad Breedijk e.a.)

- jeugdtrainingscoördinator aanstellen

- intakegesprek adv gestandaardiseerde vragenlijst bij nieuwe 
leden; exit gesprek bij beëindiging lidmaatschap

- mogelijkheid tot differentiatie vanaf junioren C (meerkamp en/of 
/lopen); zorg ervoor dat trainers elkaar hierover informeren….

- gewenste minimale kwalificaties van jeugdtrainers vaststellen



Back to Basics
Kerngroep BtB – stand van zaken 11-2017

Vacatures*:

- 4 trainers (meerkamp) junioren

- trainingscoördinator

- 3 ‘’intakers’’ (voor eenmalige gesprekken met nieuwe leden)

- ondersteuners/juryleden tijdens wedstrijden, trainingen en 

nevenactiviteiten

- liefhebber(s) van de baanatletiek voor Kerngroep BtB

* info/aanmelden bij Kim Vos (jeugdcoordinator@avzaanland.nl)



Back to Basics
Kerngroep BtB – stand van zaken 11-2017

Vragen:

- hoe verder ?

- wie is de ’’eigenaar’’ van BtB ?
- wie zorgt voor/structuur/Plan van Aanpak, organiseert ?
- wie is aanspreekbaar voor proces en resultaat
- hoe lossen we knelpunten (prestatiegerichtheid, trainers/trainingen) 

snel op ?
- structuur van vereniging dient te worden aangepast ?

- vervolgsessie ?


