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Bepaalde aspecten het beleidsplan zijn opgenomen in het Jaarverslag. Nieuwe beleidsplan wordt nader uitgewerkt na het bespreken van vrijwilligersbeleid op de ALV en zal op de website ter 

inzage worden gepresenteerd. 
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1. Algemene uitgangspunten 

1. Start’78 wil atletiek laten beoefenen in alle verschijningsvormen en is daarom bewust lid van de Atletiekunie. Zij organiseert en neemt deel aan atletiek-evenementen, 
opleidingen en andere Atletiekunie-activiteiten. 
 
2. De onderdelen jeugdatletiek, wedstrijdatletiek, recreantenatletiek, recreatief wandelen en recreatief hardlopen blijven de komende jaren als hoofdactiviteiten de meeste 
aandacht vragen en krijgen. Binnen onze vereniging zijn de genoemde onderdelen gelijkwaardig. 
 
3. Start’78 is een vereniging die wat betreft de wedstrijdatletiek voor de jeugd, de senioren en de veteranen mikt op de grote groep van regionale atleten en regionale 
toppers en subtoppers. Junioren en senioren met nationale of internationale potentie, die door onze vereniging niet verder kunnen worden geholpen, worden begeleid 
naar een atletiekvereniging die voor deze atleten wel goed is toegerust. 
 
4. Bij Start’78 worden alle trainingen gegeven door goed opgeleide, gediplomeerde, trainers, die hun vakkennis up-to-date houden middels clinics / bijscholingen van de 
Atletiekunie. Het beleid is erop gericht om meer ervaren atleten die trainingen verzorgen deel te laten nemen aan de beschikbare trainerscursussen van de Atletiekunie. De 
trainingen van de ervaren atleten staan altijd onder de verantwoordelijkheid van een gediplomeerde trainer.  
 
5. Start’78 vindt sportief presteren belangrijk, organiseert daarom wedstrijden en stimuleert de deelname van leden aan eigen en andere wedstrijden. Start’78 vindt het 
sociale aspect van samen sporten echter ook belangrijk en organiseert daarom jaarlijks enkele gezellige activiteiten voor de eigen leden. 
 
6. We vinden het belangrijk dat het lidmaatschap van de vereniging meer is dan een abonnement op de trainingen. Er wordt van de leden en/of van ouders van de 
jeugdleden gevraagd een actief lid te zijn, waarbij zij ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de verenigingsactiviteiten. 
 
7. Start’78 staat open voor leden met een beperking. Indien noodzakelijk wordt hen, in overleg, begeleiding geboden  zodat zij op het door hen gewenste niveau kunnen 

participeren in de vereniging. De eventuele begeleiding dient wel binnen de mogelijkheden van de vereniging te liggen. (Ter beoordeling van het bestuur). 

8. Start’78 is een atletiekvereniging voor de gemeente Steenwijkerlanderland en Weststellingwerf. 
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2. Bestuur. 

Onderwerp Inhoud Activiteiten Tijdspad Evaluatie 

2.1. Samenstelling. 
Bestuur streeft er naar om een 

afspiegeling te zijn van de 

vereniging met een evenredige 

verdeling van mannen, 

vrouwen, jong en oud(er). We 

streven ook naar 

vertegenwoordiging van zowel 

Steenwijkerlanderland als 

Weststellingwerf (Wolvega). 

Dagelijks bestuur bestaat uit de 

Voorzitter, Secretaris en 

Penningmeester. 

Naast het DB wordt het bestuur 

aangevuld met leden uit 

verschillende commissies 

binnen de vereniging. Op dit 

moment worden de Trainers,  

WOC en Wegwerkers in het 

bestuur vertegenwoordigd. 

Op peil houden bestuur.  

Na het aftreden van de vorige 

penningmeester is actief 

gezocht naar een opvolger. 

Vacature is inmiddels vervuld. 

 

Actief zoeken naar nieuwe 

voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

 

Vroegtijdig werven van nieuwe 

bestuursleden aan de hand van 

schema. 

 

 

 

 

Z.s.m. Voor de zomer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema is leidend 

Vinden van een nieuwe 

penningmeester heeft de 

nodige tijd gekost. 

Er wordt gezocht naar een 

nieuwe kandidaat secretaris 

omdat de huidige secretaris 

heeft besloten zich niet 

herkiesbaar te stellen. 
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2.2. Steenwijkerland / 

Weststellingwerf 

Start’78 is een vereniging voor 

Steenwijkerland en 

Weststellingwerf. We willen de 

contacten tussen beide 

afdelingen intensiveren.  

Onderzoeken op welke manier 

contacten met 

Weststellingwerf kunnen 

worden geoptimaliseerd. Er 

wordt daarbij gedacht aan 

vertegenwoordiging in het 

bestuur en/of het 

nadrukkelijker organiseren van 

gezamenlijke activiteiten.  

Stimuleren van bezoeken van 

onderlinge trainingen. 

Verkennen van ideeën die 

hieromtrent leven in Wolvega. 

Bestuur verzoekt leden zelf ook 

ideeën aan te leveren. 

Bepaling stand van zaken in 

oktober. 

Loopgroep uit Wolvega traint 

regelmatig mee in Steenwijk. 

Trainers Wolvega denken na 

over organiseren van loop in 

Wolvega. 

2.3. Jeugd 
Oprichten van een 

jeugdbestuur.  

Doelen: 

Directe connectie tussen 

bestuur en jeugd waardoor de 

stem van jeugdleden groter 

gewicht krijgt binnen de 

vereniging. 

Vergroten van betrokkenheid 

van jeugd bij de vereniging 

waardoor jeugdleden mogelijk 

Werven van 3 tot 4 

jeugdbestuursleden zo mogelijk 

via de jeugdtrainers. Een 

bestuurslid fungeert als 

aanspreekpunt voor 

jeugdbestuur en woont 

regelmatig vergaderingen bij. 

Jeugdbestuur krijgt eigen 

budget (mogelijk vanuit de 

grote clubactie) om activiteiten 

te organiseren. Activiteiten 

worden opgezet in 

Werven van jeugdleden voor 

zomervakantie. 

Oprichtingsvergadering direct 

na de zomer. 

Vaststellen van 

verantwoordelijkheden en 

eigen budget voor de 

zomervakantie 

Er is een jeugdbestuur 

gevormd. Op dit moment 

bestaat het jeugdbestuur uit 

drie jeugdleden. Dit aantal zou 

eigenlijk nog moeten worden 

uitgebreid met 2 tot 3 

jeugdleden. 
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eerder door zullen stromen 

naar vrijwilligers en/of 

bestuursfuncties. 

samenspraak met 

jeugdactiviteitencommissie.  

Vertegenwoordiger van 

jeugdbestuur wordt 

uitgenodigd om relevante 

vergaderingen van bestuur 

(deels) bij te wonen. 
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3. Vrijwilligers. 

Onderwerp Inhoud Activiteiten Tijdspad Evaluatie 

3.1. Commissies 
Samenstelling van 

verschillende commissies is 

kwetsbaar. 

Kantinecommissie en 

sponsorcommissie zijn zwaar 

onderbezet.  

Sponsoring verankeren in een 

sponsorcommissie. 

Met Sponsorcommissie komen 

tot duidelijke afbakening van 

taken. Ook in relatie met 

nieuwe glossy. 

Actief werven van leden voor 

met name kantinecommissie en 

sponsorcommissie. 

 

 

 

Commissie versterken 

Afspraken maken met 

commissie over tijdpad. 

 

Zo snel mogelijk Vrijwilligers en 

vrijwilligersbeleid is een apart 

item op de ALV.  

Duidelijk is dat het werven van 

voldoende vrijwilligers voor de 

verschillende commissies en 

activiteiten van de vereniging 

een kwetsbaar punt blijft. 

 

3.2. Vrijwilligers 
Streven is om te komen tot een 

systeem waar alle leden en/of 

ouders van leden  in 

participeren. 

Er komt een lijst waar alle 

leden zich aan het begin van 

het seizoen kunnen inschrijven. 

Overleg met vrijwilligers 

coördinator.  

Na ALV 2017 nieuwe systeem 

invoeren. 

Nieuwe systematiek wordt 

besproken op ALV. 

 

3.3. Expertise 
Er is veel kennis aanwezig bij de 

verschillende commissies 

binnen de vereniging met name 

Onderzoeken op welke manier 

kennis over bijvoorbeeld 

gebouw e.d. vastgelegd kan 

December 2017 Uitwerking van het behouden 

van expertise is nog niet 

verder uitgewerkt en zal 
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bij ervaren leden. Het is voor 

Start ‘78 belangrijk dat deze 

kennis niet verloren gaat bij het 

neerleggen van functie of 

afwezig zijn van deze leden.  

Belang om te zorgen voor 

continuïteit binnen alle 

geledingen. 

worden. Vraag zal worden 

neergelegd bij de verschillende 

commissies. 

worden opgenomen in 

beleidsplan 2018-2019 
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4. Communicatie 

Onderwerp Inhoud Activiteiten Tijdspad Evaluatie 

4.1. Website 
Actuele informatie en archief. Afstemming tussen website en 

nieuw Starter (Glossy) 

 Nog niet afgerond. 

4.2. Redactie Starter 
Achtergrond informatie en 

externe communicatie naar 

potentiële leden. Middel van 

communicatie door en voor 

sponsoren. 

Werven van leden voor 

uitbreiding redactie.  

 Er is inmiddels een editie van 

de nieuwe glossy uitgekomen. 

Resultaat is veelbelovend.  
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5. Accommodatie 

Onderwerp Inhoud Activiteiten Tijdspad Evaluatie 

5.1. Onderhoud  
Groot onderhoud en regulier 

onderhoud aan gebouw wordt 

uitgevoerd door vrijwilligers op 

initiatief van 

accommodatiecommissie. 

Voorstel om indien nodig data 

op te nemen in jaarplanning 

vrijwilligers.  

Planning maken van 

onderhoudswerkzaamheden in 

overleg met 

accommodatiecommissie. 

 

 

 

Keuken wordt gerenoveerd en 

uitgebreid. Budget en plan 

opstellen door 

keukencommissie en commissie 

gebouw. 

Onderhoud vindt plaats op 13 

mei. 

 

 

 

 

 

2017 

Blijft moeilijk om voldoende 

vrijwilligers te vinden. 

5.2. Verbouwing keuken 
Keuken wordt gerenoveerd en 

uitgebreid. 

Budget en plan opstellen door 

keukencommissie en commissie 

gebouw. 

2017. Keuken is inmiddels verbouwd. 
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6. Trainers/technisch beleid 

Onderwerp Inhoud Activiteiten Tijdspad Evaluatie 

6.1. Trainingen 
Trainingen worden gegeven 

door opgeleide/gediplomeerde 

trainers.  

Actueel houden technisch 

beleidsplan ligt bij trainers. Zij 

houden bestuur hiervan op de 

hoogte.  

 

Op peil houden van 

trainerscorps. We verwachten 

een aantal mutaties. 

 

We willen in overleg met de 

trainers komen tot 

kwaliteitscriteria voor goede 

trainers/trainingen. 

 

T.O. vragen te komen met een 

voorstel over het tijdig 

aantrekken van nieuwe 

trainers. 

Zo mogelijk opleiden binnen de 

club. 

Tevens ligt er de vraag of een 

EHBO diploma een vereiste is. 

2017  
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7. Maatschappelijke functie 

Onderwerp Inhoud Activiteiten Tijdspad Evaluatie 

7.1. Participatie in 

maatschappelijke activiteiten.

   

 

Streven is om elk jaar aan 

minimaal een activiteit deel te 

nemen. Doel dient gerelateerd 

te zijn aan atletiek in brede zin. 

Biedt ons de mogelijkheid om 

ledenbestand uit te breiden. 

We zien dit als een 

toegevoegde waarde naar de 

gemeente en versterkt 

daarmee ons bestaansrecht. 

Dit jaar nemen we deel aan de 

Diabetes Challenge.  

Opknappen coopertestbaan in 

samenwerking met 

Staatsbosbeheer. 

 
Diabetes Challenge is 

succesvol verlopen. Heeft geen 

nieuwe leden opgeleverd maar 

dit is gezien de doelgroepen 

misschien ook niet te 

verwachten. Start78 staat 

open voor nieuwe 

samenwerking maar initiatief 

daarvoor ligt bij organisatie 

Diabetes Challenge. 

Coopertestbaan is opgeknapt. 

Voor regulier onderhoud 

wordt gekeken naar 

samenwerking met Frion 

7.2. Breedtesport   Start’78 is een vereniging voor 

mensen die recreatief en 

prestatief willen sporten.  

Mensen met een beperking zijn 

welkom bij Start ’78. 

 

Bij aanmelding wordt gekeken 

welke groep het beste aansluit. 

Bij jongeren met een beperking 

waarvan ouders aangeven dat 

aanpassingen in benadering 

en/of begeleiding nodig zijn 

volgt gesprek met ouders en 

trainer(s).  Indien nodig is een 

van de bestuursleden 

aanspreekpunt voor 

 Onderwerp blijft staan. 

Samenwerking geweest met 

Special Heroes. In gesprek met 

Autistart voor mogelijkheden. 
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trainers/ouders. 

7.3. Vereniging   

 

Gemeenschapsgevoel en 

binding met de vereniging 

versterken. 

Organiseren van activiteiten die 

het verenigingsgevoel en 

gemeenschapsgevoel 

versterken.  

Bv: Uitnodigen van sprekers. 

Ideeën van leden zijn welkom. 

 Er heeft een avond met 

externe spreker 

plaatsgevonden (Biemans – 

blessurevrij in 2018). Hieraan 

zal in het komende jaar een 

vervolg worden gegeven. 

 

 


