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Onderweg naar morgen  
Samen, Bewust, Buiten, Beleven 
 
Meerjarenbeleidsplan 2022-2025   

 

 
 

 

 
concept, 2-4-2022  

Op de ALV van 23 april 2022 willen we dit plan vaststellen. 
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Inleiding 
 

Elke dag van de week kun je sporten bij AV Triathlon. Een ervaren groep van 100 

trainers geven met plezier training aan onze 1000 leden, of het nu om baanatletiek 

voor de jeugd, hardlopen, sportief wandelen, nordic walking, fietsen of zwemmen 

gaat. En dat al meer dan 35 jaar. Dit is de basis van onze vereniging, die ons heeft 

gemaakt tot wat we zijn: een brede sportvereniging voor Amersfoort en omgeving, en 

één van de grootste atletiekverenigingen van Nederland. 
 

De afgelopen twee jaar ging het door corona anders dan anders. Door alle maatregelen werden we 

uitgedaagd om andere manieren te vinden om toch samen te blijven sporten. We zijn er trots op dat 

dit is gelukt, dankzij ieders inzet.  

 

De pandemie heeft iedereen duidelijk gemaakt hoe belangrijk gezondheid, bewegen, vitaliteit, 

voeding en weerstand zijn. Door te sporten bij AV Triatlon helpen we mensen om fysiek, sociaal en 

mentaal in vorm te blijven. 

 

We hebben in de coronatijd nagedacht over hoe we als vereniging onze toekomst zien. Als we kijken 

naar de ontwikkelingen binnen de club en om ons heen, dan is het nodig om onze koers te verleggen. 

We moeten nu keuzes maken en die de komende jaren doorvoeren. Veranderen gaat niet vanzelf en 

het lukt alleen als we het samen doen. Daar willen we als bestuur ons uiterste best voor doen. 

 

Hoe zit dit meerjarenbeleidsplan in elkaar?  

1. We kijken eerst naar ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging.  

2. Daarna kijken we terug op de ambities en doelen uit het vorige meerjarenplan (2016-2020).  

3. Op basis van de ontwikkelingen en deze terugblik bepalen we een nieuwe ambitie.  

4. Daarna volgen strategische uitgangspunten rond onze kernbegrippen Samen, Bewust, 

Buiten, Beleven.  

5. Deze begrippen worden concreet in het hoofdstuk over Doelstellingen.  

6. De uitwerking vind je in het activiteitenplan 2022-2025. 
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Dit plan is er gekomen door de inbreng van leden en commissies in diverse bijeenkomsten. Voor de 

uitvoering van de ideeën hebben we iedereen hard nodig; in hoofdstuk 7 leggen we dat verder uit. 

 

We zijn trots op alles wat we met elkaar in 35 jaar tijd hebben bereikt. We zijn veel dank verschuldigd 

aan onze voorgangers in de voorgaande besturen en aan iedereen die binnen en buiten commissies 

heeft bijgedragen aan de basis, zoals aan het begin genoemd. Daarop kunnen we voortbouwen. 

Tegelijk is het nu zaak om te gaan vernieuwen en veranderen, onderweg naar morgen. We dagen 

onze leden – ook jou – uit met ons mee te gaan! 

 

Amersfoort, 7 april 2022 

 

Bestuur AV Triathlon  

 

 

 
 

 

Staand v.l.n.r. Paul Wessels (secretaris), Hans Zuilhof (bestuurslid), Jeroen Bach (penningmeester), 

Matt Schillings (bestuurslid), Christl Foekema (bestuurslid), Susan Hagevoort (bestuurslid), Mark 

Wossink (bestuurslid), zittend Bart Götte (bestuurslid), Thomas Plochg (voorzitter). 
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1. Recente ontwikkelingen 
 

Het waren al trends in de sportwereld en corona heeft dat verder versneld: mensen 

kiezen vaker voor individueel en/of ongeorganiseerd sporten (dus niet in 

verenigingsverband). We staan daarom als vereniging voor de uitdaging vormen te 

vinden die nieuwe mensen vandaag aanspreekt: een ander aanbod, anders omgaan 

met het clubhuis, zonder dat we de huidige leden verliezen. 
 

Extern 

Het automatisme van eenmaal lid, altijd lid werkt niet meer. Sporten is individueler geworden. De 

ledentallen van veel sportverenigingen dalen. In 2020 bleek wel dat wandelen, hardlopen en 

fietssport populair waren onder volwassenen, naast fitness (bron: Zo Sport Nederland, NOC-NSF). 

 

Intern  

Het ledental van AV Triathlon is in 4 jaar tijd gedaald van 1200 naar 1000. De afname gaat zo 

geleidelijk, dat de urgentie voor verandering niet wordt gevoeld. De gemiddelde leeftijd (inclusief de 

jeugd!) is bijna 47 jaar. Ongeveer 35% van het ledenbestand is 60-plus en dat percentage zal stijgen. 

Het percentage leden tussen 20 en 40 jaar is klein en het aantal opzeggingen daarbinnen is groot.  

Dit is niet uniek voor AV Triathlon, ook bij andere verenigingen ontbreekt ‘de jonge middenmoot’. 

Vaak blijkt dat na een afwezigheid van 1 tot 2 decennia de jeugd de oude club weer te ontdekken.  

 

Conclusie 

Er wordt volop gesport in de sporten die wij aanbieden, maar niet binnen AV Triathlon. Dit is 

zorgelijk: bij een krimpend ledental en vergrijzend ledenbestand zijn we minder goed in staat nieuwe 

doelgroepen aan te spreken, nieuw sportaanbod te ontwikkelen en daarmee aantrekkelijk te zijn.  

Om de sprong naar voren te maken is een verandering nodig in de wijze van aanbieden en 

organiseren van ons sportaanbod. Ook is het van groot belang om de jeugd een goede basis mee te 

geven, waardoor de vereniging ook na verloop van jaren (van studie, werk, gezinsvorming) weer een 

fijne plek is om terug te keren (met eigen kinderen). 

 

 

 

Prognose tot 2028 

 

Bron: Ledenadministratie AV Triathlon 

(AllUnited)  



5 meerjarenbeleidsplan AV Triathlon 2022-2025 
 

2. Terugblik ambitie 2016-2020 
 

In 2016 verscheen het strategisch meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van AV Triathlon. 

Daarin stond de ambitie om AVT vitaal en levensloopbestendig te houden met een 

stabiel ledenaantal van zo’n 1200 leden. De uitdagingen zaten in het vrijwilligersbeleid, 

de accommodaties, jeugdatletiek en de maatschappelijke positie van AVT.  
 

Evaluatie van deze ambitie 

Thema Resultaat Score 

Omvang van de vereniging het ledental is gedaald tot onder de 1000 (stand per 
1-1-2022: 969). 
 

 

Vrijwilligersbeleid het vrijwilligersbeleid is niet vastgelegd en het is 
moeilijk om vrijwilligers te vinden, met name op 
cruciale plekken (commissies, bestuur, trainers). 
 

 

Accommodatie de accommodatie Birkhoven (baanfaciliteit) is 
gerealiseerd en de daarbij passende beheerstichting 
is opgericht, i.s.m. Altis 
 

 

Jeugdatletiek Bij de jeugdatletiek ontstonden knelpunten: tekort 
aan trainers, jeugdleden die naar Altis overstapten, 
ongemak in de samenwerking met Altis w.b. 
jeugdatletiek.  
 

 

Rol in de maatschappij We werken samen met andere (sport)organisaties, 
bieden framerunning, doen me aan World Cleanup 
day. De bootcamp toestellen zijn vrij te gebruiken  

 

Naast alles wat goed is gegaan zien we ook ledenverlies, problemen met vrijwilligers vinden en 

knelpunten bij de jeugdatletiek. Het is dus maar deels gelukt om de ambitie waar te maken. 

Daardoor werden we geprikkeld om na te gaan wat voor club AV Triathlon is en wat ons bindt, om 

AVT alsnog vitaal en levensloopbestendig te houden.  
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Proces ‘AVT op de kaart’ 

Praten over de toekomst gebeurde in de werkgroep ‘Hoe AVT op de kaart zetten’. Deze heeft in april 

2018 de volgende adviezen gegeven: 

 

1. Voeg beleving en experience toe in de vorm van eenmalige events of kortlopende 
kennismakingsclinics 

2. Verbreed vanuit de hardloopkern naar sportbeleving anno nu: meer aandacht voor full 
body en gezondheid 

3. Meer inzetten op de rol van sport in de natuur en beter uitnutten van onze unieke ligging 
 

 

 

In 2019 is er een bijeenkomst voor alle leden 

gehouden in het clubhuis met de presentatie ‘Op 

weg naar 2030 vanuit onze identiteit’. Daar werden 

deze adviezen vertaald in een model (‘brand key’) 

rond de kernbegrippen SBBB: Samen – Buiten – 

Bewust – Beleven. Veel leden hebben hierop 

gereageerd met post-it memo’s op fotoposters (zie 

foto’s hiernaast).  

 

De volgende stap was de vertaling van deze 

kernbegrippen door bestuur en commissies. Dit was 

in 2020 niet mogelijk vanwege de coronapandemie.  

 

In 2021 kwam SBBB weer op de agenda, wat leidde 

tot een strategische vijfhoek (zie hoofdstuk 5). We 

hebben bijeenkomsten gehouden met vertegen-

woordigers van commissies om de vijfhoek in te 

vullen vanuit de SBBB-kernbegrippen. Dit leverde 

veel ideeën op. Hieruit hebben we een selectie 

gemaakt als concrete doelen. Deze komen terug 

onder Activiteitenplan 2022-2025 (hoofdstuk 6).  

 

 

 
Samen plannen smeden rond één van de vijf taartpunten 
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3. Ambitie 2022-2025   
 

Wat willen we over een paar jaar bereikt hebben, hoe willen we dan bekend staan? 

Dat staat in onze ambitie 2022-2025. 

• AV Triathlon draagt bij aan een gezonde samenleving in Amersfoort en omgeving.  

• Dat doen we door een gevarieerd, uitdagend en eigentijds sportaanbod met extra’s aan te 
bieden aan een divers publiek, met deskundige trainers, goede voorzieningen, aandacht 
voor gezond leven/sporten en in een veilig sportklimaat.  

• We zijn een club waarin iedereen zich welkom voelt en kan sporten op zijn eigen niveau. 
Bij AVT valt altijd wat te beleven: leuke events, activiteiten, interessante clinics.  

• We zijn georganiseerd als een vereniging, met als basis het lidmaatschap. Daarnaast kan 
iedereen die dat wil (dus leden en niet-leden), aan losse activiteiten meedoen. Hiervoor 
hanteren we een variabele prijsstelling.  

• We werken samen met eigen leden en met anderen aan het realiseren van onze ambitie. 
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4. Strategische uitgangspunten  
Op welke manier werken we aan deze ambitie? Daarvoor gelden drie uitgangspunten:  
 

SBBB is van ons allemaal 

Samen – Bewust – Buiten – Beleven geldt voor alles wat we doen. Dus voor de trainingen, de locatie 

waar we trainen, ons clubhuis, het aanbod aan trainingen en andere activiteiten, evenementen, de 

manier waarop we met elkaar omgaan, de communicatiemiddelen. SBBB is niet iets van het bestuur 

maar van de hele vereniging. SBBB is het kompas: het helpt om te kiezen bij de juiste richting. 

 

 
 

We gaan het Beleven! 

Op de thema’s Bewust en Buiten gebeurt voldoende, die zijn goed verankerd binnen AVT. Op de 

thema’s Samen en Beleven is extra aandacht nodig. Samen – maar dan vooral anders, en Beleven, en 

dan vooral méér. Dat zit bijvoorbeeld in muziek, verrassende ontmoetingen, acties, sfeervolle 

aankleding, … de invulling is aan de leden en aan de commissies. Bedenk het en we doen het! 

 

 
 

We doen het samen 

Vrijwilligers voorop: ieder lid is inzetbaar als vrijwilliger. Dat hebben we vastgelegd in ons beleid en 

dat voeren we uit. Het is leuk om als vrijwilliger actief te zijn voor de club. Je krijgt er wat voor terug 

en je weet waar je het voor doet. Je kunt je talenten inzetten en nieuwe vaardigheden opdoen.  

‘Samen doen’ gaat ook over samenwerking met andere (sport)verenigingen en partijen (onderwijs, 

Utrechts Landschap) en bedrijven (sponsoring). 
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5. Doelstellingen 2022-2025 
 

De ambitie uit hoofdstuk 3 maken we concreet in de doelstellingen voor de komende 

drie jaar. De doelstellingen hebben we ondergebracht in vijf thema’s, de ‘vijfhoek’.  
 

De vijfhoek is ontstaan uit een brainstormsessie van 

het bestuur in februari 2021, aangevuld met inbreng van de commissies in juni 2021.  

 

Thema Toelichting 

Van gestolde vereniging naar 
dynamisch platform 
 

Onze rechtsvorm als vereniging met leden die inspraak hebben in 
beleid, met een vaste structuur (ALV-bestuur-commissies) heeft 
decennialang goed gewerkt. Alleen kiezen steeds minder mensen 
ervoor om lid te worden van een vereniging. De trend is: kort, 
vrijblijvend, thematisch. Daar moeten we op inspelen. We zien nu al 
krimp in ledental en dit gaat bij ongewijzigd beleid gestaag door, tot 
de rek eruit is. Hoe dit er precies uit gaat zien, weten we nog niet. 
Maar alles bij het oude laten is niet verantwoord. 

Van sportkantine naar 
multifunctioneel clubhuis 
 

Ons onderkomen in Birkhoven heeft veel sterke kanten, maar er is 
méér nodig om deze ten volle te benutten. We willen een duurzaam 
gebouw dat geschikt is voor uiteenlopende sportgerelateerde 
activiteiten. Sfeervol, groen, gezond, er valt iets te beleven. We 
maken een plan over renovatie of (ver)nieuwbouw op termijn. 

Samenwerking met derden 
 

Samen kun je méér. We willen van harte samenwerken met andere 
clubs, organisaties, bedrijven, fondsen etc. Dit geeft verbreding van 
ons aanbod, meer dynamiek, nieuwe inzichten, enthousiasme voor 
de sport. Hierin past ook sponsorbeleid dat tot doel heeft lokaal 
verbinding te leggen met bedrijven, vanuit win-win denken.  

Verjonging van de vereniging We willen het ledental stabiel op 1000 houden met een 
evenwichtiger leeftijdsopbouw. Dat betekent: meer leden in de groep 
30-50 jaar. 

Modernisering van aanbod De trends in hoofdstuk 1 vertalen we naar het aanbieden van 
‘specials’ (extra aanbod tegen bijbetaling). In het extra aanbod passen 
ook zaken rondom de sport, zoals voeding, leefstijl, fysiotherapie, 
massage, waardoor je voor een breed aanbod bij AVT terecht kunt.  
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6. Activiteitenplan 2022-2025 
 

Wat gaan we dan concreet doen, op de korte, middellange en langere termijn, met 

SBBB als richtsnoer? Dat staat in het activiteitenplan. De uitvoering hiervan vindt 

plaats door commissies of werkgroepen. Het bestuur maakt het mogelijk dat zij ruimte 

krijgen om goed hun taak kunnen uitvoeren. Deze activiteiten vinden plaats naast de 

reguliere trainingen/evenementen: die blijven de basis. 
 

 

1. Van gestolde vereniging naar dynamisch platform 
 

Korte termijn 

• We stellen een jeugdraad in, dit vergroot de betrokkenheid van de jeugd en geeft ze een 
platform om echt mee te doen en mee te praten. Stimuleer de vergaderingen met 
pannenkoeken o.i.d. Er kan ook een soort jeugd ALV komen. 

• We voeren de Club-App in, een tool van AllUnited die is gekoppeld aan de ledenadministratie. Dit 
biedt leden de mogelijkheid om vrijer te kiezen uit het aanbod, de vaste niveaugroepen zijn niet 
heilig. Ook is er sneller communicatie mogelijk (ter vervanging van appgroepen) en kan de app 
gebruikt worden voor het organiseren van vrijwilligerstaken. 

• We zetten een systeem op om nieuwe leden persoonlijk welkom te heten en direct in te 
schrijven als vrijwilliger. 

 

Middellange termijn 

• We zorgen voor digitaal documentbeheer via Microsoft 365 zodat iedereen met een taak binnen 
het bestuur of een commissie makkelijk bij de documenten kan die voor het uitvoeren van een 
taak nodig zijn. Ook het foto-archief valt hieronder: aansprekende foto’s helpen bij de gewenste 
uitstraling.  

• We gaan variëren in tarieven: familiekorting, studentenkorting, clinics-tarief, knipkaart etc (nog 
uit te werken). 

• De visie op vrijwilligersbeleid (ontwikkeld in 2020-21) zetten we om in activiteiten. In het bestuur 
wordt dit een inhoudelijke portefeuille (voorheen alleen aanspreekpunt). Een belangrijk 
onderdeel is het verzamelen van extra informatie over (nieuwe) leden om makkelijker een 
beroep te doen op mensen voor vrijwilligerstaken. Er komt meer positieve aandacht voor 
vrijwilligerswerk. De contributie kan worden verhoogd bij het niet-verrichten van een 
vrijwilligerstaak. 

 

Langere termijn  

• We willen een betaalde (jeugd)coördinator aanstellen. Deze krijgt beleidsmatige en 
organisatorische taken. Dit brengt meer dynamiek te weeg en is er meer mogelijk voor de jeugd, 
waardoor we een aantrekkelijkere vereniging worden. Invulling nog te bepalen: ook innovatie in 
aanbod (specials e.d) of activiteiten in en om het clubhuis kan tot de taken behoren. 
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2. Van sportkantine naar multifunctioneel clubhuis 
We hebben geen beheerder en hebben dus geen ruime openingstijden. Dit beperkt de huidige 

mogelijkheden. Toch kunnen we meer doen met de locatie. 

 

Korte termijn 

• We houden regelmatig een feestje, met een pizzaparty, barbecue, dansen in het clubhuis, als 

schone taak van de feestcommissie (dit wordt dan een echte commissie). 

• We maken het terrein afsluitbaar. Dan kan er een overkapping komen met terrasmeubilair.  

• We richten de kantine gezelliger in, er komen fotowanden en borden van trainers, 
commissies en activiteiten. 
 

Middellange termijn 

• Kinderopvang tijdens de trainingen aanbieden. 

• Maandelijkse kaartavond/eetavond op inschrijving. 

• Promoten gebruik door leden of andere groepen buiten trainingstijden om. Bijvoorbeeld 
voor Sport-BSO of  huiswerkbegeleiding. Ouders halen kind op en zien wat bij AVT mogelijk 
is. Of bijvoorbeeld als locatie voor evenementen van derden. 
 

Langere termijn  

• We moeten serieus gaan nadenken over de toekomst van het clubhuis, dat op sommige 

punten bouwkundig en qua energiegebruik niet meer voldoet. Het is niet duurzaam en 

energiezuinig en dat zal wel móeten. Daarom is er een renovatie/verbouwingsplan nodig dat 

ruimte biedt aan de (nieuwe) groepen die het clubhuis kunnen gebruiken, met plezier voor 

alle leeftijden, op alle dagen van de week.  

 

 

3. Samenwerking met derden 
 

Korte termijn 

• We onderzoeken of een trainerspool mogelijk is samen met andere verenigingen vooral voor 

specifieke onderdelen of deskundigheid. De huidige samenwerking met Altis en Pijnenburg 

(voor de halve en hele marathon) is al een voorbeeld.  

• De samenwerking met Team Para-atletiek vormgeven om mensen met een handicap veilig te 

laten sporten in groepsverband. 

• Ondersteunen Stichting Atletiek Platform Amersfoort met als doel optimale inzet van 

accommodaties en voorzieningen voor onze leden/sporters. 

 

Middellange termijn 

• We zetten een sponsorplan op waarin er verbinding komt met MKB-bedrijven die passen bij 

‘gezondheid/bewegen’, Running4Life (kleding), scholen, fondsen, etc. 

• We gaan meer samenwerken met de buurtsportcoaches, zij weten wat andere verenigingen 

doen en waarin we iets aan elkaar kunnen hebben. Ook kunnen zij nieuwe doelgroepen in de 

wijk bereiken. 

• We willen contact met organisaties en bewoners in het Soesterkwartier opzetten, als 

‘sportieve buur in het groen’.  
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Langere termijn  

• Contacten leggen met onderwijs: stageplekken bieden als leerwerkbedrijf (MBO 

Sportopleiding Bokkeduinen), thema’s uitwisselen met vakleerkrachten basisonderwijs en 

docenten LO middelbaar onderwijs, contact met sportklassen. 

 

 
 

4. Verjonging van de vereniging 
We houden de ontwikkeling van het ledental goed bij wat omvang en samenstelling. We weten 

daardoor wel wat over onze leden, maar niet alles. Dat gaan we onderzoeken en de uitkomsten 

helpen ons bij acties op middellange en langere termijn. Deze acties vallen deels samen met 

multifunctioneel clubhuis en modernisering aanbod. 

 

Korte termijn 

• We gaan onderzoeken wat mensen (met name 30-50 jaar) willen. Hoeveel ouders van 

jeugdleden zijn er die tot onze ‘gewenste doelgroep’ behoren? En waarom zeggen jongere 

leden op? De uitkomsten gebruiken we voor verdere acties. 

• Vernieuwing van het logo zodat het bij de kernwaarden SBBB past, met gaandeweg 
uitwerking op alle middelen (zoals website, social media, kleding, borden). De jeugd denkt 
mee over dit nieuwe logo.  

• Meer reclame maken: promotiecampagne gericht op ledenwerving. Duidelijk maken dat je 

bij ONS moet zijn, voor de sfeer, het sociale karakter, aandacht voor de gezondheid/vitaliteit, 

verantwoord sporten, veel sportplezier voor één bedrag.  

 

Middellange termijn 

• We gaan jongere trainers werven, het uitgangspunt is dat zij jongere leden trekken. We 

bieden onze trainers goede voorzieningen (scholing, kleding, extra’s) omdat zij ons 

visitekaartje zijn. 

• Vernieuwen van de website: opzetten rond het aanbod van groepen, clinics en cursussen, 
gekoppeld aan de Club-App. 

• Een groep voor Jeugdtriathlon opzetten.  

 

Langere termijn  
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5. Modernisering van aanbod 
 

Korte termijn 

• Aanbod van ‘specials’ ontwikkelen: coöperatiemodel voor trainers/aanbieders van sport, 

waarin niet alleen sportcursussen maar ook voedingsadvies, blessurepreventie/fysiotherapie, 

massage, personal training passen. 

• Beleving rond evenementen vergroten: zowel rond de bestaande AVT-wedstrijden als rond 

nieuw op te zetten evenementen/activiteiten, denk aan Mud Runs/Fun Runs/Obstacle Runs, 

Trail Runs, Night Runs. 

• Leden stimuleren om ook andere takken van sport binnen AV Triathlon eens uit te proberen. 

 

Middellange termijn 

• Voor het hardlopen bestaat al Start Running, om met hardlopen kennis te maken. Voor 

wielrennen kan er een ‘Start Cycling’ komen en voor zwemmen een ‘Start Swimming’. 

• Meer variatie in trainingstijden, trainingsdagen en vertrekplaatsen, waarbij roosters van 

ouder/kind op elkaar aansluiten. 

• Samenwerking met andere sportclubs in de buurt, zoals de Bokkeduinen, hockeyclub, de 

Rugbyclub en het Bosbad, voor gebruik van accommodaties en combi-training (gezamenlijke 

conditietraining, zwemtraining).  

 

Langere termijn  

• Doelgroepen aanbod ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld bootcampen met je kind, 

jongerengroep, jonge meiden middag, survival voor kids, jeugdtriathlon, schoolverlaters. 
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7. Organisatie 
 

Visie op besturen 

Als bestuur willen we besluitvaardig en transparant zijn. De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (ingangsdatum 1 juli 2021) helpt ons hierbij. Deze wet is er gekomen om het bestuur 

en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. De wet bevat regels over taken, 

bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met deze wet voorkomen dat 

iemand een greep uit de kas kan doen of dat er vriendjespolitiek wordt bedreven. Transparantie dus. 

In onze visie op besturen is het bestuur er voor het maken en evalueren van beleid en zijn de 

commissies en project-/ of werkgroepen er voor de uitvoering van beleid.  

 

Commissies 

Als gevolg van de WBTR hebben we in 2021 de statuten van de vereniging aangepast en een 

huishoudelijk reglement opgesteld. Hierin staat onder meer welke commissies er zijn en hoe we met 

elkaar samenwerken. Naar ons idee kan de vereniging pas goed draaien als we onze commissies goed 

ondersteunen, de vertegenwoordiging van commissies in het bestuur goed regelen en nieuwe 

plannen/ideeën eerst toetsen bij de commissies. Daarom is er tweemaal per jaar een 

ontmoeting/bijeenkomst van bestuur en commissies.  

  

Project-/werkgroepen 

Het bestuur bestuurt, de commissies voeren uit. Dat geldt ook voor het activiteitenplan uit hoofdstuk 

6. Sommige activiteiten vallen binnen de taken van een commissie, andere activiteiten zijn extra en 

commissie-overstijgend. Om die extra taken uit te voeren, kan het bestuur tijdelijke projectgroepen 

instellen. Daarbij hoort een opdrachtformulering (wat gaat de projectgroep doen), een planning 

(wanneer is het klaar) en een beoogd resultaat (waar komt de projectgroep mee: een voorstel, een 

evenement, een training?).  

 

Luisteren 

De ALV is het hoogste orgaan en daar kunnen alle leden hun stem laten horen. Zoals bij vele 

verenigingen is de opkomst op de ALV meestal heel laag. We willen dit veranderen door ook aan de 

ALV meer beleving toe te voegen. Daarnaast overwegen we een vorm van 

klankborden/brainstormen in te stellen: een groep (liefst jonge) leden die af en toe samen met het 

bestuur met een broodje/drankje bij elkaar komt om over beleidsthema’s door te praten. 

Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met vrijwilligers, wat doen we met ons clubhuis, welke specials willen 

we? Als bestuur willen we beter herkenbaar en aanspreekbaar zijn zodat leden ook door het jaar 

heen ideeën over AV Triathlon met ons gaan delen. 

 

Voortgang bewaken 

Het activiteitenplan 2022-2025 zetten we om in een matrix met stoplichten (groen, oranje, rood) en 

elk halfjaar bespreekt het bestuur de stand van zaken. Zo bewaken we de voortgang. 

 

Jaarplannen 

Elke commissie maakt zowel een jaarverslag als een jaarplan. Daarin geven ze aan hoe ze SBBB 

vormgeven. Het bestuur bespreekt met elke commissie deze plannen en stelt budget beschikbaar om 

ze uit te voeren. In de ALV (voorjaar) presenteren de commissies hun plannen aan de leden. 
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Uitvoering 

In dit document staan veel plannen, misschien wel te veel om in drie jaar tijd uit te voeren. We 

beseffen dat we veel willen. En dat het een groot beroep doet op leden, vrijwilligers en commissies 

om alles te realiseren. Daar hebben we de volgende ideeën bij: 

• samen met de commissies bepalen we wat de hoogste prioriteit heeft  

• samen met de commissies uitvoeringsplan opstellen voor de gekozen prioriteiten 

• we verdelen het over drie jaar, niet alles hoeft ‘meteen’ 

• als actieve leden zélf iets oppakken, kunnen zij op steun van het bestuur rekenen 

• voor goede plannen is geld beschikbaar (kom maar door met jullie plannen!) 

• klein beginnen, groot winnen: een kleine actie kan weer grotere acties tot gevolg hebben 

• we richten onze energie op wat haalbaar is en wat nodig is voor de club 

‘Samen vereniging zijn’ is mensenwerk en daarom ligt wat ons betreft de focus op vrijwilligersbeleid. 

Zodat ieder lid, van jong tot oud, voelt en weet dat het ertoe doet wat je voor en met de club doet. 
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Samenvatting  
 

 

Thema Activiteiten 2022-2025 

Van gestolde vereniging naar 
dynamisch platform 
 

• Jeugdraad 

• Club-App  

• Leden introductie 

• Documentbeheer via Microsoft 365  

• Flexibele tarieven 

• Invoeren vrijwilligersbeleid  

• jeugd- en/ of verenigingscoördinator of wel een innovatie-
/aanbodcoördinator 

 

Van sportkantine naar 
multifunctioneel clubhuis 
 

• Feestjes in clubhuis 

• Terrein en terras.  

• Aankleding kantine 

• Kinderopvang. 

• Sociale avonden. 

• Extern gebruik. 

• Renovatie/nieuwbouwplan 
 

Samenwerking met derden 
 

• Trainerspool met Altis/Pijnenburg 

• Team Para-atletiek  

• Stichting Atletiek Platform Amersfoort  

• Sponsorplan 

• Buurtsportcoaches 

• Contact Soesterkwartier  

• Samenwerken met onderwijs (stages, praktijkervaring) 
 

Verjonging van de vereniging • Marktonderzoek naar 30-50 jarigen 

• Nieuw logo 

• Promotie 

• Jongere trainers 

• Nieuwe website 

• Jeugdtriathlon  
 

Modernisering van aanbod • Ontwikkelen specials 

• Beleving rond evenementen  

• Ook andere sporten doen in AVT  

• ‘Start Cycling’ en ‘Start Swimming’. 

• Variatie in roostering  

• Sportclub-combinaties maken  

• Doelgroepen aanbod  
 

 


