
Loopgroepen

1x 
per 
jaar

1x per 
maand
GRATIS!

Niveau
3 

trainers

1x per 
maand2x 

per 
jaar

Iedere
training

Blessurevrij en
veilig lopen; EHBSO, 
AED en info over 
blessures voor
trainers

Race in race 
voor meer
groepsgevoel

Lopen op je
eigen niveau

Samen trainen;
een kijkje bij een
andere trainer

Gekwalificeerde
trainers



Vrijwilligers

Check bij
commiss

ies

2 bel 
avonden

betro
kkenh

eid Elke 
keer
weer

1x

Meer 
= 

beter!

Draaiboeken; 
voor meer
continuiteit

Overzicht
krijgen van 
vrijwilligersta
ken

Toename in verschillende
mensen die vrijwilligerstaken
doen maakt ons minder 
kwetsbaar

Vacatures communiceren
per mail, trainer, whatsapp, 
website, facebook, scherm 
in kantine enz

Door leuke activiteiten te
organiseren is men meer
betrokken en sneller
bereid te helpen als
vrijwilliger

Meer 
vrijwilligers in 
korte tijd
project

BEDANKT!

Waardebon
pizza en pizza 
voor vaste
vrijwilligers



Communicatie

website

8

AVG
Delen

ALTIJD!

350

Een kritische
analyse van de 
website

Communicatie via de 
trainer blijft
onvervangbaar

Een super actieve
social media club!

Delen van 
verantwoordelijkheden; 
minder vanuit het bestuur, 
meer vanuit commissiesAVG proof 

vereniging

Nieuwsbrieven per jaar

#

35x #climaxede
92x #climax_atletiek
4x #climaxatletiek
168x #horaloop
48x #grootginkelseloop



Baanatletiek
2

12
atleten

Groei ledenaantallen
bij pupillen, G-atleten
en racerunners

Minimaal 1 gezellige
activiteit per categorie
per jaar

Opzet talententeam

Onderhoudsdagen per 
jaar

Climax competitie teams

Beheer en aanschaf
nieuw materiaal

Organisatie per jaar

%

1+11
teams

10
wedstrijden



Accomodatie

Nieuwe douches

Wandschildering + de 
buitenboel geschilderd

Nieuwe toiletten

Verhuur alleen aan vaste
vrijwilligers
Verhuur aan derden alleen in 
combi met afname atletiek
workshop/clinic oid

Watertappunt voor minder 
plastic

2019

2018 Beleid
bepalen

2018

2019

2018

Container voor materiaal

Waar ligt de 
volgende prioriteit?

?



Financien

Sponsorcontracten

Aanschaf pakket voor
ledenadministratie

Financieel gezonde
vereniging blijven

4 ogen principe

Contributie
evalueren

Nieuwe
penningmeesters

1e en

2e

5



Toekomst

Gezonde vereniging op 
gebied van vrijwilligers

blijven

Uitbouwen trainingsaanbod
met oog voor niveau en
hedendaagse wensen

Gezonde kantine

Nieuwe ideeen zijn
altijd welkom! 

Contacten met de 
omgeving (AU, 
gemeente, sportservice
e.d.) uitbreiden

Tijd en ruimte voor
nieuwe initiatieven

Meer leden?

Meer 
Vrijwilligers!

Meer 
sponsoren?

Een
marathon? 

…
…

Meer 
Juryleden!

Meer 
baanatleten


