Jaarplan 2019 - AV Haarlem bestuur

Visie op 2019:
Het bestuur wil de 99-jarige vereniging AV Haarlem dit jaar sterker maken. Dat betekent dat
we er alles aan willen doen om leden te behouden door hen te ondersteunen in de
ontwikkeling die nodig is, willen we ledengroei realiseren en meer onderlinge
verbondenheid creëren binnen de vereniging. Onze visie richt zich op het bereiken van een
toekomstbestendige atletiekvereniging waar iedereen met plezier de liefde voor de sport
kan uitoefenen.
Bestuurlijke bezetting 2019:
Wanneer de ALV instemt met de voorgestelde herbenoemingen, zal het bestuur voor 2019
uit 4 personen bestaan. De werkverdeling zal verdeeld worden met de volgende
takenpakketten:
De voorzitter bewaakt de voorgang en continuering van onze vereniging in de breedste zin
van het woord en is eindverantwoordelijk. Draagt zorg voor de bestuursvergaderingen en de
verslaglegging hiervan bij vacante positie van secretaris. Maakt onderdeel uit van de JC.
Gaat de communicatielijnen opnieuw vormgeven om eﬃciënter te werk te gaan binnen de
vereniging; zorgt voor de maandelijkse nieuwsbrief en regelmatige berichtgeving op de
website en onze Facebookpagina. De voorzitter heeft een aansturende rol richting (werving
van) vrijwilligers voor bijv kantinediensten en neemt zitting in het stichtingsbestuur waarin de
kantine en WOC van beide verenigingen samenwerken. Onderhoud ook de relaties met
externe partijen zoals SRO, de gemeente, KAV Holland en regionale atletiekverenigingen.
De penningmeester zorgt voor de ﬁnanciële en administratieve boekhouding van de club,
de betaling van rekeningen, inning van contributiegelden en vanzelfsprekend vergoedingen
van onze trainers. Houd contact met Mirthe Wiltink, die de clubkleding beheert en inkoopt.
De functies van bestuurslid zijn verdeeld over technische zaken en ledenzaken.
Het bestuurslid technische zaken richt zich op de verbinding met de huidige technische
commissie waarin trainingen, trainers (inclusief VOG administratie), materiaal, topsportbeleid
en wedstrijden onderwerpen zijn van het beleid van onze vereniging, maar vervult ook een
inhoudelijk adviserende rol. Aansluitend valt ook het beheer en onderhoud van ons
krachtcentrum (inclusief contact met de verzekeraar) onder het takenpakket omdat het
gebruik op die manier goed kan worden afgestemd met de behoeften van onze trainers.
Het bestuurslid ledenzaken verzorgt de ledenadministratie en is verantwoordelijk voor de
ledenwerving.

Het bestuur kiest voor 2019 drie doelen uit om zich in de hoofdzaak mee bezig te
houden. Deze gaan over 1. leden, 2. het krachtcentrum en 3. ons 100-jarig jubileum

Doelen:
1. Volledige bezetting van trainers voor alle trainingsgroepen behouden inclusief de
atleten. Het ledenaantal op 31-12-2019 op minimaal 265 leden, een stijging van 10%.
Ons ledenbestand kent een lichte krimp in 2018 naar 241 leden. Dat is een trend die we voor
2019 willen doorbreken. Door actievere opvolging van de mogelijkheden met het
Jeugdpasport hoopt de trainersstaf meer blijvende leden aan te trekken. Deze taak is recent
overgenomen door Mirthe Wiltink.
Het bestuur wil overstappen op digitale inschrijving om de aanmeldprocedure soepeler en
sneller te laten verlopen. Met de software van Clublink worden nieuwe leden direct
aangemeld bij de Atletiekunie. Er wordt onderzoek gedaan of dit de ideale partner is.
Ledenbehoud realiseer je volgens het bestuur ook door structurele communicatie in de
vorm van nieuwsbrieven, berichten via Facebook en fysiek per brief uitgereikt op trainingen
over de inhoudelijke gang van zaken van de vereniging. Dit wordt binnen nu en 3 maanden
opnieuw ingericht en structureler ingericht. Er is al gestart met een pupillennieuwsbrief en
alle leden gaat binnenkort gevraagd worden zich opnieuw in te schrijven voor bepaalde
onderwerpen. Het prikbord in de gang van de kantine wordt momenteel gebruikt voor
uitslagen van de OJC. Dit bord kan optimaler worden benut met inbreng van leden. Het
bestuur gaat een beroep doen op de participatie van leden in verslaggeving van wedstrijden
online door de inlogprocedure op onze website te vereenvoudigen.
De jeugdcommissie is voor het bestuur belangrijk omdat zij extra activiteiten voor de jeugd
organiseren die ledenbehoud bespoedigen. Met het voornemen van Dik de Groot om het
Pupillenkamp in 2019 een tweede editie te geven, zijn we zeer verheugd. Ook in de
herfstvakantie wordt weer een kamp georganiseerd voor de CD junioren. De verdere
uitwerking van de ideeën voor 2019 staan in hun eigen jaarplan.
Daarnaast is het sociale karakter dat een vereniging te bieden heeft, van belang voor
ledenbehoud. De kantine als ontmoetingsplaats tijdens en na trainingen heeft een sterke
functie. Het bestuur heeft op regelmatige basis contact met de stichting waarin ook KAV
Holland vertegenwoordigd is. Daarin overlegd ons bestuur over de inrichting van de kantine.
Voor 2019 staat op het wensenlijstje; nieuwe (leren) banken, aanschaf van een grote
terrasparasol en een vrieskist met glazen, schuifbare deksel aan de bovenkant. Verdere
ideeën om de kantine aan te kleden zijn van harte welkom. In de gang zal zeer binnenkort
het clubrecordbord van onze club worden opgehangen. Met de nieuwe layout van
clubrecords wordt het voortaan gemakkelijk om A4’tjes te printen en die te vervangen
middels een mapjessysteem zoals KAV Holland dat ook heeft.
Het bestuur is voornemens op de Clubkampioenschappen die sinds 2016 ook een
familiedag zijn, voort te zetten met opnieuw een dag in september 2019 zoals we die
gewend zijn van de afgelopen jaren. Ook de kerstborrel in december wordt voortgezet, maar
wellicht op een andere avond – bijvoorbeeld op een donderdag in plaats van zaterdag zodat
voor er weer een CD junioren pubquiz kan worden georganiseerd na hun training en meer
op elkaar aansluitend dan dit jaar, ouders en overige leden welkom zijn voor de uitreiking
van de prestatiebekers onder het genot van een hapje en drankje.

De pubquiz in januari 2020 zal zijn 3e editie beleven, en het bestuur weet van de organisatie
dat er bereidheid is om deze opnieuw te initiëren.
Door de hogere uitgaven voor trainers afgelopen jaar, is het goed om de kosten voor
accommodaties op de begroting te verlagen. Dit doen we door in samenwerking met de TC
uit te kijken naar een alternatief voor de dure Kennemersporthal in de winter voor de
pupillen – en CD-juniorentrainingen. Binnen nu en 3 maanden hoopt het bestuur in overleg
met de trainingsstaf een beslissing te nemen over de PNH-hal als alternatief.
Ledenwerving is verder een onderwerp dat het bestuur graag in het komende half jaar
uitwerkt in overleg met de trainersstaf, de jeugdcommissie en TC. In het komende kwartaal
staat een overleg gepland met de trainers en het bestuur om daaruit meer ideeën te
vergaren. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om aanspraak te
maken op de subsidieregeling breedtesport, waar ook ledenwerving onder kan vallen.
Tevens biedt SportSupport ondersteuning in informatie over ledenwerving via de website
www.meerinkorteretijd.nl en dat gaat het bestuur de komende periode bestuderen en
vertalen naar onze vereniging.

2. Het Krachtcentrum verbeteren met een herinrichting en aanschaf nieuwe materialen
Visie op ons krachtcentrum
Het krachthonk van AV Haarlem is een mooie ruimte, alleen is het niet met zijn tijd
meegegaan. We zijn nu aan het kijken om op verschillende manieren toegevoegde waarde
te creëren in het krachthonk. Allereerst moet de ruimte heringericht worden met o.a.
‘nieuwe’ materialen om alle gebruikers meer mogelijkheden te bieden in hun trainen. Tevens
kan de ruimte eﬃciënter en opgeruimder ingericht worden. Tot slot kan er gekozen worden
om esthetisch het een en ander te veranderen aan het krachthonk.
Wanneer bovenstaande zaken aangepakt zijn, stijgen ook de verhuurmogelijkheden en
eventuele andere exploitatiekansen. Het allerbelangrijkste zal zijn dat er prestatiegerichter
getraind kan worden in het krachthonk na uitvoering van dit plan.

Interviews met gebruikers
De afgelopen maanden heeft ons aspirant-bestuurslid zich direct al zeer nuttig gemaakt
door in gesprek te gaan met de huidige gebruikers over hun wensen en behoeften. Hij heeft
gesprekken gevoerd met het CIOS, Wigert Thunissen en Ruud Wielart. Per gesprek is er in
kaart gebracht welke wensen er zijn. Op basis daarvan is het plan gemaakt om te investeren
in nieuwe materialen.

Balans huidige kosten en uitgaven 2018:
De inkomsten over 2018 waren verdeeld over CIOS met 4525 euro en KAV Holland 1710 euro.
De uitgaven bedroegen 4985 euro wat betekent dat er 1292 euro als positief resultaat is.

Wat staat er nu?
Product

Aantal

Waarde (nieuwprijs tussen haakjes)

Squat stands

4

60 euro (200)

Pure Leg Press Technogym

1

500 (1500)

Weight tree

6

120 (300)

Squatrek Schnell

1

500 (1500)

Vlak bankje

1

50 (200)

Hip trainer Schnell

1

500 (2000)

Multi jungle

1

1000 (4000)

Squatrek Technogym

1

500 (1500)

Weight platform

1

400 (1200)

Bankdruk bank

2

100 (200)

Hamstring curl Schnell

1

500 (2000)

Spinningﬁets

2

100 (500)

Calf raise

1

250 (1000)

Squatrek Marcy

1

50 (150)

Vlak bankje Marcy

1

25 (75)

Power-plate

1

500 (2500)

Jump boxes

2

100 (300)

Schijven/dumbbells/
dumbbellrek

Van alles wat

?

Totaal

5255 euro (19125)

Het bestuur doet een voorstel richting de leden om een investeringsbudget op te nemen in
de begroting van 2019 uit eigen middelen van 10.000 euro in 2019 en onderstaand leest u
hiervoor de onderbouwing.

Voorstel investeringen
Product

Aantal

Prijs

Tegelvloer

M2?

Max 1000 euro (als via werk Michiel lukt)

Powerrack inclusief platform

1

4000

Squatrek

1

1000

Battlerope

1

100

Bankdruk bank (naar eigen
idee)

1

1250

Kettlebells

Set

250

Jumpboxes

Set

250

Kar

1

250

Hipthruster

1

600

Hexbar

1

100

Reverse hyper

1100

Totaal

9900 euro

Acties
•

Uitzoeken bij de Belgische tegelvloer leverancier wat de productomschrijving is en
uitzoeken hoeveel m2 er nodig is voor in het krachthonk om een nieuwe vloer te
kunnen leggen.

•

Navraag doen bij Michiels vaste leveranciers of zij nog een goedkoop 2e-hands
powerrack inclusief platform voor een vereniging willen aanbieden en of een
squatrek.

•

Intekenen hoe de nieuwe indeling moet gaan worden in het krachthonk in overleg
met de Technische Commissie.

•

Bij Michiels contactpersoon van IJbouw advies inwinnen over de bewerking van de
muren van het krachthonk.

•

Uitzoeken wanneer we het plan het beste kunnen uitvoeren.

Uitvoering en tijdspanne
Stap 1 – alle materialen naar buiten verplaatsen het liefst onder bescherming + schoonmaak
van de ruimte – 1 dag
Stap 2 – nieuwe vloer leggen – 1 dag
Stap 3 – volgens tekening inrichten + schoonmaak van de ruimte– 1 dag
Stap 4 – kleedruimte en kantoor opknappen – 1 dag
In dit plan zijn de kosten voor opknappen kleedruimte en kantoor niet opgenomen. Ook is
de gedachte om de de muren te verven nog even geparkeerd omdat we eerst liever in
materialen investeren.
Kansen
•

Verhuurtarief verhogen. Huidige = 20 euro per uur

•

Fitnessavonden inplannen voor leden en vergoeding voor vragen

•

Groter aanbod en vraag betreﬀende verhuur

Bedreigingen
•

KAV gaat zeker niet meer uren afnemen, eerder minder. Er is een discussie binnen de
vereniging om leden krachturen niet gewoon zelf moeten gaan betalen.

•

Er zijn verschillende krachtcentra in de omgeving en de sportschool is een goedkoop
alternatief voor atleten.

3.

Projectplan 100 jaar AV Haarlem jubileum realiseren en uitvoeren

Het bestuur zoekt graag de samenwerking met een jubileumcommissie die aan de slag wil
vanaf de ALV t/m 2020.
Standaard is natuurlijk een receptie voor zoveel mogelijk mensen die een verbinding
hebben met AV Haarlem of in het verleden hebben gehad.
Maar ook goed is een speciale wedstrijd organiseren en natuurlijk sowieso een extra
speciale editie van de jaarlijkse Clubkampioenschappen.
We rekenen op jullie input en praten daar graag over met elkaar ieder kwartaal vanaf de ALV.

