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1. Inleiding
AV Flakkee in de huidige vorm is ontstaan in de negentiger jaren van de vorige eeuw.
Hoe de atletiektak van MSV & AV Flakkee is ontstaan wordt in een aparte bijlage
beschreven.
Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd binnen MSV&AV Flakkee. Zo kende de
voetbaltak roerige tijden met de terugkeer naar competitie op zaterdag. Verder
mochten we HCGO verwelkomen op het complex in de Van Pallandtpolder.
De atletiekafdeling kende ook zo zijn zorgen. De afgelopen jaren was er een terugloop
van het aantal leden, vooral bij de jeugd. Er waren de nodige wijzigingen in de
samenstelling van de atletiekcommissie. Ontstane vacatures bleken maar moeilijk in
te vullen. Ten tijde van het schrijven van dit beleidsplan zijn de functies van
wedstrijdleider en penningmeester vacant.
Het vinden van vrijwilligers is niet eenvoudig. Er is een maatschappelijke tendens
naar individualisering. Er is wel tijd om te sporten, maar de bereidheid om als
vrijwilliger iets voor de vereniging te doen neemt al jaren af.
AV Flakkee mag zich gelukkig prijzen met een flink aantal trouwe vrijwilligers, maar
de basis wordt wel steeds smaller.
Op het sportieve vlak worden mooie prestaties geleverd. Een aantal atleten wedijvert
met de regionale top om de podiumplaatsen. Onder de senioren blijft deelname aan
wedstrijden onverminderd populair. De Start-running is elk jaar weer een succes met
een groot aantal deelnemers en dat levert nieuwe leden op. Dit is allemaal mogelijk
omdat we over een flink en gemotiveerd trainerskorps beschikken.
In 2013 is een clubcompetitie opgezet. Deze competitie is gebaseerd op de deelname
aan de wedstrijden van onze eigen vereniging. In dat jaar werd voor het eerst de Hans
van Vliet bokaal uitgereikt aan de clubkampioen. Deze bokaal is vernoemd naar de
medeoprichter van onze vereniging.
In november 2016 is gestart met “Atletiek, ook voor jou”. Met dit project wil AV
Flakkee de sport- & beweegparticipatie en -intensiteit van mensen met een
verstandelijke beperking vanaf 6 jaar op Goeree-Overflakkee structureel verhogen.
Ook wil AV Flakkee kinderen met ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen
de mogelijkheid bieden om een sport te gaan beoefenen binnen de atletiekvereniging.
Dit is het beleidsplan van AV Flakkee voor de jaren 2017-2019. De basis wordt
gevormd door het beleidsplan voor de jaren 2013-2015.
Eerst is er een korte terugblik op het vorige beleidsplan. Daarin wordt gekeken welke
plannen zijn gerealiseerd en welke niet. Daarna worden beleid en visie voor de
komende jaren beschreven.
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2. Een korte terugblik
In het beleidsplan 2013-2015 is een 7-tal strategische punten benoemd. In het
onderstaande overzicht is per punt aangegeven wat er vanaf 2013 is gerealiseerd.
Strategisch punt
1. Vergroten van
verbondenheid/
verenigingsgevoel

-

+
+
+

+/-

2. Versterken
jeugdafdeling

3. Vergroten
vrijwilligersbestand

4. Vergroten van het
aantal trainers
5. Definiëren van de
organisatiestructuur
van de vereniging
6. Eigen wedstrijden
organiseren
7. Vergroten van het
ledenaantal

+
+/-

+
+
+
+
+
+/+/-

Resultaat
 Van het voornemen om evenementen te
organiseren is weinig terecht gekomen;
wel:
o jaarlijks uitje naar Westenschouwen
o in 2016 naar EK atletiek
niet:
o geen evenementencommissie
 Na het wegvallen van De Flakkeeër is de PR sterk
veranderd; veel communicatie via e-mail, de
website en Facebook; AV Flakkee komt
regelmatig positief in de regionale media
 Aandacht voor de clubiconen en het opzetten van
een “wall of fame” is niet volledig gerealiseerd;
wel is in 2013 het clubkampioenschap ingevoerd,
gekoppeld aan de Hans van Vliet-bokaal
 Het aantal jeugdleden is zeer sterk teruggelopen
 (Te) weinig jeugdtrainers
 Weinig ouders zijn bereid om mee te werken
 Er is een jeugdcommissie
 Het aantal vrijwilligers is ongeveer gelijk
gebleven; dit is toch positief, gelet op de
individualisering en de tendens van afnemende
bereidheid om iets voor een vereniging te doen
 Er is een vrijwilligerscommissie
 Het vrijwilligersbeleid is gedefinieerd
 We hebben geen vaste wedstrijdleider
 Het aantal trainers is toegenomen. AV Flakkee
beschikt over een sterk bezet trainerskorps
 Er zijn functiebeschrijvingen gemaakt
 Er zijn draaiboeken beschikbaar voor al onze
wedstrijden
 Cross vanaf ons sportcomplex bleek geen optie
 Roparun wordt wel gezien als onderdeel van AV
Flakkee, maar blijft organisatorisch gescheiden
 Ledental is afgenomen, met name het aantal
jeugdleden

+ = positieve ontwikkeling
- = ongunstige ontwikkeling
+/- = neutraal
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3. Doelgroepen
Er kan op verschillende manieren naar onze de leden worden gekeken:
 naar leeftijd: senioren en jeugd. De senioren zijn lopers en de jeugd beoefent de
atletiek in veel bredere zin. Er is op dit moment nauwelijks doorstroming. Het is
daarom logisch beide groepen apart te benaderen. Op termijn zou doorstroming
van de jeugd, gezamenlijk met trainers denkbaar zijn.
 naar resultaatgerichtheid: wedstrijdlopers, prestatielopers en recreatieve lopers.
De wedstrijdlopers trainen voornamelijk op dinsdag en donderdag. Op de
maandag en woensdag zijn deze drie (sub)groepen in alle verschillende
snelheidsgroepen (groep 1 tot en met 5) in meer of mindere mate
vertegenwoordigd. Op donderdagochtend is er een 6e trainingsgroep voor
recreatieve lopers.
 naar mogelijkheden: het project "Atletiek, ook voor jou!". Met dit project, gestart
in november 2016, wil AV Flakkee de sport- & beweegparticipatie en -intensiteit
van mensen met een verstandelijke beperking vanaf 6 jaar op GoereeOverflakkee structureel verhogen. Ook wil AV Flakkee kinderen met
ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen de mogelijkheid bieden om
een sport te gaan beoefenen binnen de atletiekvereniging. Dit project wordt
hierna aangeduid als “G-atletiek”.

4. Visie
AV Flakkee is een atletiekvereniging waarbij er voor wat betreft de senioren vooral
sprake is van lopers. Op termijn is een verbreding van het atletiekaanbod voor
senioren denkbaar.
Er worden vier verschillende groepen onderscheiden, die echter onderling zodanig
met elkaar verbonden zijn dat zij allemaal gevoeld lid zijn van één vereniging.
1. AV Flakkee is op regionale wedstrijden vertegenwoordigd door een herkenbare
groep van 15-20 atleten en behaalt per leeftijdsgroep minimaal één top drie
plaats.
2. De prestatielopers zijn recreanten die (regelmatig) aan een wedstrijd meedoen.
Persoonlijke prestatie en plezier staan voorop. Deze atleten gaan onderling
binnen de vereniging de concurrentie aan op hun eigen niveau.
3. De recreanten trainen samen/groepsverband, gaan met plezier naar de vereniging
en zijn goed bezig met hun gezondheid.
4. G-atleten nemen deel aan de eigen wedstrijden en G-atletiek is volledig
geïntegreerd en geaccepteerd in de vereniging.
Alle groepen zijn sterk vertegenwoordigd bij de door AV Flakkee (mede)
georganiseerde wedstrijden.
Voor de jeugd geldt hetzelfde als voor de senioren, maar zij beoefenen de atletiek
over de volle breedte.
AV Flakkee is sterk verbonden met de gemeenschap op het eiland, d.w.z. met scholen
en met de gemeente.
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5. Sterkten en zwakten
In onderstaand overzicht zijn de resultaten van de sterkte/zwakte analyse vermeld.
Sterkten
Zwakten
 Organiseren van wedstrijden
 Kwetsbaar door beperkt aantal
vrijwilligers
 Goede reputatie van de vereniging
 Beperkt aantal (gediplomeerde)
 Onze accommodatie
trainers voor de jeugd
 Groot aantal (gediplomeerde) trainers
 Geen groot verenigingsgevoel
voor de senioren
 Onze website
 Enige atletiekvereniging in de regio
 Imago hardlopen
 PR
 Samenwerking met gemeente
Kansen
Bedreigingen
 Samenwerking met scholen
 Geringe bereidheid om
vrijwilligerswerk te doen
 Uitstraling bij wedstrijden vergroten
door eenheid van tenue
 Vergrijzing
 Meedoen aan acties, zoals Grote
 Beperkt aantal (gediplomeerde)
Clubactie, Rabo-fietsdag
trainers voor de jeugd
 Evenementen organiseren bijv. een
 Daling ledental
clubdag, een barbecue
 Wegvallen kader
 Samenwerking binnen de regio
 Nieuwe sportvormen bijv. bootcamp
Uit bovenstaande analyse zijn per onderdeel de belangrijkste punten gekozen, die als
basis gebruikt worden om de meest belangrijke ‘strategische‘ punten voor AV
Flakkee te bepalen.
Strategische keuzes uit de sterkte/zwakte analyse
Sterkten
Zwakten
 Organiseren van wedstrijden
 Kwetsbaar door beperkt aantal
vrijwilligers
 Onze accommodatie
 Geen groot verenigingsgevoel
 Trainerskorps
 Beperkt aantal (gediplomeerde)
 Start-running
jeugdtrainers
Kansen
Bedreigingen
 Samenwerking met scholen
 Geringe bereidheid om
vrijwilligerswerk te doen
 Uitstraling bij wedstrijden vergroten
door eenheid van tenue
 Vergrijzing
 Evenementen organiseren bijv. een
 Daling ledental
clubdag, een barbecue
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6. Strategische punten
Uit de strategische keuzes in hoofdstuk 5 is een zevental strategische punten gekozen.
Deze punten worden hierna in volgorde van prioriteit uitgewerkt.
1. Vergroten van verbondenheid/verenigingsgevoel
Meer verbondenheid/saamhorigheid levert belangrijke voordelen op, vooral de
bereidheid om een bijdrage te leveren aan de vereniging. Het is belangrijk om die
bijdrage vervolgens ook te erkennen.
Leden en potentiële leden herkennen zich in de vereniging en voelen zich daarmee
verbonden. Om de verbondenheid te vergroten is een aantal acties benoemd:
a. evenementen organiseren bv. clubdag, Westerschouwen, barbecue etc.
b. PR goed onderhouden (regionale media, website www.avflakkee.nl, Facebook
www.facebook.com/...av%20flakkee)
c. clubrecords, clubiconen, wall of fame
d. het dragen van clubkleding stimuleren.
2. Versterken van de jeugdafdeling
De jeugdafdeling is de afgelopen jaren aanzienlijk gekrompen. In onderstaand
overzicht is het aantal jeugdleden per ultimo jaar aangegeven.
Categorie
Junioren A
Junioren B
Junioren C
Junioren D
Pupillen A
Pupillen B
Pupillen C
Mini-pupillen
Totaal jeugd

2012
2
10
6
21
19
9
5
2
74

2013
4
7
12
20
10
2
2
7
64

2014
3
4
10
13
6
1
5
9
51

2015
3
2
9
12
5
4
5
14
54

2016
2
10
9
3
8
8
2
9
51

De daling van het aantal jeugdleden lijkt tot stilstand gekomen.
De organisatie is in handen van de jeugdcommissie. Daarin zijn trainers,
jeugdleden en ouders vertegenwoordigd. Er zijn te weinig gediplomeerde
jeugdtrainers. Voor de jeugdafdeling is het behoud van leden en verdere groei van
de vereniging van groot belang.
Voor het versterken van de jeugdafdeling zijn de volgende acties benoemd:
a. ouders en leden enthousiast maken voor een rol in de jeugdbegeleiding
b. ouders betrekken bij de wedstrijden en daardoor de animo om deel te nemen
aan wedstrijden te verhogen
c. schoolatletiektoernooi
d. samenwerking met GO sport om schoolkinderen bekend te maken met
jeugdatletiek bij AV Flakkee
e. het aantal (gediplomeerde) jeugdtrainers vergroten.
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3. Eigen wedstrijden organiseren
Eigen wedstrijden versterken het verenigingsgevoel. Er is sprake van een hogere
opkomst, vooral als die op goede locaties/momenten/eigen accommodatie worden
georganiseerd, bijvoorbeeld de Tielemanloop, de Strandloop en de Omloop van
Menheerse. Eigen wedstrijden vergroten ook de uitstraling van de vereniging.
Ten aanzien van het organiseren van eigen wedstrijden zijn de volgende acties
benoemd:
a. stimuleren van deelname aan de eigen wedstrijden
b. stimuleren van deelname aan circuits waar onze wedstrijden deel van uitmaken
c. Roparun meer onderdeel maken van de vereniging. Leden enthousiast maken
voor de Roparun, waardoor het aantal deelnemers van AV Flakkee weer
toeneemt. De organisatie van de Roparun en AV Flakkee kunnen gebruik
maken van elkaars sterktes en AV Flakkee blijft profiteren van de positieve
uitstraling van de Roparun
d. kader voor het organiseren van baanwedstrijden (juryleden, starters etc.)
vergroten.
4. Op peil houden/brengen van het trainerskorps
Trainers zijn een belangrijke verbindende schakel in de vereniging. Bij de senioren
geven zij leiding aan de lopersgroepen en hebben zij direct contact met individuele
leden. Deze contacten kunnen wellicht meer dan nu gebeurt, worden benut. Sinds
2013 is het aantal gediplomeerde trainers aanzienlijk toegenomen. AV Flakkee
bevindt zich in de luxe positie dat er op elke trainingsavond voldoende trainers
beschikbaar zijn.
Voor de jeugdafdeling is er een tekort aan trainers. Enkele oudere jeugdleden
assisteren de jeugdtrainers, maar dit is geen structurele oplossing.
Met de start van G-atletiek zijn trainers nodig voor deze specifieke doelgroep.
Voor het op peil houden/brengen van het trainerskorps zijn de volgende activiteiten
benoemd:
a. het aantal trainers voor de senioren tenminste gelijk houden aan het huidige
aantal
b. enkele jeugdtrainers aantrekken
c. trainers aantrekken voor G-atletiek
d. kwaliteit op peil houden en/of vergroten door het faciliteren van cursussen en
het stimuleren van deelname aan evenementen voor trainers (bijv.
looptrainersdagen van de Atletiekunie).
5. Vergroten van het vrijwilligersbestand
Er wordt veel werk verzet door een beperkte groep vrijwilligers. Dat brengt een
risico met zich mee, namelijk dat er te vaak een beroep op hen wordt gedaan,
waardoor zij het plezier in het vrijwilligerswerk verliezen en misschien zelfs
stoppen. Het is van belang de werkdruk te verdelen zodat iedereen met plezier
vrijwilligerswerk blijft doen.
Vergrijzing wordt gezien als een bedreiging voor een vereniging, maar het biedt
ook kansen. Leden blijven langer vitaal en kunnen na hun actieve loopbaan als
vrijwilliger aan de vereniging verbonden blijven.
In 2014 heeft de atletiekcommissie het vrijwilligersbeleid gedefinieerd.
Voor het vergroten van het vrijwilligersbestand zijn de volgende acties benoemd:
a. het vrijwilligersbeleid aanpassen aan het beleidsplan 2017-2019
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b. organiseren van evenementen, waar vrijwilligers worden bedankt voor hun
bijdrage en waar ook vrijwilligers geworven kunnen worden.
vergrijzing benutten, door minder actieve leden te benaderen voor
vrijwilligerswerk. Vrijwilligers kunnen ook buiten de vereniging geworven
worden.
6. Vergroten van het ledenaantal
Er zijn uiteraard voldoende leden nodig om de vereniging financieel goed te laten
draaien en om ook over voldoende vrijwilligers te kunnen beschikken. Dat
ledenaantal dient met het oog op de kosten van de atletiekbaan minimaal 300 te
bedragen. Een groter aantal leden geeft meer financiële armslag en maakt het
mogelijk om bijvoorbeeld betaalde trainers aan te trekken en meer activiteiten te
organiseren. Een structureel lager aantal vermindert die mogelijkheden, waardoor
contributieverhogingen niet zijn uit te sluiten.
In de volgende tabel is een overzicht van het ledental per ultimo jaar gegeven.
categorie
Senioren
Jeugd
Overige leden
Totaal

2012
185
74
13
272

2013
190
64
13
267

2014
208
51
8
267

2015
194
54
9
257

2016
212
51
10
273

Het aantal seniorenleden ligt gemiddeld tegen de 200. Het aantal jeugdleden is
sterk gedaald. De laatste jaren was Start-running erg succesvol en dat leidde tot een
aanzienlijk aantal nieuwe leden. Desondanks zien we geen grote stijging van het
ledental bij de senioren. Ten aanzien van het vergroten van het ledental zijn de
volgende acties benoemd:
a. analyse van Start-running: achterhalen wat de redenen zijn van de lage
instroom van deelnemers aan de Start-running
b. nagaan hoe we de instroom kunnen verhogen.
Het vergroten van de verbondenheid/verenigingsgevoel is hier van groot belang.
7. Definiëren van de organisatiestructuur van de vereniging
Een goed georganiseerde vereniging werkt efficiënt, doordat taken
verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk benoemd zijn. Iedereen weet
wat er van hem of haar wordt verwacht, taken zijn in (kleine) stukken opgeknipt
zodat daarvoor gemakkelijk(er) vrijwilligers geworven kunnen worden.
Activiteiten zijn goed gepland, ruim van te voren bekend, zodat vrijwilligers ook
op tijd benaderd kunnen worden.
In de afgelopen jaren zijn voor diverse functies functiebeschrijvingen opgesteld.
Voor onze eigen wedstrijden zijn draaiboeken beschikbaar.
Voor het definiëren van de organisatiestructuur zijn de volgende acties benoemd:
a. functiebeschrijvingen en draaiboeken actueel houden
b. de organisatie transparant maken voor iedereen
c. opstellen van een jaarkalender
In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de organisatie.
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7. Organisatie structuur
De organisatie van MSV & AV Flakkee is weergegeven in het volgende organogram.

Bestuur
MSV & AV Flakkee

Voetbalcommissie

Atletiekcommissie

HCGO

In de gewenste organisatiestructuur van AV Flakkee komen de volgende commissies
voor:
 atletiekcommissie
 wedstrijdcommissie
 jeugdcommissie
 vrijwilligerscommissie
 activiteitencommissie
 trainersoverleg
 medische commissie
Schematisch ziet dat er als volgt uit:
Atletiekcommissie:
Peter Schouten

Wendy Tieleman

Andre Melissant
Eric Wolfert
Anton van Kampen

Wedstrijdcommissie
Vacature wedstrijdleider

PR &
Sponsorcommissie
Eric Wolfert

Secretariaat

Ledenadministratie

Anton van Kampen

Corry Wilbrink

Jeugdcommissie
Henkjan Tieleman

Financiën
vacature penningmeester

Trainers
Jura van Zwoll

Medische commissie

Vrijwilligerscommissie
Jan en Mark van Eijken

Petra Oostdam, Corry van
't Zelfde

Evenementen

Parcoursopbouw

commissie

Baancoördinator

Jurycoördinator
vacant

De rode cellen zijn bij het opstellen van dit beleidsplan niet of niet volledig ingevuld.
De inrichting van de gewenste organisatie sluit aan op onze visie, missie en
strategische punten. Het is duidelijk dat het van groot belang is voldoende
vrijwilligers te werven. Wellicht een open deur, maar wel de meest belangrijke deur.
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In 2014 is het vrijwilligersbeleid gedefinieerd. Dit beleid zal worden aangepast aan
het beleidsplan 2017-2019. De meest belangrijke elementen zullen zijn:



een duidelijk inzicht in alle activiteiten en taken, zodat naar vrijwilligers
duidelijk gemaakt worden hoeveel tijd de betreffende taak kost
een duidelijke planning, zodat in een vroeg stadium naar vrijwilligers duidelijk
gemaakt kan worden wanneer de betreffende taak uitgevoerd moet worden.

Een belangrijk punt is vrijwilligers waardering te geven voor de acties en taken die zij
uitvoeren. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden denkbaar, maar het organiseren
van activiteiten vanuit een activiteitencommissie ligt het meest voor de hand.
PR wordt op het moment goed verzorgd. Er is veel aandacht in de lokale media voor
prestaties van atleten van AV Flakkee en de wedstrijden die we organiseren. Voor wat
betreft berichten van de atletiekcommissie naar de leden gaat de communicatie per
mail en de internetsite.
Een andere functie die nog niet specifiek is benoemd is die van baancoördinator. Het
beheer van de baan: invulling van aarden wal, hekwerk, groenvoorziening, afdekken
zandbakken, maar ook de planning van het gebruik van de baan en beheer van
materialen.
Met betrekking tot de sponsoring worden er vanuit een gezamenlijke (met de voetbal)
sponsorcommissie meer activiteiten ontwikkeld.

8. Uitvoering beleidsplan
Het beleidsplan is opgesteld namens de atletiekcommissie. Na bekrachtiging door de
atletiekcommissie wordt het beleidsplan gedeeld met de leden.
Ambitie
Binnen een jaar zijn alle commissies volledig bemand.
In 2017 wordt een evenement georganiseerd voor alle leden met na afloop een
gezellige avond met een barbecue of iets dergelijks.
In 2017 wordt een vrijwilligersavond georganiseerd.
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Bijlage: De historie van AV Flakkee
Begin jaren negentig van de vorige eeuw had Goeree-Overflakkee en aantal
talentvolle wedstrijdatleten. Een aantal atleten vormde samen de Rottenburggroep. En
een aantal had zich aangesloten bij Deltasport uit Zierikzee. De laatste groep voelde
sterk de behoefte aan een lokale atletiekvereniging en zocht contact met de
voetbalvereniging. Dat leidde in 1994 tot de (her-)oprichting van de atletiektak van
MSV&AV Flakkee, in het vervolg aangeduid als AV Flakkee. De Rottenburggroep
sloot zich daar direct bij aan en de atletiektak ging van start met 30 à 35
wedstrijdatleten. De ambitie was om in clubverband deel te nemen aan wedstrijden.
Individuele ambitie en verbondenheid vormden de basis. Het was een hele hechte
groep die zowel regionaal als nationaal fraaie successen wist te boeken. Ruim een jaar
na aanvang stond de teller van het ledental al op 100.
De atleten die destijds bij Deltasport waren aangesloten waren vertrouwd geraakt met
het trainen op een atletiekbaan. Hun wens was om ook bij AV Flakkee een
atletiekbaan te realiseren. De initiatieven om dat te realiseren zijn al in 2002 gestart.
Uiteindelijk kon de baan in 2009 officieel in gebruik worden genomen.
In de loop der jaren breidde de vereniging zich uit met prestatielopers en recreatieve
lopers. Die groei werd nog eens versneld door het organiseren van de jaarlijkse Startto-Run vanaf 2006. Dit initiatief werd gestart om de basis van de verenging te
verbreden en meer draagvlak te genereren om daarmee de kans op de aanleg van een
atletiekbaan te vergroten.
En er kwam ook een jeugdafdeling. De jeugd traint in tegenstelling tot de senioren op
veel meer onderdelen. Dus niet alleen hardlopen, maar ook technische onderdelen
zoals, hoogspringen, verspringen, speerwerpen, etc. Met de realisatie van de baan is er
voor de jeugd veel meer ruimte voor deze technische nummers.
Het ledental van AV Flakkee is sinds 1994 gegroeid naar ruim 300, waarvan een
kleine 100 jeugdleden.
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