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Aanleiding:
Door WP is tijdens de laatste ALV een presentatie gehouden over de stand van zaken BtB; naar
aanleiding hiervan hebben bovengenoemden zich aangemeld om hierover ‘mee te willen denken’’.
Door WP is tijdens de presentatie aangeven op welke BtB onderwerpen er vooruitgang, stagnatie dan
wel stilstand is geconstateerd. E.e.a. is in detail beschreven in het document ‘’Stand van zaken t.a.v.
gegeven adviezen vanuit de Kerngroep BtB’’
Zowel de inhoud van dit document als de vooraf toegestuurde andere documenten gaven geen
vragen bij de aanwezigen. Niet alle in genoemd document genoemde BtB items zijn besproken; er
werd gekozen om de meest urgente ervan nader te analyseren en waar mogelijk van adviezen te
voorzien. Deze zijn:
- takenpakket jeugd coördinator
Het beschreven takenpakket is te omvangrijk gelet op de beschikbare tijd hiervoor (8 uur/week)
- aanstellen trainingscoördinator
Met het aanstellen van Frank Stam als trainingscoördinator zou av. Zaanland, zo is de indruk van
allen, een grote stap voorwaarts kunnen maken. Het feit dat Frank daarbij (beperkte) financiële eisen
zou stellen wordt niet als bezwaar gezien. Aanwezigen pleiten voor een snelle aanstelling van Frank.
Opgemerkt werd dat de communicatie inzake Frank vanuit bestuur verbetering behoeft.
- sportieve koers; waar willen we naar toe
Voor jeugdtrainers is het (te) weinig duidelijk wat het herziene jeugdplan betekent voor de dagelijkse
praktijk van de trainingen. Een korte beschrijving in de vorm van ‘’1 A4-tje’’ gericht op ‘waar willen we
naar toe’’ zou helpen. Wim zal het bestaande Jeugdplan hierop nalopen en een eerste aanzet
hiervoor geven.
- assistent trainers voor de groep
De opgeleide assistent-trainers voorde jeugd zijn voldoende opgeleid en klaar om ‘’voor de (pupillen)
groepen’’ te staan, zo is de indruk. Met begeleiding ‘’op afstand’’ moet dat lukken; Marc + Rogier
bieden aan om deze begeleiding mede vorm te willen geven.
- organisatie van baanwedstrijden bij av. Zaanland
Deelname aan 3-4 competitiewedstijden door de jeugd oogt wat mager; aanvullend zouden een of
meer een instuif/invitatie wedstrijden bij av Zaanland georganiseerd kunnen worden. Punt van zorg is
de beperkte beschikbaarheid van voldoende deskundige juryleden. Ook kost het organiseren van
deze wedstrijden veel tijd. Wim geeft aan dat hij voor de organisatie van wedstrijden hand- en
spandiensten kan/wil verlenen.
- werving vrijwilligers
Het werven van jeugdtrainers en/of juryleden voor de wedstrijden/trainingen van jeugdleden is zeer
nodig. Het samenstellen van een flyer welke wordt uitgedeeld aan aanwezige ouders tijdens
wedstrijden (AC wedstrijd 9/6, maandelijkse woensdagavondwedstrijden) en trainingen wordt gezien
als mogelijkheid.
- promotie baanatletiek bij av Zaanland
De site van Zaanland bevat (te) weinig materiaal over wat baanatletiek inhoudt. Door het plaatsen van
filmpjes, foto’s en resultaten kan dit beter worden. De promotie van av. Zaanland zou ook op
Facebook en Instagram zichtbaar(der) moeten worden.
Afsluitend:
Bovengenoemde zaken zullen door Wim en Jan bij Fons en Kim worden ingebracht.
Indien daar aanleiding/behoefte is wordt door Wim een volgende BtB (vervolg)bijeenkomst gepland.

