Bijeenkomst Back to Basics
dd. 25 juli 2018
aanwezig:
afwezig:

Mark Scheijde, Hans van Kleef, Rogier Plaatzer,
Jan de Boer, Oscar de Gauw, Frank Stam, Wim van der Poel (verslag)
Kim Vos, Marc de Vries

Aanleiding:
Door Marc en Wim is met Kim gesproken over de inzetbaarheid en begeleiding van de 4 inmiddels
opgeleide assistent-trainers. Ook heeft Frank met een aantal mensen gesproken over de TC in
wording. Vandaag zullen de resultaten hiervan worden gedeeld.
Technische Commissie
Frank:
De voorlopige bezetting van de TC is rond. De volgende personen zijn gevraagd hierin zitting te
nemen:
- Oscar de Gauw (pupillen)
- Mark Scheijde (junioren CD)
- Frank Stam (junioren AB + senioren)
- Jan Bakker (loopgroepen)
- Joyce Ros (loopgroepen)
- Kim Vos (coördinatie jeugdatletiek)
Frank opteert voor een externe bestuurder als voorzitter van de TC welke op termijn ook plaats neemt
in het bestuur van de vereniging.
Jan:
- hoopt dat deze TC in ieder geval de wensen aangaande de aanschaf van atletiek/trainingsmaterialen
gaat coördineren; dit omdat dit nu te divers en ook te ad hoc verloopt.
Wim:
- inventarisatie van de opleidingswensen van trainers lijkt ook een item wat door deze TC kan worden
opgepakt.
- is beschikbaar voor het doen van (administratieve) hand- en spandiensten.
Inzet/begeleiding opgeleide assistent-trainers Jeugd
Na de zomervakantie zullen de 3 van de 4 assistent-trainers (1 is gedurende een ½ jaar niet in het
land) door Kim worden uitgenodigd voor een gesprek over hun inzetbaarheid en wensen. Bij dat
gesprek zullen Marc en Rogier aanwezig zijn om met hen duidelijk te krijgen hoe de begeleiding (op
afstand) van hen kan worden gerealiseerd.
Training-technische aanwijzingen voor jeugdtrainers
Wim heeft op de site van AU een tweetal artikelen gevonden die bruikbaar lijken en deze ingebracht
tijdens het gesprek met Kim en Marc. Het betreft:
- Visie op jeugdatletiek, uitgave december 2013
- Leerlijnen binnen de atletiek.
De gedeelde indruk is dat met name het laatste artikel (Leerlijnen) voor jeugdtrainers bruikbare
aanwijzingen bevat en dat deze een goede aanvulling kunnen zijn op het door Kim gehanteerde
‘basistrainingsschema’.
Afgesproken is dat Kim dit schema aan Wim mailt en dat hij vervolgens onderdelen van deze
Leerlijnen daarvan toevoegt; op deze manier kan een jaarplan op hoofdlijnen worden gemaakt wat
vervolgens door de trainersgroep ‘’handen en voeten’’ kan worden gegeven.

Organisatie van baanwedstrijden bij av. Zaanland
Voor de kalender voor 2019 leven de volgende wensen;
Rogier:
- wedstrijd Speerwerpen - evt. in combi met Kogelstoten of anders (bijv. sprint)
Invitatie/Kwalificatie/Instuifwedstrijd (voorkeur medio juni)
Overdag op zaterdag
Rogier denkt daar zeker 40 topatleten voor het onderdeel Speerwerpen te interesseren zijn.
Marc:
- CD meerkamp (7 onderdelen in 2 dagen)
- gedurende weekend
- meerdere verenigingen hiervoor uit te nodigen.
De exacte datums zijn nog niet te bepalen.
Wim:
Kim heeft aangeboden om met name het inschrijvingsdeel (via Atletiek.nu) van de CD-wedstrijd op
zich te nemen. Marc is gevraagd om zijn bestaande draaiboek aan te leveren; ook dient er
duidelijkheid te komen over de benodigde financiën hiervoor. Dit laatste geldt ook voor de wedstrijd
Speerwerpen ++; ook daar zal iets van een begroting dienen te worden ingediend bij het bestuur.
Opgemerkt is wel dat evt. prijs- of presentiegelden alleen bij externe sponsoring mogelijk worden.
Zowel Marc als Rogier zullen e.e.a. duidelijk proberen te krijgen en conceptbegrotingen aanleveren bij
Wim (deadline 1-11-18) welke daarna voor communicatie met het bestuur/penningmeester zorgt.
Overig:
Jan:
- Bij Lycurgus gaat het middenterrein ‘’op de schop’’ gedurende de maand augustus. De geplande
meerkamp (18/19-8) wijkt uit naar Zaanland. Ook wil de werpergroep naar Zaanland uitwijken voor
hun trainingen. Dit laatste conflicteert mogelijk met de trainingen van de jeugd; Kim zal gevraagd
worden om daarover contact te nemen met Lycurgus (Siem Vriend).
- wedstrijdprogramma woensdagavonden (jeugd); - hoogspringen wordt gemist
- er is/blijft een tekort aan gecertificeerde en ervaren juryleden
Rogier:
- wellicht een idee om ouders hiervoor actief/mondeling te benaderen
Wim:
- het aantal (verplichte) competitiewedstrijden (3) voor de jeugd oogt wat weinig; uitbreiding met
indoorwedstrijden lijkt de te volgen route.
Afsluitend:
Wim:
De noodzaak voor het plannen van een vervolgafspraak BtB ontbreekt op dit moment. Indien iemand
een vervolgoverleg BtB wenst dan graag dit aangeven bij Wim welke dan voor de uitnodigingen ervan
zorgt.

