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1. Inleiding 
Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van Atletiekvereniging Generaal Michaelis (AVGM) voor de periode 2023-
2027.  Dit plan bouwt voort op de vorige meerjarenbeleidsplannen. Dit plan is uitgewerkt door het bestuur en 
enkele leden van de diverse commissies.  

Het meerjarenbeleidsplan zal op de ledenvergadering van 17 maart 2023 als concept aan de leden worden 
voorgelegd. Na goedkeuring vormt het de basis voor de jaarplannen van de komende jaren. 

Het bestuur hoopt dat het binnen alle afdelingen inspiratie biedt, kaders geeft en helpt bij het bepalen van de 
richting voor de toekomst. 

Onze vereniging AVGM, is opgericht in 1957 en bestaat dus al meer dan 65 jaar. Het is een in de Bestse 
samenleving verankerde, vooral recreatieve atletiekvereniging. Sedert zo’n vijfentwintig jaar is de vereniging 
gehuisvest aan de Gildelaan 2.  

Op deze locatie kunnen we sinds eind 2008, na voltooiing van de renovatie en uitbreiding van de atletiekbaan, 
beschikken over een 6 x 400 meter kunststofbaan, een 8 x 100 meter kunststofbaan, alsmede over een aantal 
voorzieningen voor het kunnen uitoefenen van baanatletiek. In 2017 is bovendien een bootcamp terrein 
toegevoegd. AVGM beschikt over een accommodatie die ingezet kan worden voor regionale en nationale 
atletiekwedstrijden.  

 AVGM beschikt over een eigen clubgebouw, d’n Opstap. In 2019 is de kantine grondig gerenoveerd en in 2022 
zijn de kleedkamers en toiletten achter de hoofdingang opgeknapt. 

Met zijn ca. zeshonderd leden, behoort AVGM nog altijd tot de dertig grootste atletiekverenigingen van 
Nederland. Het ledenaantal is de laatste jaren licht dalend, mede als gevolg van de effecten van de corona- 
pandemie. Gemiddeld blijven de leden ongeveer 7 jaar lid. Jaarlijks zeggen dus circa negentig personen hun 
lidmaatschap op en komen er ook weer even veel nieuwe leden bij. 

Binnen de vereniging is een groot aantal vrijwilligers actief, zonder deze vrijwilligers zou de vereniging niet 
kunnen bestaan. Deze vrijwilligers worden eenmaal per jaar in ”het zonnetje gezet” tijdens de vrijwilligersdag. 
We mogen ons als vereniging verheugen op het feit dat er nog altijd leden zijn die beseffen dat het lid zijn van 
een vereniging niet alleen consumeren inhoudt, maar dat ook een actieve bijdrage gevraagd mag worden. 

2. Missie 
De missie van AVGM is en blijft nog steeds om de atletieksport voor inwoners van Best en omgeving op een zo 
breed mogelijke basis toegankelijk te maken en te houden. Dit betekent dat de focus van de vereniging zich 
richt op de recreatieve atleten. Met nadruk wordt ook aandacht besteed aan diverse vormen van wandelen, 
bootcamp, Bambi-Atletiek en Atletiek voor G-Atleten. AVGM is daarmee hoofdzakelijk gericht op de 
breedtesport, wat niet wegneemt dat de vereniging aanwezig toptalent zal stimuleren en faciliteren. Lopen en 
baanatletiek blijven de kerntaken van AVGM. Met het aanwezige trainerscorps streeft AVGM ernaar om haar 
leden naar een bovengemiddeld prestatieniveau te begeleiden. 
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3. Doelstelling 
AVGM geeft eenieder de kans om op een recreatieve en verantwoorde wijze te kunnen sporten. Hiermee 
levert AVGM een belangrijke bijdrage aan het welzijn en gezondheid van de inwoners van Best en omgeving 
Tevens levert AVGM, door het aanbieden van een zo’n breed mogelijk sportpakket, een bijdrage aan de 
integratie en gemeenschapszin van de inwoners van Best. Dit geldt voor alle disciplines binnen GM. 

Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen en de doelstellingen te kunnen realiseren is het van 
belang om het actieve vrijwilligerscorps in ieder geval te stabiliseren en in sommige gevallen uit te breiden. Het 
bestuur van AVGM zal zich blijven inzetten voor professionalisering van de vrijwilligers en hen daarin zoveel als 
mogelijk te faciliteren. 

Voor een gezonde vereniging is het noodzakelijk dat het ledenaantal bij voorkeur boven de 600 komt.  

Door de voortschrijdende individualisering in de maatschappij is het een uitdaging meerwaarde te creëren lid 
te zijn van een vereniging. Samen sporten, gezellige activiteiten. 

AVGM vervult een belangrijke maatschappelijke functie door het, door middel van sporten, activeren, 
stimuleren en het bevorderen van de teamgeest bij inwoners van Best en omgeving. 

 Eenieder heeft bij AVGM de kans op een recreatieve en verantwoorde wijze te sporten 
 AVGM levert hiermee een belangrijke bijdrage aan welzijn een gezondheid 
 Het aanbieden van een zo breed mogelijk sportpakket levert bijdrage aan integratie en 

gemeenschapszin 

AVGM kent drie disciplines: Baan, Lopen en Wandelen.  

4. Beleid van de disciplines 
4.1 Inleiding 
In dit document is geprobeerd de visie op het trainen binnen AVGM te omschrijven. Het document dient als 
kader voor het bestuur en voor de trainers. Het kan/mag ter informatie aan de leden worden aangeboden. 

4.2 Missie van de disciplines 
Hoofddoel van de disciplines is het aanbieden van verantwoorde mogelijkheden om de conditie te verbeteren 
en, indien gewenst, persoonlijke sportieve prestaties neer te zetten. 

De doelgroep zijn geïnteresseerden uit Best en omgeving. De loop- en wandelgroepen richten zich hierbij op 
volwassenen. Junioren (MILA jeugdafdeling) zijn ingedeeld bij baanatletiek, pupillen worden in eerste instantie 
breed opgeleid in de baanatletiekgroepen. De bootcampgroepen van AVGM zijn ingedeeld bij de loopgroepen.  

AVGM kenmerkt zich als een recreatieve vereniging. Het in gezamenlijk verband en op plezierige en veilige 
wijze beoefenen van de sport staat voorop. 

Bij haar activiteiten wordt bijzondere aandacht besteed aan: 

 Veiligheid 
 Ervaren en zoveel mogelijk gediplomeerde trainers 
 Gevarieerde trainingen die aansluiten bij het niveau van de individuele sporter 
 Blessure begeleiding 
 Sociale samenhang en continuïteit van de vereniging 

In de komende hoofdstukken zijn deze punten verder uitgewerkt. 
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5. Ervaren en gediplomeerde trainers 
AVGM hecht grote waarde aan verantwoord sporten, daarom staan de trainingen onder leiding van ervaren 
en/of gediplomeerde trainers. AVGM stimuleert haar trainers om na het behalen van het certificaat voor 
assistent-trainers door te gaan naar de opleiding BLT3 (basis looptrainer) BBT3 (basis baantrainer) en ZTW3 
(zelfstandig trainer wandelsport). Uiteraard wordt een opleiding van gelijkwaardig niveau, zoals bijvoorbeeld 
Sportacademie of CIOS ook geaccepteerd. Vermeld dient wel te worden dat het vanuit de Atletiek Unie en de 
Koninklijke Wandelbond Nederland geen verplichting is gecertificeerde trainers te hebben. 

5.1 Trainer worden 
Leden die zich willen ontwikkelen tot trainer kunnen zich melden bij het bestuurslid of de trainers-coördinator 
van de desbetreffende discipline of dit via hun eigen trainer bij deze coördinator laten melden. Indien men 
positief is over een kandidaat wordt de mogelijkheid geboden een opleiding te volgen op kosten van AVGM. 

5.2 Uitgangspunten voor de trainers 
De trainers van AVGM verbinden zich aan de volgende uitgangspunten: 

 In positieve zin uitdragen van de beginselen en doelstellingen van de diverse groepen van AVGM 
 Zorg dragen voor een veilige sportomgeving 
 Het onderhouden van de trainerslicentie (indien in bezit) 
 Op peil houden van vakkennis 
 Bijwonen van vergaderingen inzake trainersoverleg 

5.3 Trainingsgroepen 
AVGM streeft ernaar om per groep één trainer en één assistent-trainer tijdens de training aanwezig te hebben. 
Het aanbod van trainers kan aanleiding geven de richtlijn flexibel toe te passen. 

Tussen de hardlopers alsmede de wandelaars is er sprake van verschillen in snelheids- en afstandscapaciteiten, 
maar ook in ambitieniveau. Daarom zijn deze groepen ingedeeld op diverse niveaus. Het indelen van een loper 
of wandelaar bij een bepaalde groep is niet formeel en met strakke criteria vastgelegd. Het wijst zich min of 
meer vanzelf en er kan altijd advies gevraagd worden aan de trainers. De trainers kunnen de lopers/wandelaars 
ook advies geven over te stappen naar een andere groep. 

Baanatletiek kent in beginsel in een indeling op leeftijd. Vanaf de leeftijd van 4 jaar kan men reeds deelnemen 
aan de zo genaamde Bambi-atletiek. Vanaf de leeftijd van 7 jaar kan men doorstromen naar de Pupillen. Vanaf 
12 jaar wordt er over gegaan naar de groep Junior en op de leeftijd van 20 jaar en ouder stroomt men door 
naar de groepen Senior en Masters. 

Op de website (www.avgm.nl) is per discipline bij “Trainingstijden” aangegeven wanneer de groepen trainen en 
ook het niveau van de groep is daar terug te vinden. 

De trainer: 

 Draagt zorg dat de training op de capaciteiten en de ambities van de individuele sporter wordt 
afgestemd. 

 Is dienstbaar aan zijn/haar groep. 
 Geeft zoveel mogelijk voorafgaand aan de training aan wat voor training er gegeven wordt. 
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6. Veiligheid tijdens de training 
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van trainers én sporters. Teneinde de trainingen 
verantwoord te laten verlopen: 

 Wordt er getraind onder leiding van gediplomeerde/ervaren looptrainers 
 Worden overmatig risicovolle oefeningen tijdens de training vermeden 
 Heeft een trainer aandacht voor de achterblijvers in zijn/haar groep  
 Geeft de trainer extra aandacht aan introducées en nieuwe sporters binnen de groep 
 Heeft de trainer altijd een (opgeladen) mobiele telefoon bij zich 
 Draagt het bestuur er zorg voor dat in het clubhuis altijd een goedgevulde EHBOdoos beschikbaar is 
 Zijn met name de trainers die met jeugd werken in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
 Wordt ongewenst gedrag, op welk niveau dan ook niet getolereerd. Een vertrouwenspersoon is 

binnen de vereniging aanwezig. 
 Zijn bij trainingen buiten de baan in “donkere” tijden minimaal fluorhesjes verplicht, maar bij verkeur 

hesjes met verlichting 
 Zorgen de loop- en wandeltrainers ervoor dat geen loper of wandelaar alleen loopt en houden de 

lopers en wandelaars ook elkaar in de gaten zodat in geval van nood, in welke vorm dan ook, hulp 
geboden kan worden 

 Wordt het volgen van de, door AVGM jaarlijks georganiseerde, reanimatietraining gestimuleerd. In 
ieder geval wordt de trainers geadviseerd deze training te volgen 

 Van eenieder wordt verwacht dat, in geval van training buiten de baan, de verkeersregels in acht 
worden genomen 

 Een calamiteitenplan is beschikbaar en iedere discipline is hier bekend mee 

7. Blessurebegeleiding 
AVGM kent een sportmedisch begeleidingsteam, bestaande uit een fysiotherapeut van NXT Fysio, een 
sportpodotherapeut van Balanspodotherapie en masseurs. Iedere laatste dinsdag van de maand is er het 
sportmedisch spreekuur, ook wel loopanalyse genaamd. Bij de masseur kan men op afspraak bijna wekelijks 
terecht.  Trainers kunnen leden aanmelden voor de loopanalyses en leden kunnen hun trainer vragen om 
hiervoor aangemeld te worden. Ook genieten, indien dit nodig mocht blijken te zijn, leden voorrang bij NXT 
Fysio, mits vermeld dat zij afkomstig zijn van AVGM. 

Als een sporter tijdens een training een blessure oploopt zorgt de trainer voor eerste hulp en begeleiding naar 
huis of eventueel naar een arts. Bij lichte blessures kan trainer adviseren contact op te nemen met masseur, 
fysiotherapeut of arts. 

De trainer doet zijn best contact te onderhouden met de geblesseerde sporter, zeker als deze langdurig afwezig 
zal zijn. Van de sporter mag verwacht worden dat ook hij/zij uit zichzelf de club informeert. 

8. Sociale samenhang en continuïteit binnen de vereniging 
Een belangrijke reden om lid te worden van AVGM is de grote gezelligheidsfactor van de club en de stimulans 
te sporten in verenigingsverband. Helaas werden de jaren 2020 en 2021 gekenmerkt door de coronapandemie 
waardoor veel activiteiten geen doorgang konden vinden. Samenzijn na de training in de kantine wordt 
gestimuleerd door de trainers. Jaarlijks worden er meerdere club-brede activiteiten georganiseerd zoals 
bijvoorbeeld pub quiz, bbq’s of andere activiteiten.  

9. Opvang van nieuwe leden 
Tweemaal per jaar wordt voor de hardlopers de zogenaamde starterscursus georganiseerd met als doel 
mensen te interesseren in de loopsport. Uiteindelijk zullen mensen doorstromen naar de reguliere 
loopgroepen. Ook ervaren lopers melden zich met enige regelmaat aan bij onze vereniging.  
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Wandelaars (in welke vorm dan ook) worden opgevangen en begeleid door de trainer.  

Voor de jeugd kent de gemeente Best de zogenaamde schoolsportdagen, wat ook een basis voor nieuwe 
jeugdleden is. Baanatleten worden ontvangen en begeleid door de coördinator, horende bij de leeftijdsgroep. 

Voor ieder aspirant-lid geldt dat men vier keer gratis mee mag sporten alvorens men de beslissing neemt lid te 
worden. 

9.1 De volgende aanpak wordt gehanteerd 
 Een aspirant-lid meldt zich meestal via het bij de discipline horende mailadres, via het 

contactformulier op de website of bij het bestuurslid van de discipline 
 Aspirant-lid krijgt advies, zo veel mogelijk op maat, in welke groep te starten 
 Trainer spreekt na de trainingen bevindingen door, vraagt naar ervaring van de sporter en geeft 

advies.  
 Na viermaal gratis meetrainen wijst de trainer de aspirant op het digitale inschrijfformulier wat op de 

website te vinden is 
 De ledenadministratie heet na melding het lid welkom bij de vereniging 
 Periodiek worden door de administratie ledenlijsten verstrekt aan de trainers van hun sporters zodat 

zij kunnen controleren of de aanmelding correct heeft plaats gevonden.  

 


