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1. Inleiding. 

Dit meerjaren beleidsplan sluit aan op het meerjaren beleidsplan 2014 – 2018. Voor de 

totstandkoming van dit meerjaren beleidsplan is input gebruikt van kader en bestuursleden, 

samen met de onder hen vallende commissies.  

Historie en huidige situatie. 

Atletiekvereniging Generaal Michaëlis, verder benoemd als AVGM, is opgericht in 1957 en 

bestaat dus al meer dan 60 jaar. Het is een in de Bestse samenleving verankerde, vooral 

recreatieve atletiekvereniging. Sedert zo’n twintig 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. AVGM beschikt over een accommodatie die ingezet kan worden (en ook al is 

ingezet) voor regionale en nationale wedstrijden. In 2017 is bovendien een bootcamp terrein 

toegevoegd. 

AVGM beschikt over een eigen clubgebouw, D’n Opstap. 

Met zijn ca. 650 leden, behoort AVGM nog altijd tot de dertig grootste atletiekverenigingen van 

Nederland. Het ledenaantal is de laatste jaren vrij stabiel. Gemiddeld blijft men ongeveer 7 jaar 

lid. Jaarlijks zeggen dus ca. 100 personen hun lidmaatschap op en komen er ook weer even veel 

leden bij. 

Binnen de vereniging is een groot aantal vrijwilligers actief, zonder deze vrijwilligers zou de 

vereniging niet kunnen bestaan. Deze vrijwilligers worden één x 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. AVGM is daarmee hoofdzakelijk 

gericht op de breedtesport, wat niet weg neemt dat de vereniging aanwezig toptalent zal 

stimuleren en faciliteren. Lopen en baanatletiek blijven de kerntaken van AVGM. Met het 

aanwezige trainerscorps streeft AVGM er naar om haar leden naar een bovengemiddeld 

prestatie niveau te begeleiden. 
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3. Doelstelling. 

Door het door middel van sporten, activeren, stimuleren en teamgeest bevorderen bij jongeren, 

vervult AVGM een belangrijke maatschappelijke functie. Maar AVGM geeft ook ouderen 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. 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. 

Met de mogelijkheden van de accommodatie blijft AVGM streven naar een verhoging van het 

ledental of op zijn minst een stabilisatie daarvan. Dit geldt voor alle sectoren binnen AVGM, 

Baanatletiek, Lopen en (Nordic) Wandelen. 

Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen is het van grote noodzaak 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. 

 

4. Beleid Diverse commissies. 

 

Technische Commissie Lopen 

Missie 

Er voor zorgdragen dat zo veel mogelijk inwoners van Best en omgeving op zowel recreatief als 

prestatief gerichte wijze, op een verantwoorde manier de loopsport blijven of gaan beoefenen. 

Streven naar het aanbieden van een breed en eigentijds loopprogramma van hoge kwaliteit. 

Visie en doelen 

• Door middel van een gevarieerd aanbod van trainingen door geschoolde en/of ervaren 

trainers, kunnen recreanten en wedstrijdlopers op een verantwoorde wijze hun loopsport 

beoefenen. Trainingen zodanig op elkaar afstemmen dat op verschillende niveaus lopers 

kunnen instappen dan wel doorstromen. Dit allemaal gericht op het laten toenemen van het 

aantal loopsporters.  

• Nieuwe leden worden op basis van een intakegesprek geïnformeerd en geadviseerd over de 

trainingsmogelijkheden. In de eerste weken zullen nieuwe leden extra aandacht en 

begeleiding van trainers krijgen om een goed beeld te krijgen van de wensen en 

mogelijkheden van de atleet en ze daardoor plezier te laten krijgen in het zichzelf naar een 

nog hoger niveau te brengen.  
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• Om de stand van het prestatieniveau van lopers te kunnen meten zullen trainers hen 

stimuleren om aan trimlopen en wedstrijden deel te nemen.  

• Trainers worden gestimuleerd om hun kennis en kunde minimaal op peil te houden. 

Daarvoor worden bijscholingscursussen en clinics aangeboden, zodat zowel  de 

wedstrijdloper als de recreant op een nog betere en verantwoorde wijze begeleid kan 

worden.  

• Waar dit op enigerlei wijze meerwaarde oplevert zullen trainers en begeleiders van “ Baan” 

en “Lopen” overleg plegen en/of samenwerken. 

• Bij eventuele blessures atleten blijven binden aan de vereniging door ze de hulp van een 

para- medisch team aan te bieden waaronder een fysiotherapeut en een podotherapeut. 

Tijdelijk kunnen atleten zich aansluiten bij de wandelsport afdeling van de vereniging om 

toch in beweging te blijven.  

• Atleten blijvend laten zien dat ze in een veilige omgeving op een integere manier hun sport 

kunnen beoefenen.  

• Voor de oudere sporters (55+) en voor wie deelname aan een reguliere loopgroep een te 

zware belasting is, blijven we op zondagmorgen een training op de baan aanbieden. Ook 

blijft voor deze groep de mogelijkheid bestaan om deel te nemen aan trainingen in de 

gymzaal.  

• Het streven twee starterscursussen per jaar te organiseren blijft gehandhaafd. 

• Om het ledenbestand te behouden en uit te breiden zullen we onze activiteiten ook aan 

moeten bieden op andere tijden zoals overdag en op zondag.  

• Gezien de ontwikkelingen en trends in de loopsport zullen wij ons aanbod verbreden en 

uitbreiden. Met name bootcamp en trails zullen (extra) aandacht krijgen. 

• Er zal gekeken worden of het geven van korte cursussen, ook met deelname van niet-leden 

tegen gepaste vergoeding, haalbaar is. 

• Met een uitbreiding van het aanbod zal ook het trainerscorps moeten toenemen. Huidige 

trainers zullen actief werven onder de atleten voor het trainersvak. Daarnaast houden we de 

mogelijkheid open om trainers extern aan te trekken. 

• Om een verdere vergrijzing te voorkomen zullen we extra aandacht besteden aan het werven 

van jongere leden en trainers. 

 

  



 
   MEERJAREN BELEIDSPLAN AVGM 2018 – 2022 
 
___________________________________________________________________________ 

AVGM Meerjarenbeleidsplan 2018-2022                                                                                                                         4 
 

 

 

Technische Commissie Baan 

Missie 

De vereniging staat voor kwaliteit als het gaat om de baanatletiek voor de jeugd van Best, op 

recreatief en/of competitief gebied. 

Visie 

Om de kwaliteit te kunnen bieden, stellen we de volgende voorwaarden:  

• dat we een goed gekeurde accommodatie houden 

• dat er goed en voldoende materiaal aanwezig is 

• dat er goed opgeleide trainers voor de groep staan  

• dat op iedere groep minimaal 1 trainer is opgeleid op niveau 3  

• dat hulptrainers na 1 jaar opgeleid gaan worden naar niveau 2  

De baanatletiek streeft ernaar om regionaal bij wedstrijden, in elke categorie, in de top mee te  

doen. 

 

 

 

Technische commissie Wandelen. 

Missie 

De commissie Wandelen/Nordic Wandelen biedt mensen uit Best en omgeving de mogelijkheid 

om meerdere keren per week onder begeleiding van ervaren en/of gekwalificeerde trainers de 

wandel- en Nordic Walkingsport te beoefenen. 

 

Visie 

De commissie  Wandelen/Nordic Wandelen streeft naar een kwalitatief goed en gevarieerd 

wandelaanbod voor diverse doelgroepen: gezelligheidswandelaar, conditiewandelaar, 

dieetwandelaar, gezondheidswandelaar en de prestatiewandelaar. 

 

Kernwaarden 

• Sociale binding, gezelligheid, plezier 

• Professioneel 

• Continuïteit 
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Doelstellingen 

1. Streven naar uitbreiding c.q. handhaving van het aantal Nordic Walkers en wandelaars  

2. Nordic Walking en Wandelen moet voor iedereen toegankelijk zijn 

3. Het aanbod Nordic Wallking en Wandelen is divers en er is voor ieder wat wils 

4. Instandhouden of uitbreiden van een voldoende gevarieerd en professioneel trainerscorps  

5. Streven naar een vaste vervanger van de trainers bij de diverse groepen 

6. De trainingen gaan altijd door met uitzondering van feestdagen en bij onweer, ijzel of andere 

gevaarlijke weersomstandigheden 

 

 

Aanpak wandelen/NordicWalking 

 

Ad. 1    

• Actualiseren en actueel houden van de website 

Ad. 2  

• Een opstapcursus verzorgen voor aspirant deelnemers aan Nordic Walking 

• Laag houden van de contributie 

• We werken niet met wachtlijsten, iedereen is welkom op ieder moment 

Ad. 3 

• Inkopen trainingsmateriaal 

• Onderzoeken of het zinvol is om het wandelaanbod uit te breiden met Sportief Wandelen? 

Ad. 4  

• Zorgen voor bijscholing indien nodig 

• Inplannen van een halfjaarlijks overleg commissie wandelen/nordic wandelen 

• Inplannen van een jaarlijks overleg met de hardloop-trainers (multidisciplinair) voor 

uitwisselen ervaring en kennis 

• (Assistent)trainers zijn herkenbaar aan hun trainerskleding 

Ad. 5 en 6 

• Het trainerscorps is voldoende groot en afgestemd op het aantal Nordic Walkers en 

wandelaars. 
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Wedstrijd Organisatie Commissie 

De Joe Mann Bosloop zal een jaarlijks terugkerende wedstrijd blijven.  

De WOC zal het organiseren van een wegwedstrijd blijven stimuleren.  

Circuit 14 zal ook in de toekomst een vast onderdeel van de baanatletiek blijven. 

De WOC streeft ernaar om jaarlijks 2 competitiewedstrijden te organiseren, wanneer de atletiek 

Unie daarom zou verzoeken bestaat de mogelijkheid om nog één competitie wedstrijd meer te 

organiseren, daarnaast kan in september één finale wedstrijd georganiseerd worden. 

De avond wedstrijden en de clubkampioenschappen blijven een vast onder deel van de 

wedstrijdkalender evenals de Kermis meerkamp. 

 

Website commissie 

De websitecommissie bestaat uit enthousiaste mensen die de website, de nieuwsbrief en de 

social media kanalen van de vereniging beheren. Zij zorgen voor het toevoegen van nieuwe en 

het actualiseren van bestaande content, het verbeteren van de structuur van de site, het  

documenteren van werkwijzen en afspraken (stijlboek), het uitbreiden van functionaliteit en het 

meegaan in de laatste ontwikkelingen op het gebied van internet en social media. 

Missie 

Het beschikbaar hebben en houden van een zo aantrekkelijk en up-to-date mogelijke website en 

social media kanalen van AVGM, om zowel interne als externe bezoekers op een gemakkelijke en 

toegankelijke manier te informeren over onze vereniging. De leden van de vereniging worden 

gestimuleerd om zelf ook informatie aan te leveren of te plaatsen. 

AVGM op alle mogelijke manieren positief onder de aandacht brengen in de gemeente Best en 

daarbuiten.  

 

 

Communicatie, PR en marketing 

De disciplines die zich bezighouden met communicatie, PR en marketing zullen zoveel mogelijk 

worden gecoördineerd  door één vrijwilliger met als doelstelling: 

• Ledenwerving en ledenbehoud 

• Zichtbaarheid AVGM naar buiten 

• Herkenbare, samenhangende en doeltreffende communicatie via diverse platforms naar 

diverse doelgroepen 

• Eigentijds en aantrekkelijke uitstraling van AVGM naar een breed publiek  

 


