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Ideeën van de gezamenlijke besturen

• Besproken op ALV 2022
• Nog geen besluit
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• Versterking van de atletiek in de regio Kennemerland

• Vanuit kracht en visie

• IJzer lijkt heet om te smeden:

• Beide verenigingen zijn gezond

• Atletiek = populair —> ledengroei

• Gemeente heeft geld voor renovaties

• Besturen zijn unaniem voor

• Bestaande samenwerking is goed (maar gelimiteerd)

• Maar urgentie door :

• Krapte in het bestuur, trainers en kader

• Weinig tijd en ruimte voor visie-ontwikkeling

• Dubbele besturing en functies en enigszins versnipperd training-aanbod
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• Versterking van atletiek in de regio Kennemerland

• Ontwikkelen van een visie wat voor vereniging we willen zijn

• Breedte, omni, talent, top-sport, weg-atletiek, competitie, 

laagdrempelige beweging, etc,

• Hoe willen we jullie binden naast de sport

• Hoe vinden nieuwe leden ons (ook buiten Haarlem)

• Hoe zorgen we ervoor dat alle faciliteiten top-fit voor jullie blijven

• Talentontwikkeling is er niet alleen voor de atleten maar ook voor het 

kader (trainers, jury, bestuur)
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• Structureel vormgeven aan ‘visie en doel”

• Solide organisatorische basis van trainers, jury, bestuur en vrijwilligers

• Kunnen opstellen van volwaardige competitieploegen

• Structureel vormgeven aan talentontwikkeling

• Kunnen aanbieden van een gevarieerd programma aan jullie

• Elke dag van de week

• Alle disciplines met vakkundige trainers

• Top-faciliteiten; baan, power-rig, krachthonk, etc

• Professionele gesprekspartner voor gemeente, SRO, sponsors, KNAU, 

sportsupport, etc.

• Oude geschillen aandacht geven

• Leden geven de input voor de samenwerking
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• Wij als leden besluiten

• Wij als leden kunnen actief bijdragen aan integratie werkgroepen

• visie, TC, trainingsstructuur, communicatie, kantine, etc.

• We krijgen professionele ondersteuning via Sportsupport

• Wij kunnen als leden onderdeel zijn van het “leden-klankbord”

• Er is geen druk en verschillende onderdelen kennen verschillende snelheden

• In 2022 al de eerste zichtbare dingen :

• gezamenlijke “onderlinge”, 1 competitieploeg, gezamenlijk werkgroep “Visie Atletiek Kennemerland”, 

etc

• Mbv. een coach de meer formele zaken “onder de motorkap” aanpakken

EN

de samenwerking kan meerdere uitkomsten kennen

een fusie is een conclusie


