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Beleidsplan 2018-2022 

(Werk in uitvoering) 

 

1. Missie 

Langlaufvereniging Gouda stimuleert het langlaufen en beschikt hiervoor over een prachtige 

kunststof langlaufbaan. We bieden diverse buitensporten aan om een goede langlauftechniek en een 

goede conditie te bereiken en te onderhouden. 

2. Doelen/wat willen we bereiken/ waar willen we over 4 jaar staan 

 

 Karakter vereniging/leden/niet-leden, jeugd, gezinnen, vrijwilligers 

Langlaufvereniging Gouda heeft 307 leden (stand: 1-7-2017), waarvan meer dan 70 

vrijwilligers/trainers. De gemiddelde leeftijd van de leden is hoog. De afgelopen jaren is het ledental 

licht aan het dalen. Het aanbod aan cursussen en trainingen blijft redelijk stabiel. Wel is de vraag aan 

het wijzigen. Er vindt een verschuiving plaats in de zin dat er meer mensen komen voor een cursus of 

clinic zonder dat zij lid worden van onze vereniging. Deze verschuiving kan waarschijnlijk voor een 

belangrijk deel worden verklaard uit de maatschappelijke trend dat mensen zich minder binden aan 

verenigingen en meer individueel of op ad hoc basis hun vrije tijd doorbrengen. Ook zien we dat in de 

2e helft van het seizoen de baan drukker bezocht wordt dan in de 1e helft. Verder zien we dat het 

afgelopen seizoen het aantal clinics en speciale lessen fors is toegenomen terwijl de cursussen 

opnieuw minder werden afgenomen. Mensen breiden zich blijkbaar een kortere periode en liefst pas 

vlak voor de vakantie voor op hun vakantie. Er zit wel een kritische grens in de verhouding leden vs 

niet-leden. Met te weinig leden wordt het potentieel aan vrijwilligers te klein. Het is derhalve goed 

om cursisten zoveel mogelijk te prikkelen om lid te worden en een binding met de vereniging te 

creëren.  Alhoewel ons aanbod van activiteiten op het hele jaar rond is gericht, zijn het vooral leden 

die in de zomer gebruik maken van het aanbod.  De concentratie op het winterseizoen neemt dus toe 

als er meer mensen cursussen volgen zonder lid te worden.  

Aan de hand van deze beknopte analyse is het goed om een toekomstperspectief te schetsen. 

Concreet willen we over 4 jaar dat 

- De langlaufbaan en de skihut met toebehoren minimaal dezelfde kwaliteit hebben als de 

huidige baan.  



2 
 

- Het aanbod aan leden en niet-leden van cursussen, trainingen en dergelijke minimaal 

eenzelfde omvang heeft als nu. Wel zal een verschuiving richting meer kortere en 

intensievere cursussen/clinics gerealiseerd moeten zijn. Indien tarieven wijzigen, dan dienen 

tarieven voor niet-leden relatief meer te stijgen dan voor leden.  

- De bekendheid van onze vereniging zodanig is dat er voldoende toestroom is. 

- Er voldoende vrijwilligers en trainers zijn om de voorgaande punten te realiseren. 

Gezien de geschetste analyse is dit een hoog ambitieniveau. Het laatste punt is eigenlijk een 

voorwaarde om de eerste 3 punten te kunnen waarmaken. De verwachting is dat we extra 

inspanningen moeten verrichten om het vrijwilligers- en trainersbestand op het huidige niveau te 

kunnen handhaven. 

 Investeren in jeugd 

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de jeugd onder andere door veel leerlingen van 

basisscholen kennis te laten maken met het langlaufen en de biatlon. De investeringen hebben een 

beperkt aantal jeugdleden opgeleverd. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt omdat de leerlingen vaak 

al een keuze voor een andere sport hebben gemaakt en omdat het niet past bij het geheel aan 

gezinsactiviteiten. Verder heeft langlaufen in Nederland het imago van een sport die met name voor 

oudere mensen geschikt is. Overigens sluit dat aan bij de gemiddelde hoge leeftijd van onze leden.  

Het lijkt verstandig om waar mogelijk wel te investeren in jeugd, maar dat meer als een 

langetermijninvestering te zien dan als een ledenwerving. Verder lijkt het verstandig om in onze 

uitingen naar buiten het imago van het langlaufen te focussen op dat het een sport is voor iedereen, 

voor jong en oud, voor individuen en ook voor gezinnen én dat het een goedkope vorm van 

wintersport is. 

Concreet willen we over 4 jaar dat 

- Er een bescheiden jeugdafdeling is 

- We als vanzelfsprekend in al onze uitingen het gewenste imago van het langlaufen 

meenemen.  Waarbij we ons ook richten op gezinnen en het werven van leden in de 

leeftijdscategorie 30 – 50 jaar. 

 

 Breedtesport en wedstrijdsport  

Het accent ligt bij de vereniging op de breedtesport. We willen zoveel mogelijk mensen een goede 

langlauftechniek bijbrengen en met zo veel mogelijk mensen werken aan onze conditie. Een kleine 

groep binnen de vereniging gaat naar wedstrijden, waaronder een aantal jeugdige leden die ook 

goede resultaten bereiken. We bevorderen dat deze jeugdleden hieraan mee kunnen doen. 

In Nederland is de wedstrijdsport slechts voor een beperkte groep interessant, mede omdat de 

wedstrijden in sneeuwzekere gebieden worden gehouden. Wel zijn de (NK-)wedstrijden toegankelijk 

voor een ieder. Wedstrijdsport in Nederland is klein in omvang en internationaal speelt Nederland 

slechts heel beperkt mee. Wel kan topsport een positieve uitstraling hebben naar de breedtesport.  

Over 4 jaar willen we dat 
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- Het accent nog steeds op de breedtesport ligt 

- De vereniging jeugdleden met capaciteiten stimuleert en faciliteert op het niveau van de NK.  

- De leden worden geïnformeerd over de wedstrijdsport bv op de website, facebook en 

nieuwsbrief. 

 

 Vereniging in relatie tot de omgeving 

Langlaufvereniging Gouda heeft de afgelopen jaren samengewerkt met andere sportverenigingen in 

Gouda, met name wat betreft het gezamenlijk organiseren van activiteiten/evenementen. Ook is een 

bijeenkomst geweest met alle sportverenigingen in het Groenhovenpark en zijn er de contacten met 

de VGSO. Ook zijn de contacten met andere langlauf- en nordic sports verenigingen in Nederland 

geïntensiveerd en heeft de NSkiV een platform Nordic Sports ingesteld. Dit is het begin van een 

meerjarig traject naar landelijke samenwerking om gezamenlijk het langlaufen te bevorderen en 

daartoe activiteiten te ondernemen. Mogelijk met als één van de resultaten een Holland Cup. 

Een ander aspect is het sponsorbeleid. Met de komst van de nieuwe website kunnen we sponsoren 

een gemarkeerde plaats op de website geven. Ook hebben we toestemming om op de baan reclame-

uitingen aan te brengen. Diverse bedrijven willen naar win-win-situaties toe, zodat we toe kunnen 

werken naar vaste afspraken met deze bedrijven (bv Kras). Ook zijn er bedrijven die ledenvoordeel 

bieden (bv Tiensport, Outdoor Gouda, Vasasport). Een sponsorbeleid moet op korte termijn worden 

bepaald om de kaders voor afspraken met bedrijven helder te hebben. Belangrijk voor de vereniging 

is om met het sponsorbeleid inkomsten te genereren. Zeker nu de vaste inkomsten met een dalend 

ledental terug lopen en de huur van het buitenterrein van het Groenhovenbad hoger is geworden.  

Over 4 jaar willen we dat 

- Het organiseren van evenementen met andere organisaties is geïntensiveerd 

- Onze vereniging één van de evenementen van de Holland Cup organiseert 

- Het sponsorbeleid is bepaald en in uitvoering is 

- x sponsoren op de site en x uitingen op het terrein en x … 

- andere vormen van samenwerking met bedrijven zijn onderzocht  

  

3. Hoe de doelen te bereiken 

Producten: 

 Langlaufen: Cursussen, clinics, masterclasses, bedrijfsuitjes, kinderfeestjes, open dagen 

 Rolskiën 

 Nordic walken (sportief wandelen?) 

 Conditiesporten: looptraining, MTB, fietsen etc. 

 Overige activiteiten zoals wintertriatlon, clubkampioenschappen, koningsloop 

 Verenigingsreizen, jaarlijkse bbq etc. 

Organisatie: 

 Partnerschap zoeken met NSkiV, andere langlaufverenigingen, andere relevante 

sportverenigingen 
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 Sponsorbeleid vormgeven, sponsoren verwerven 

 Ledenbinding, jeugd stimuleren 

Middelen 

 Aanpassingen aan de baan, skihut, containers, ski’s, stokken, schoenen 

Financiën 

 Inkomstenontwikkeling, wat reken je voor welk product  

 Uitgaven (trainers, vrijwilligers, aanschaf materiaal, huur terrein)  

 

 

4. Concrete planning 1e jaar 

 

 

 


