Startnota beleid Langlaufvereniging Gouda 2022-2026
In mei en juni hebben we als bestuur in enkele overleggen gesproken over
het gewenste beleid voor de volgende 4-5 jaren periode. In die overleggen
spraken we over het sportbeleid, de doelgroepen, het financiële beleid, de
accommodatie, het cursus- en trainingsaanbod, de activiteiten, de
relaties, de sfeer, de communicatie naar binnen en buiten en de
beschikbaarheid van vrijwilligers, zowel voor bestuursfuncties, de trainers
als alle andere ondersteunende functies. Veel van die onderwerpen
kwamen ook in de beleidsnota 2018-2021 aan de orde, maar goed om
met elkaar opnieuw de hoofdlijnen te bepalen en mogelijk nieuwe
accenten te leggen. In de ALV van oktober 2021 bespreken we op
welke wijze we dat gaan doen.
Enkele hoofdpunten uit die discussies:
Sportbeleid.










Algemeen doel: Gezonde vereniging met voldoende leden
Langlaufen is de hoofdactiviteit, de kunststofbaan is een uitstekende
uitvalsbasis;
Naast klassiek langlaufen willen we de komende jaren meer nadruk
leggen op het skaten als langlauftechniek, zowel op de baan als op
rolski’s
Jaarrond vinden activiteiten plaats, naast langlaufen en rolskiën wordt
accent gelegd op het nordicwalken. Ook vinden het hele jaar
conditietrainingen plaats: hardlopen, nordic sports, fietsen en MTB-en.
Op de baan bieden we naast het langlaufen ook de biatlon aan, vooral
in te zetten bij cursussen/clinics voor jeugd en bij evenementen.
Iedereen kan meedoen. Dat betekent o.a. dat we willen differentiëren
in cursussen en trainingen.
Alle trainers zijn gediplomeerd en volgen de gewenste bijscholingen.

Doelgroepen





Nogmaals: Iedereen kan meedoen, van ca. 7 tot 87+.
Zowel validen zijn welkom als mensen met een beperking, maar wel
sportief.
van belang om jeugd te interesseren voor de sport, o.a. via scholen
belangrijke doelgroep zijn de 40-50 plussers, die met elkaar een sport
willen beoefenen en samen activiteiten (ook reizen) ondernemen.

Activiteiten en evenementen



De vereniging organiseert voor de leden diverse sportieve én gezellige
activiteiten.
Doel is een veilig en gezond sportklimaat voor de leden te behouden.

Accommodatie
Skihut, baan en materiaal dienen goed onderhouden en van hoge kwaliteit
te zijn. De komende jaren zijn forse investeringen nodig in vervanging van
de kunststof-langlaufbaan en langlauf- en rolskimateriaal nodig.
Financieel beleid





We willen de huidige structuur van betaling voor
lidmaatschap/contributie en voor deelname aan activiteiten handhaven.
Voor noodzakelijke investeringen is en wordt blijvend gereserveerd.
Anders dan in het verleden wordt minder gereserveerd voor de skihut
en meer voor baanmateriaal en de baan zelf. Reden: Reservering is nu
voldoende en de skihut én containers kunnen bij goed onderhoud zeker
30 jaar mee.
er wordt een meerjarenplan gemaakt voor de reserveringen in baan en
materiaal.

Relaties






Goede relatie met de sportbond NSkiV wordt gehandhaafd, waar zinvol
doen we mee met landelijke acties van de NSkiV. Ook met andere
langlauf- en rolskiverenigingen wordt samengewerkt.
Ook binnen Gouda wordt samengewerkt met de Gemeente,
Sport.Gouda en bv. de Brede School. We vinden het ook van belang
om samen met middelbare scholen activiteiten te ondernemen.
Met een aantal sport gerelateerde ondernemingen onderhouden we
relaties. De belangrijkste zijn momenteel Vasasport in Cothen en de
winkel Outdoor Gouda. Deze “shops” bieden momenteel een korting
aan voor leden.

PR en communicatie naar leden



de website is de kern in de communicatie naar de leden en potentieel
nieuwe leden.
nog meer streven om de informatie (bv. over tarieven) op een
handzame wijze over te brengen.




optimaal benutten van mogelijkheden om de sport binnen en buiten
Gouda in de publiciteit te brengen.
mogelijkheden verkennen om weer sportkleding te laten bedrukken.

Vrijwilligersbeleid





Handhaving van het beleid dat aan leden wordt gevraagd om
vrijwilliger te worden, geen verplichting!
Meer duidelijk maken welke vrijwilligerstaken en zijn en welke (soms
lichter dan verwachte) belasting het is (en hoe leuk). Iedereen heeft
talent om bij één of meer van de volgende taken te helpen:
ondersteuning taken bestuursleden (PR, ledenadministratie,
cursusadministratie, organisatie skihoppers), baanleggen en –afbreken,
klussen, beheer skihut, schoonmaak, bardienst, hulp bij evenementen.
Ook trainers (met kleine vergoeding) en bestuur zijn vrijwilligers. We
(= de vereniging) moeten zorgen voor continuïteit. Dat geldt niet
alleen voor de langlauftrainers, maar ook voor hardlopen/conditie en
nordicwalken.

