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Beleidsplan Trimclub ABC 2014 – 2018 

 

“Hét  gezond bewegen collectief !” 
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Versie 

beheer 

  

Versie Datum Korte beschrijving aanpassing 

1.0 November 2011 Conceptversie bestuurlijk definitief vastgesteld 

1.1 November 2012 Doelstellingen SMART gemaakt 

1.2 Maart 2013 De paragrafen ‘Visie’, ‘Strategie’ en ‘Kernboodschap’ 
toegevoegd 

1.3 10 maart 2013 Versie aangepast op basis van verkort beleidsplan 

1.4 April 2013 Aanpassingen op basis van ledenvergadering 

1.5 December 2013 Aanpassingen na evaluatie, bespreking in bestuur en 
opmerkingen Bert Burgman 
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Missie: 

Het onder (deskundige) begeleiding én met aandacht voor saamhorigheid en ruimte voor nieuwe initiatieven 

op basis van voortschrijdend inzicht – via kernactiviteiten als trimmen, nordic walking, wandelen en voetbal - 

aanbieden van recreatieve sportbeoefening aan volwassenen in de regio Sliedrecht. 

Kernwaarden: 

De vereniging hanteert als kernwaarden de drie begrippen “Bewegen, Saamhorigheid en Recreatief”. 

Visie: 

Onze trimclub propageert op een gezonde manier te bewegen. Dat wil zeggen dat we niet in de eerste 
plaats  bezig zijn om prestaties te leveren. Maar bewegen is goed,voor lichaam en geest. In beginsel moet 
iedereen mee kunnen doen. Er wordt rekening gehouden met individuele verschillen.  
Saamhorigheid staat hoog in het vaandel. Het stimuleert en het is leuk om samen met anderen te bewegen. 
Het is een gezonde stok achter de deur om er op uit te gaan als je weet dat iemand anders je verwacht en 
op je rekent, ook als het weer wat minder is. Daarnaast houdt het ook in dat er aandacht is voor de ander. 
We laten anderen die het soms niet bij kunnen benen, niet alleen. Bovendien kun je de dagelijkse 
beslommeringen van je af praten of delen met anderen.  
Het recreatieve en het sportieve element krijgt een nadere invulling bij de (sport)activiteiten, waarbij 
presteren en gezelligheid vaak samengaan.  
 
SWOT analyse: 
De sterke en zwakke punten van onze club vatten we hieronder samen: 
 

INTERNE ANALYSE EXTERNE ANALYSE 

STERKTEN 
 

● Sterke sociale onderlinge binding 
 

● Veel vrijwilligers 
 

● Goede spreiding kernactiviteiten 
 

● Prachtig clubgebouw, gunstige ligging 
 

● Sterk eigen vermogen 
 

● Goede uitstraling 
 

● Inzet begeleider(s) 
 

● Lage contributie 
 

 

KANSEN 
 

● Benutten media voor 
 pr/vergroting naamsbekendheid 
 

● Behoefte aan `beweging`( ook 
gestimuleerd vanuit de overheid) 
 

● Unieke positie in regio Sliedrecht 
 

● Groeiend aantal vitale senioren 
 

● Groeiend aantal trimmers en wandelaars 
in de regio 

 

● Aansprekende website 
 

ZWAKTEN 
 

● Beperkt aantal  gediplomeerde trainers 
 

● Actualisatie website 
 

● Geringe betrokkenheid voetballers 
 

● Veel slapende leden 
 
 

BEDREIGINGEN 
 

● Terugtrekking sponsoren 
 

● Afhankelijkheid van 1 hoofdhuurder 
 

● `Ongebonden`lopers/loopgroepen 
 

● Leeftijdsopbouw (in het bijzonder bij 
wandelaars) 
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Kernboodschap: 

De door de vereniging uit te dragen kernboodschap zal om redenen van een positieve en een hedendaagse 
beeldvorming “Hét gezond bewegen collectief !” gaan luiden.  
 

Beleidsdoelstellingen/Ambities: 

 

A   Concentreren op de kernactiviteiten trimmen, nordic walking, wandelen en recreatief  voetbal. 
 

Situatie december 2013: 
 
Enige jaren geleden is het aanbod vergroot door ook op donderdagavond begeleid te gaan trimmen en 
nordic walken. Uiteraard moeten we steeds een open oog hebben voor nieuwe en of wenselijke 
ontwikkelingen, zonder het huidige aanbod te kort te doen. Binnen de sportactiviteitencommissie worden de 
kernactiviteiten regelmatig geëvalueerd en komen ideeën over nieuwe kernactiviteiten en andere 
trainingsvormen aan de orde. Gedifferentieerde starttijden zijn onderzocht en niet haalbaar gebleken. De 
behoefte bestaat nauwelijks en het is onmogelijk om op meer starttijden trainers in te zetten. 
 

Doelstelling 1: Het handhaven van de huidige kernactiviteiten, waarbij dit jaar onderzocht zal 
worden of een fietsafdeling haalbaar is door in het voorjaar een klein fietsgroepje op te starten. 

 
 

B Centraal staan reguliere trainingen met adequate begeleiding. 
 

Situatie december 2013: 
 
De vereniging kent op dit moment het gehele jaar door 3 reguliere sportbeoefeningsmogelijkheden, te 
weten: op de dinsdagochtenden, de donderdagavonden en op de zaterdagochtenden. Tijdens de 
donderdagavonden en de zaterdagochtend gebeurt dit onder leiding van deels– maar dus deels ook niet – 
gecertificeerde trainers. Op de dinsdagochtend is dit niet het geval. Extra tijden worden vooralsnog niet 
gewenst. 
 

Doelstelling 2: Het in stand houden van het op de dinsdagochtenden blijven trainen zonder door de 
vereniging formeel aangestelde trainers, het op de donderdagavonden blijven trainen onder leiding 
van door de vereniging aangestelde trainers zonder trainerlicentie en het op de zaterdagochtenden 
door de trimgroep trainen onder leiding van trainers met een trainerslicentie.   

 

C Aanvullend recreatieve en sportieve activiteiten aanbieden. 
 

Situatie december 2013: 
Op dit moment worden er de volgende sportieve en recreatieve activiteiten georganiseerd: de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie, de winterloop in de Merwelanden, een Coopertest, de Tour d’ABC, de Heuvelloop in 
Ridderkerk, een bbq avond, de Avondmarathon, de Bolderloop, de Speculaasloop  en de Oliebollenloop. Er 
zijn activiteiten weggevallen vanwege het geringe aantal deelnemers. Ook de Tour d’ABC staat onder druk. 
Er zijn nieuwe ideeën, zoals een mudrun, het herinvoeren van de Oranjeloop of een familiedag. 
 

Doelstelling 3: Het minimaal blijvend continueren en waar mogelijk uitbreiden van de huidige 
sportieve en recreatieve activiteiten.  
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D  Het bewaken de missie. 
 

Situatie december 2013: 
Deze doelstelling proberen we waar te maken door ons totale aanbod van (sport)activiteiten en sfeer. 
Tevens zijn de Nieuwsbrief en de zaterdagochtendmededelingen ook bedoeld om de saamhorigheid te 
vergroten. Ook is er voor de afdelingen die vertegenwoordigd zijn in de sportactiviteitencommissie een 
vertegenwoordiger waar men terecht kan met klachten, ideeën en mededelingen betreffende gezondheid en 
welzijn. In het bestuur is er aandacht voor lief en leed van leden. 
 

Doelstelling 4: Het bewaken van de missie  door een uitnodigende en hartelijke vereniging te zijn, te 
meten door participatie van de leden aan de reguliere en speciale activiteiten en door  exit gegevens 
van vertrekkende leden.  

 
 

E Ledenaantal handhaven op tenminste 200. Vergrijzing opvangen door vergroening o.a. door het 
aanbieden van trainingen voor beginnende lopers en nieuwe activiteiten voor nordic walking, 
wandelaars en lopers. 

Situatie december 2013: 
Op 15 december 2013 zijn de aantallen leden per recreatie tak als volgt t.w. Trimmen (107)(-10), Nordic 
Walking (29)(-0), Wandelen (29)(-3) en Voetbal (24)(-5). De verwachting is dat het aantal wandelaars en 
voetballers vrij constant zal blijven, het aantal nordic walkers jaarlijks zal afnemen, maar dat er nog groei zit 
in het aantal trimmers. De verjonging c.q. de vergroening zal met name gericht moeten zijn op de trimmers. 
Daarnaast zie je buiten verenigingsverband ook veel groepjes wandelen. Met gerichte PR liggen er ook 
voor die afdeling kansen. Onze vereniging telt tevens 7 ereleden en (20) donateurs(-1). 
Circa vijf jaar geleden is er jaarlijks begin september gestart met een Startersloop voor trimmers met als 
belangrijkste doelstelling het ledenaantal ten gevolge van natuurlijk verloop minimaal te stabiliseren. Dit jaar 
wordt overwogen deze activiteit in het voorjaar te doen. 
Voor de andere afdelingen is de laatste jaren weinig georganiseerd. 
 

Doelstelling 5: De vereniging telt in totaal minimaal 200 leden. 

 
 

F Gezonde financiële positie handhaven en bewaken. 
 

Situatie december 2013: 
Op dit moment is het clubgebouw nagenoeg schuldenvrij. Daarnaast is de vereniging er de afgelopen jaren 
in geslaagd om een behoorlijke onderhoudsreserve  en een Eigen Vermogen op te bouwen als 
weergegeven in de jaarrekening 2013. Aangezien het niet de intentie is van het bestuur om vreemd kapitaal 
aan te gaan trekken zullen de jaarlijkse exploitaties – op basis van jaarlijks toekomstgerichte begrotingen – 
minimaal sluitend dienen te zijn.   
 

Doelstelling 6: De vereniging heeft financieel een gezonde basis, te controleren middels  een 
Meerjaren Financiële Begroting, waarbij voor zover mogelijk rekening gehouden wordt met 
toekomstige ontwikkelingen. 

 
 

G. De sportgerelateerde financiële exploitatie dient zodanig uitgevoerd en bewaakt te worden dat de 
vereniging niet afhankelijk is van individuele huurders en/of sponsoren. Tevens blijft het behoud van een 
redelijk (relatief lage) contributie van groot belang.   

Situatie december 2013: 
De exploitatie 2013 is zonder huuropbrengsten van derden niet sluitend. In 2013 zijn er  diverse kleinere 
huurders zoals Bonflex, de beeldhouwgroep, de klaverjasclub vijfkaart, kinderclub Rugzak, en de UNO en 
een relatief grote te weten Be There huurder van het clubgebouw. Daarnaast is er in de begroting 2014 aan 
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financiële bedrijfssponsoring een bedrag van ca. € 3400,=  aan inkomsten begroot. We zijn een financieel 
gezonde vereniging. 
Gesproken is over gedifferentieerde contributie, maar gezien de reacties van de leden op de 
jaarvergadering en discussies in andere gremia zien we daar van af. 
 

Doelstelling 7: Een exploitatie die sluitend is zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met een 
individuele huurder of sponsor. Het streven is de contributie laag te houden.  
 

 
 

H Goede aandacht blijven geven aan in- en externe communicatie.  

Situatie december 2013: 
Onder ‘interne communicatie’ wordt alle communicatie binnen onze eigen vereniging verstaan. Onder 
‘externe communicatie’ alle communicatie richting derden ofwel de buitenwereld. In 2013 wordt er intern van 
de communicatiemedia de ABC-Nieuwsbrief, e-mail, de ABC-Website  en een Jaarverslag gebruik gemaakt. 
De externe uitingen vinden plaats via de ABC-Website, het Jaarverslag t.b.v. de financiële sponsoren, het 
clubtenue, de kranten en MerweRTV.  Er wordt nagedacht over andere en meer creatieve P.R. 
 

Doelstelling 8: Het handhaven, uitbreiden en kwalitatief verbeteren van interne en externe 
communicatie, waarbij het streven zal zijn 6 Nieuwsbrieven per jaar uit te brengen. 
 

 
 


