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1. INLEIDING
Geschiedenis
FCC de IJsselcrossers is de fietscross vereniging van Doetinchem en omstreken.
FCC de IJsselcrossers is ontstaan in Dieren, zat daarna in Doesburg en is eind jaren ’80
verhuisd naar het terrein van Vredestein (fietsbanden) te Doetinchem. Hier lag dan ook
een van de spectaculairste banen van Europa met een verharde toplaag. Jarenlang was
ieder jaar de internationale top hier te vinden met als hoogtepunt, het officiële
Europees Kampioenschap BMX in 1997 en de World cup BMX in 1999.
De periode van 1995 tot 2000 heeft in het teken gestaan van het organiseren van
grootschalige evenementen. Het positieve hiervan was dat de club een aanzienlijke
clubkas had gekregen, de keerzijde was dat dit ten koste ging van het clubgebeuren.
Vanaf 2000 is er de keuze gemaakt om het clubgebeuren meer te stimuleren.
Totdat werd medegedeeld dat de Vredesteinfabriek Doetinchem zou verlaten en dat
ook onze fietscrossbaan eraan moest geloven omdat de grond tot de Vredestein
behoorde. Na een tussenstop in Oosseld en een aantal jaren van onzekerheid heeft FCC
de IJsselcrossers sinds 2005 een nieuwe locatie in gebruik genomen, waar zij binnen 3
maanden met behulp van een groot aantal vrijwilligers en sponsoren een nieuwe
fietscrossbaan hebben neergelegd, waar zowel de beginnende rijder als de wereldtop
een uitdaging heeft en zijn of haar techniek kan verbeteren.
Daarnaast is FCC de IJsselcrossers binnen Doetinchem aangewezen als topsport
organisatie. Hiervoor is de FCC aangesloten bij een platform. Dit platform overlegd met
de gemeente waar verbetering mogelijk is, dat topsporters die nog op school zitten een
aangepast lesrooster krijgen en dat een collectief sportgeheel te realiseren is.
Nou mogen we echter stellen dat we niet alleen meer lokaal zijn maar dat we ook met
een aantal top rijders(sters) meedoen in het internationale circuit. Dit resulteerde in
2010 in een Nederlands, Europees en Wereldkampioen(e).

Doel van dit beleidsplan
Sportverenigingen hebben te maken met een veranderende en complexer wordende
omgeving. De veranderende rol van de overheid, het aantal beschikbare vrijwilligers en
de tendens tot professionalisering zijn zaken waar verenigingen mee geconfronteerd
worden.
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Zo ook FCC de IJsselcrossers. Er dient overzicht en samenhang te zijn in de structuur en
de doelstellingen van de vereniging, zodat iedereen (leden, vrijwilligers en bestuurders)
weet waar de vereniging naar toe gaat. Dit beleidsplan staat voor de continuïteit en
professionaliteit van de vereniging.
Naast het geven van inzicht in de samenhang en structuur van de vereniging is het
beleidsplan een ‘besturingsinstrument’. Voor de bestuurders zelf is het een houvast en
toetsingsinstrument, voor de leden geeft het inzicht in wat de vereniging wil gaan doen,
de strategie.
Totstandkoming
Dit is het eerste beleidsplan sinds lange tijd. Vanuit een bijzondere ledenvergadering in
november 2012 is een aantal commissies ontstaan, waaronder de
beleidsplancommissie. Deze commissie heeft de taak op zich genomen om in april 2013
in de algemene ledenvergadering het beleidsplan te presenteren.

Het motto voor 2013 van FCC de IJsselcrossers:
We willen ons de komende tijd richten op het verenigen, zodat iedereen kan doen
wat onze hobby is: crossen!!
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2. Wat hebben we – de vereniging
2.1. Leden en vrijwilligers
Op de teldatum april 2013 heeft onze club ruimschoots 100 fietsende leden. Hierin
is de laatste jaren een groei te zien, mede veroorzaakt door de Olympische Spelen in
Londen. Hier was de BMX prominent in beeld, wat het enthousiasme bij velen heeft
aangewakkerd.
Het niveau van de rijders is divers, van beginners tot en met kampioenen.
De vereniging wordt niet alleen gevormd door de fietsende leden, maar draait
volledig op vrijwilligers-. Het maakt niet uit hoeveel je doet, elke hulp is welkom!
In hoofdstuk 5 beschrijven we uitgebreid welke handen we allemaal kunnen
gebruiken.
2.2. Bestuur en commissie
Bestuur
Ook het bestuur van de vereniging wordt gevormd door vrijwilligers, die tijdens de
Algemene Ledenvergadering door de leden telkens voor drie jaar worden gekozen.
Gebruikelijk bestaat het bestuur uit minimaal drie personen:
- een voorzitter
- een penningmeester
- en een secretaris
Zaken als het rooster van aftreden en benoeming c.q. herbenoeming van
bestuursleden zijn allemaal statutair geregeld.
Commissies
De operationele uitvoering van de verenigingstaken ligt in handen van een aantal
commissies. Deze zijn in december 2012, na de Bijzondere Ledenvergadering,
gestart of herstart. Het betreft de volgende commissies:
- Trainingscommissie
- Baan- en accommodatiecommissie
- Kantinecommissie
- Beleidsplancommissie
- Sponsorcommissie
- Activiteitencommissie
- Intakecommissie
- Wedstrijdcommissie
- PR-/Clubbladcommissie
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De commissies opereren relatief autonoom en maken zelf hun jaarplan. In overleg
met het bestuur en eventueel de andere commissies worden keuzes gemaakt en
beslissingen genomen. Het doel en de taken van de genoemde commissies is
uitgebreid beschreven in bijlage 1. Uiteraard worden de commissies op hun beurt
weer ondersteund door het bestuur én vanuit de schil van vrijwilligers.
2.3. Baan en accomodatie
Het belangrijkste voor de fietscrossclub is natuurlijk de baan waarop we fietsen. We
beschikken over een topbaan op een toplocatie, op het sportpark van Doetinchem.
Recentelijk is er bovendien een pro-sectie aan de baan toegevoegd. De fietscrossbaan
van FCC de IJsselcrossers voldoet op dit moment aan de eisen van de KNWU voor het
organiseren van landelijke wedstrijden.

De onderhoudstoestand is door de lange winter 2012/2013 niet optimaal. Kleine en
grote reparaties zijn noodzakelijk.
Naast de baan is een kantine aanwezig, dit gebouw is
momenteel aan de oude kant. De komende tijd willen we
energie steken in het opknappen of het vervangen
hiervan. Hiernaast houden we de overige ontwikkelingen
op het Sportpark Zuid nauwlettend in de gaten. Kunnen
en willen we bijvoorbeeld aanhaken bij plannen van de
hockeyvereniging of fietsclub De Zwaluwen?
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2.4. Financiën
Financiële stand van zaken in %

We staan er financieel redelijk goed voor. De afgelopen jaren hebben we afgesloten
met een positief saldo. De vereniging streeft ernaar om jaarlijks voldoende te
reserveren voor toekomstige uitgaven zoals het onderhouden of vervangen van
roerende of onroerende zaken en het doen van eventuele (grote) toekomstige
investeringen.
Toelichting inkomsten
Contributie
De leden betalen jaarlijks hun lidmaatschap. Dit geeft recht om op de baan te
trainen, en gebruik te maken van de vrije trainingen. De actuele contributie is te
vinden op de website.
Voor wedstrijden wordt een kleine bijdrage (inschrijfgeld) gevraagd. Dit geldt niet
alleen voor de eigen clubwedstrijden, maar ook voor de wedstrijden die worden
georganiseerd door andere clubs.
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Sponsoren
Een belangrijke bron van inkomsten zijn onze sponsoren. Deze moeten we dan ook
koesteren. Hiervoor is een sponsorcommissie in het leven geroepen.
Opbrengsten uit wedstrijden
De opbrengsten van door FCC de IJsselcrossers georganiseerde wedstrijden (NFF of
KNWU) komen ten goede van de club. Dit betreft zowel de inschrijfgelden als de
kantineopbrengsten. Weergegeven is het saldo van uitgaven minus kosten.
Toelichting uitgaven
Vaste lasten
Een deel van de uitgaven betreft de vaste lasten zoals pacht, electra, water en
verzekeringen.
Afdracht NFF/KNWU
Hiernaast betaalt de vereniging per jaar een afdracht per lid aan zowel de NFF als de
KNWU. Hierdoor zijn zij automatisch verzekerd bij het deelnemen aan trainingen en
wedstrijden.
Baan
In deze post is zowel het reguliere onderhoud als grote investeringen opgenomen.
Zo zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld de eerste twee bochten beklinkerd.
Trainingen
Dit betreft de vergoedingen die de trainers voor hun verdiensten ontvangen. De
inhuur van de verplichte EHBO-ers valt hier ook onder.
Diversen
Bepaalde resterende posten zoals kosten voor de bankrekening en rentekosten zijn
onder deze post gevoegd.
Positief saldo
De afgelopen jaren hebben we afgesloten met een positief saldo . Dit saldo komt te
goede aan de reserveringen zoals genoemd op de voorgaande pagina.
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3. Wat moeten we - afspraken en verplichtingen
In 1983 is de vereniging opgericht. De statuten zijn te vinden op de website.
3.1. Leden en vrijwilligers
Algemene ledenvergadering
Als vereniging hebben we met elkaar afgesproken een jaarlijkse algemene
ledenvergadering te houden. Alle leden (en/of ouders/verzorgers) worden hiervoor
uitgenodigd.
Deze vergadering vindt aan het begin van het jaar plaats onder leiding van de
voorzitter en het bestuur. De agenda/uitnodiging voor de ledenvergadering zal tijdig
verstuurd worden aan de leden tezamen met de notulen van de ledenvergadering
van het afgelopen jaar.
De agenda/uitnodiging zal door het bestuur samengesteld worden. De volgende
vaste agendapunten zullen er in verwerkt worden:
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering
b. jaarverslag van de secretaris
c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken
d. vaststelling van de contributie
e. vaststelling van de begroting
f. voorziening in vacatures
g. rondvraag
Verzekeringen
Cursisten/rijders zijn verzekerd middels een licentie. Ieder lid wordt aangemeld bij
de NFF (Nederlandse Fietscross Federatie). Hierdoor zijn zij automatisch verzekerd
bij het deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Cursisten/rijders welke een
licentie hebben bij de KNWU zijn verzekerd via deze bond tijdens trainingen en
wedstrijden.
FCC de IJsselcrossers maakt gebruikt van een collectieve vrijwilligersverzekering
welke bij de gemeente Doetinchem is afgesloten voor vrijwilligers welke
werkzaamheden verrichten aan de baan.
Van beide verzekeringen zijn de voorwaarden te vinden op onze website.
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3.2. Bestuur en commissies
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert maandelijks, en kan het initiatief nemen tot het organiseren
van een bijzondere ledenvergadering indien zij dat wenselijk achten.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Het secretariaat zal voor
aanvang van de vergadering de notulen van de vorige vergadering en de nieuwe
agenda aan alle bestuursleden verstrekken. De inhoud van de bestuursvergadering
zal altijd in het belang zijn van de vereniging met de achterliggende gedachte om te
verbeteren en te vernieuwen.
De volgende vaste agendapunten zullen er in verwerkt worden:
- In- en uitgaande post
- bestuursmededelingen
- Financiën
- Communicatie
Commissievergaderingen
De commissies zitten in een opstartfase. Gaandeweg 2013 zal blijken welke
structuur bij welke commissie het beste past.
Verzekeringen
Het bestuur heeft een bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten
waardoor zij gedekt zijn tegen diverse claims. De verschillende verzekeringen zullen
in samenwerking met de afdeling noord/oost bekeken worden.
3.3. Baan en accommodatie
Verzekeringen
Dit betreft de ‘standaard’ verzekeringen voor inboedel, brand en dergelijke.
Vergunningen
Wanneer zijn welke vergunningen nodig? Nu is er geen parate kennis/overzicht van
de actualiteit of volledigheid. Contacten tussen bestuur en gemeente voor
stroomlijning hiervan zijn gelegd.
3.4. Financiën
Het bestuur verplicht zich jaarlijks inzage te geven in de jaarrekening en de
begroting tijdens de Algemene Ledenvergadering.

PAGINA 11

BELEIDSPLAN FCC DE IJSSELCROSSERS
APRIL 2013

4. Wat willen we – doelstellingen
Volgens de statuten(1983): “de vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en
het bevorderen van de fietscross sport in al zijn verschijningsvormen”.
Zoals reeds vermeld heeft de club in het recente verleden nog een wereldkampioen
afgeleverd. Andere leden daarentegen houden het bij recreatief rijden. Voor alle
leden wil FCC de IJsselcrossers de juiste ruimte bieden.
Onze visie:
Wij koersen, voor nu, op de breedtesport!
4.1. Leden en vrijwilligers
Trainingen
We willen trainingen aanbieden aan de verschillende leeftijdscategorieën en
niveaus. De trainingen moeten van dien aard zijn dat ze voor alle sporters een
toegevoegde waarde hebben, recreant of wedstrijdrijder.
Hiernaast bieden we de mogelijkheid voor vrije trainingen. Ook bij deze trainingen
zal de vereniging streven naar de aanwezigheid van een gediplomeerd trainer voor
vragen en tips. Het actuele trainingsschema is te vinden op de website.
Wedstrijden
Wedstrijden zijn een positief uithangbord voor de fietscross sport in de regio
Doetinchem en dit willen we graag behouden. Het organiseren van een wedstrijd
gaat echter niet zomaar, afhankelijk van de omvang zijn er veel vrijwilligers nodig.
De volgende tabel geeft een overzicht van de wedstrijden die we organiseren. De
wedstrijden van de NFF en KNWU worden jaarlijkse toegedeeld, dit betekent dat
hierin variatie kan zitten.
Eigen club
breedtesport
Clubwedstrijden
7x per jaar incl. afsluitdag

NFF
breedtesport
Regiowedstrijd (jaarlijks)
PK – provinciaals
kampioenschap
(toewijzing)

KNWU
Topsport
AK (jaarlijks)
TC (toegewezen)

De clubwedstrijden zijn alleen voor leden van de club, meedoen geschiedt op
vrijwillige basis.
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Voor diegenen die dat willen is er de mogelijkheid NFF wedstrijden (Nederlandse
Fietscross Federatie) in den lande te rijden. Dit zijn laagdrempelig georganiseerde
wedstrijden in de regio. Dit biedt rijders de mogelijkheid om op een andere baan en
met andere tegenstanders de krachten te meten.

Hetzelfde doen we ook voor de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wieler Unie). Hier
gaat het er professioneler aan toe (tijdsmeting, fotofinish). Ook worden er
strengere eisen aan de baan gesteld. Deze wedstrijden zijn gericht op de
topcompetitie.
UCI- wedstrijden (Union Cycling International), Supercross en Worldcups zijn voor
de club een stap te ver. Hiervoor zullen aanpassingen aan de baan nodig zijn, en dat
kunnen we niet bolwerken. Bovendien voldoet de ruimte om de baan heen niet aan
de criteria.
Activiteiten
Aan het einde van het seizoen zal er een afsluitende clubwedstrijd plaatsvinden.
Deze dag zal een feestelijke inhoud hebben met onder andere:
- huldiging van de clubwedstrijd deelnemers
- huldiging bijzondere prestaties
- clubwedstrijd
Hiernaast is er een activiteitencommissie opgezet die als taak heeft activiteiten voor
leden, voor vrijwilligers en rondom wedstrijden te organiseren.
4.2. Bestuur en commissies
We willen de leden een gezonde vereniging bieden. Zoals gesteld in de inleiding van
dit beleidsplan is het motto voor 2013: “we willen ons de komende tijd richten op
het verenigen, zodat iedereen kan doen wat onze hobby is: crossen!”
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Het bestuur is hiervoor eindverantwoordelijk. Zij draagt de zorg voor aansturing op
hoofdlijnen van de vereniging, en het voeren van een verantwoord financieel
beleid.
Per maart 2013 is er vanuit de werkgroep in samenwerking met het bestuur een
aantal commissies ontstaan. Zoals gesteld bestaan al deze commissies en het
bestuur uit vrijwilligers. Zij regelen het reilen en zeilen van de club, de dagelijkse
gang van zaken. De commissies opereren relatief zelfstandig, en zorgen zelf voor de
personele bezetting. Een uitgebreide uiteenzetting van de taken van de
verschillende commissies is uiteengezet in bijlage 1.
4.3. Baan en accommodatie
We willen dat de baan zo veel als mogelijk bereden kan worden. Onderhoud en
vernieuwing is en blijft echter structureel noodzakelijk. Werkzaamheden aan de
baan mogen echter niet ten kosten gaan van de trainingen of wedstrijden, dit
vraagt de nodige afstemming tussen de commissies.
4.4. Financiën
Uit paragraaf 2.4 blijkt dat FCC de IJsselcrossers een financieel gezonde vereniging
is. De inkomsten en uitgaven zijn in balans en er is door de jaren heen een redelijke
buffer opgebouwd. Het doel is uiteraard de vereniging ook gezond te houden.
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5. Wat hebben we nodig – strategie en operationalisering
In het voorgaande hoofdstuk is een aantal doelstellingen benoemd. De vraag is hoe
hieraan invulling te geven; hiervoor is een strategie noodzakelijk. Omdat dit het eerste
beleidsplan is, en de commissies in december 2012 zijn opgericht, is het lastig nu een
gedetailleerde strategie op te stellen. De strategie voor de komende jaren zal moeten
groeien vanuit de verenging zelf en dit beleidsplan vormt hiertoe de leidraad.
Belangrijk punt is dan ook dat dit beleidsplan jaarlijks wordt geëvalueerd en herijkt!
5.1. Leden en vrijwilligers
Onderwerp
Intakeformulier
Lijst vrijwilligers bijhouden
Website actualiseren,
bijhouden en vernieuwen
Nieuwsbrief (kwartaal)
Jaarplan activiteiten
opstellen
Opstellen reglementen voor
ouders langs de baan

Commissie
Intake-cie
Intake-cie
PR-cie
PR-cie
Activ.-cie

2013
2014
Gestart
Concretiseren
April

2015

Loopt
Lage
prioriteit
Lage
prioriteit

Bestuur

Aandachtspunten operationalisering:
- een lijst is beschikbaar vanuit de intake-commissie met de bereidwilligheid voor
allerlei werkzaamheden van alle leden (of ouders/verzorgers van). De
toegankelijkheid van de lijst met vrijwilligers voor de commissieleden is bepalend.
- met de reglementen voor ouders langs de baan worden gedragsregels bedoeld.
Woorden als ‘respect’ en ‘voorbeeldfunctie’ krijgen hierin een plek.
5.2. Bestuur en commissies
Onderwerp
Trainers aanbod
Beleidsplan opstellen
Beleidsplan herijken
Clubwedstrijden regelen
NFF – wedstrijd regelen
KNWU – wedstrijd regelen
Bestuursvergaderingen
Algemene Ledenvergadering
Controle en update
verzekeringen
Controle en update
vergunningen

Commissie
2013
2014
2015
Trainings-cie
loopt
Beleids-cie
april
Beleids-cie
Maart
maart
Wedstrijd-cie Nog starten
X
X
Wedstrijd-cie Nog starten
X
X
Wedstrijd-cie Nog starten
X
X
Bestuur
Maandelijks Maandelijks Maandelijks
Bestuur
April
April
April
Bestuur
November
bestuur

November
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Aandachtspunten operationalisering:
- Het aantal trainers is beperkt. Aan de opleiding van extra trainers wordt gewerkt.
- Mogelijk ook uitwisseling met trainers van andere clubs en workshops voor
uitwisseling van ideeën.
- Beschikbaarheid draaiboek voor verschillende wedstrijden. Evaluatie na elke
wedstrijd NFF/KNWU.
- Overzicht vergunningen en actualiteit hiervan. De stand van zaken en actualiteit van
de vergunningen en verzekeringen is nu niet helder en zal worden doorgelicht.
5.3 Baan en accommodatie
Onderwerp
Kantine draaiende
Jaarplan baanonderhoud
Jaarplan
accomodatieonderhoud
Ontwikkelingen SportparkZuid
Opstellen regels afhuren van
de baan

Commissie
Kantine-cie
B&A-cie
B&A-cie

2013
lopend
Mei
Mei

Bestuur

lopend

bestuur

November

2014

2015

Aandachtspunten operationalisering:
- De baan- en accommodatie commissie zal een jaarplan voor het klein en groot
onderhoud voor zowel de baan als de accommodatie opstellen, in afstemming
met trainingen en wedstrijden.
- Aan de hand van dit jaarplan zal de commissie een eigen basisbudget ter
beschikking worden gesteld.
- De mogelijkheden voor grote investeringen ten aanzien van plannen voor het
Sportpark Zuid worden door het bestuur in de gaten gehouden.
- Duidelijke kaders voor het afhuren van de baan ten behoeve van bijvoorbeeld
clinics of andere besloten groepen moeten worden opgesteld. Communicatie en
afstemming met de baancommissie moet hierin een plek krijgen.

PAGINA 16

BELEIDSPLAN FCC DE IJSSELCROSSERS
APRIL 2013

5.4 Financiën
Onderwerp
Sponsorwerving
Fondsenwerving
Jaarrekening opstellen

Commissie
Sponsor-cie
Sponsor-cie
Bestuur

2013
Mei
April

2014
X
April

2015

April

Aandachtspunten operationalisering:
- De sponsorwerving moet gestart worden. Aandacht is nodig voor de sponsorlijsten
uit het verleden en de aandacht die aan de bestaande sponsoren wordt gegeven.
Hiernaast zal de sponsorcommissie afstemming zoeken met de
PR/clubblad commissie.
- De penningmeester maakt jaarlijkse de financiële resultaten bekend tijdens de
algemene ledenvergadering.
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Bijlage 1: Toelichting taken bestuur en commissies
1.1. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de
secretaris. Zij hebben de contacten met bijvoorbeeld de gemeente, de NFF en de
KNWU.
Het bestuur van FCC de IJsselcrossers is verantwoordelijk voor de financiën binnen
de vereniging. De aangewezen persoon, de penningmeester legt verantwoording af
aan het bestuur. Jaarlijks zullen de resultaten tijdens de ledenvergadering bekend
gemaakt worden.
Het bestuur van FCC de IJsselcrossers zal naar iedere afdelingsvergadering van de
NFF of de KNWU twee afgevaardigden sturen. De afgevaardigden zullen verslag
uitbrengen aan het overige bestuur. Enig contact met de afdeling buiten de
vergaderingen om zullen gemeld worden aan het overige bestuur.

1.2. Commissies
De operationele uitvoering van de verenigingstaken ligt in handen van een aantal
commissies. Deze zijn in december 2012, na de Bijzondere Ledenvergadering,
gestart of herstart. Het betreft de volgende commissies:
- Trainingscommissie
- Baan- en accommodatiecommissie
- Kantinecommissie
- Beleidsplancommissie
- Sponsorcommissie
- Activiteitencommissie
- Intakecommissie
- Wedstrijdcommissie
- PR-/Clubbladcommissie
De commissies opereren relatief autonoom en maken zelf hun jaarplan. In overleg
met het bestuur en eventueel de andere commissies worden keuzes gemaakt en
beslissingen genomen. Het is de bedoeling dat er vanuit elke commissie één lid
fungeert als aanspreekpunt. In dit gremium worden dan de afspraken over
bijvoorbeeld financiën gemaakt.
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1.2.1. Trainingscommissie
Doel: het organiseren van de trainingen en begeleiden van trainers
Verzorgd de trainingen op een verantwoorde wijze, zorgt er voor dat er
gediplomeerde trainers op de baan staan. Begeleiden toekomstige trainers en
proberen iedereen de aandacht te geven die men nodig heeft. Zij hebben
overleg wie er in welke groep traint en helpen bij de clubwedstrijden. Men
overlegt over de opbouw van het trainingsseizoen zodat er voor de
wedstrijdrijders een duidelijke conditie opbouw merkbaar is.
Alle trainers ontvangen een kleine vergoeding voor uitgevoerde diensten. Bij
een kortere uitvoering van het trainer zijn, zal dit bedrag per maand terug
gerekend worden en uitgekeerd worden. Alle trainers zijn voorzien van een jas
waarin zij duidelijk te herkennen zijn. De jas blijft eigendom van FCC de
IJsselcrossers te Doetinchem. De trainers zijn verantwoordelijk voor de conditie
waarin zich de jas bevindt.
Ieder jaar zal samen met het bestuur geëvalueerd worden hoe de trainingen het
afgelopen jaar verlopen zijn. Hierin zal tevens bekeken worden of er
geïnvesteerd moet worden in trainers , opleiding of attributen om de trainingen
op het juiste niveau te houden. De huidige trainers zijn er in samenwerking met
het bestuur verantwoordelijk voor om mensen enthousiast te maken en te
houden voor het trainerschap. FCC de IJsselcrossers staat open voor uitwisseling
met trainers van andere clubs en bijvoorbeeld workshops.
1.2.2. Baan- en accommodatiecommissie
Doel: het in stand houden en verbeteren van de baan en de accommodatie
Niet alleen dat de baan er goed bij ligt, maar ook alles eromheen. De
accommodatie dient er verzorgd en goed onderhouden uit te zien. Zij plannen,
zowel in het seizoen en buiten het seizoen diverse dagen en avonden om alles
te onderhouden.
De baan- en accommodatie commissie zal een jaarplan voor het klein en groot
onderhoud voor zowel de baan als de accommodatie opstellen, in afstemming
met trainingen en wedstrijden. Aan de hand van dit jaarplan zal de commissie
een eigen basisbudget ter beschikking worden gesteld. De commissie regelt dan
zelf voldoende handjes vanuit de vrijwilligerslijst en voldoende materiaal en
materieel.
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1.2.3. Kantinecommissie
Doel: het beheer van de kantine
De kantine-commissie regelt de inkoop en verkoop voor de kantine, bij
trainingen en wedstrijden. Bij wedstrijden zorgen zij ervoor dat de
medewerkers/vrijwilligers verzorgd worden. Ook de bezetting wordt door deze
commissie geregeld.
1.2.4. Beleidsplancommissie
Doel: het opstellen van een beleidsplan
Deze commissie heeft onderhavig plan opgesteld en zal deze actueel houden.
De commissie bewaakt de doelstellingen en strategie uit het plan en dient als
klankbord voor het bestuur.
1.2.5. Sponsorcommissie
Doel: het binnenhalen en binnen houden van sponsoren
De taak van deze commissie is het binnenhalen, en houden, van sponsors,
waardoor een groot deel van de vaste lasten afgedekt kan worden.
Sponsoren kunnen direct of indirect bijdragen, en structureel of alleen bij
evenementen. Hiernaast steekt de commissie energie in het aanboren van
andere externe inkomstenbronnen zoals fondsen en subsidies. Zij maken een
plan hoe ze dit de komende jaren bewerkstelligen.

1.2.6. Activiteitencommissie
Doel: het organiseren van activiteiten voor de leden, als bindende factor voor de
vereniging
Voor de leden worden diverse activiteiten georganiseerd, naast de
(club)wedstrijden. Bijvoorbeeld een afsluitdag aan het einde van het seizoen of
een wintertraining als onze baan niet begaanbaar is.
Hiernaast verzorgt zij beterschapskaartjes/fruitmanden naar zieke leden. Zij
overleggen met het bestuur over budgetten en proberen, middels binnen halen
van (inschrijf)geld de activiteiten kostendekkend te houden. Als voorbeeld
organiseert deze commissie de activiteiten rondom de wedstrijden van de NFF
en de KNWU, zoals de loterij.
1.2.7. Intakecommissie
Doel: het informeren aan en het vergaren van informatie van nieuwkomers
In principe wordt elke eerste woensdag van de maand gestart met de inloop van
nieuwkomers. Zij kunnen dan vier keer meetrainen, voordat ze besluiten om wel
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of geen lid te worden. De club stelt hiervoor de faciliteiten beschikbaar als
fietsen, helmen , handschoenen en bodyprotectors.
Leden van deze commissie zijn op die avonden aanwezig en kunnen vragen van
de nieuwe leden (en ouders/verzorgers) beantwoorden. Er wordt voor gezorgd
dat de juiste formulieren worden ingevuld (in verband met verzekering).
Hiernaast wordt bij deze mensen de bereidwilligheid om actief vrijwilligerswerk
te doen voor de club gepeild. Zij zorgen ervoor dat hiervan een actuele lijst voor
de andere commissies toegankelijk is.
1.2.8. Wedstrijdcommissie
Doel: het organiseren en begeleiden van de wedstrijden
Deze commissie zorgt ervoor dat de wedstrijden (club, NFF en KNWU) goed
verlopen. Ze regelen voldoende mensen (baancommissarissen, parc ferme,
wedstrijdleiding) en zorgen ervoor dat het draaiboek compleet en actueel is.
Wanneer er een NFF/KNWU-wedstrijd wordt georganiseerd zal de voorzitter als
algemeen coördinator fungeren. Hij zorgt ervoor dat alle belangrijke posities zijn
ingevuld door de ervaren mensen, die op hun beurt weer de mensen vragen
voor het invullen van de diverse posities.
Ondanks de toch grote ervaring die de vereniging heeft ( we zouden het op de
“automatische piloot” kunnen volbrengen ) wordt elke NFF/KNWU-wedstrijd
benaderd als een groots evenement. Met diverse voorbesprekingen wordt de
wedstrijd opgezet. Dit ook om de ervaring en scherpte te blijven houden. Ook
na de wedstrijd wordt een evaluatie gehouden om eventuele verbeteringen te
kunnen doorvoeren voor het jaar erop.
1.2.9. PR-/Clubbladcommissie

Doel: zorgen voor naamsbekendheid (extern) en informatie van de club (intern)
De commissie zorgt voor een aansprekende website die up-to-date is.
Nieuwsbrieven worden door deze commissie verzorgd, evenals bijvoorbeeld
wedstrijdenverslagen en artikelen in de lokale kranten (dit laatste i.s.m. met de
sponsorcommissie).
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