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Voorwoord
Beste leden,
Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan
de slag gaan. De vereniging is van en voor de leden. We vinden het belangrijk dat jullie je als
leden in het beleidsplan kunnen herkennen, daarom heeft het bestuur dit plan samen met
een groep leden en vrijwilligers opgesteld.
S.T.G. Elburg is een schaatstrainingsgroep waar plezier voorop staat. Plezier in de schaatssport
en plezier met elkaar. Iedereen is welkom; wedstrijdschaatsers, recreanten, jong en oud. Het
hele jaar door kan iedereen deelnemen aan de sportieve activiteiten van de vereniging. Op
dit moment maakt de vereniging een mooie groei door. Deze positieve lijn houden we graag
vast. Dit kan onder meer door een tal van vrijwilligers en trainers die vormgeven aan S.T.G.
Elburg. Zonder hen zou dit alles niet kunnen. Hartelijk dank hiervoor.
Trots ben ik op het resultaat en presenteer het plan dan ook graag aan de leden ter
goedkeuring.
Annie Tukker-Borckink
Voorzitter S.T.G. Elburg
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Wat wil S.T.G. Elburg bereiken?
Missie
Wij willen graag schaatsliefhebbers uit Elburg en de regio het gehele jaar door plezier bieden
in de schaatssport. Iedereen, jong en oud, op hun eigen niveau. Respect voor elkaar en een
positieve, gezellige sfeer staan hierbij centraal.
Visie
In 2018 is S.T.G. Elburg een gezonde, actieve en gezellige schaatsvereniging met een divers
sportaanbod het gehele jaar voor jeugd, recreanten en (selectie)wedstrijdsporters. We
streven ernaar het gemiddelde prestatieniveau naar een hoger plan te brengen.

S.T.G. Elburg staat voor:
Zes pijlers
1. S.T.G. Elburg = sfeer
Wij vinden het belangrijk dat alle leden zich thuis voelen binnen de vereniging. Gezelligheid,
respect voor elkaar en een positieve sfeer zijn belangrijk voor het creëren van het
verenigingsgevoel.
2. Vier seizoenen actief
S.T.G Elburg heeft een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten op recreatie- en
wedstrijdniveau, voor jong en oud, in zomer en winter. Dit is wat ons onderscheidt van veel
andere sportverenigingen. Bij S.T.G. Elburg kun je het gehele jaar door sporten.
3. Ieder op zijn eigen niveau
Bij onze vereniging zijn alle schaatsers welkom, zowel recreanten en wedstrijdschaatsers als
selectieschaatsers.
4. Kwaliteit: Het draait allemaal om techniek
Een goede schaatstechniek draagt bij aan het plezier in deze sport, voorkomt blessures en
zorgt voor snelheid. Daarom is techniek een belangrijk aandachtspunt tijdens trainingen en
streven we ernaar dat de leden training krijgen van gediplomeerde trainers.
5. Een groeiende vereniging
S.T.G. Elburg wil blijven groeien en zal geen ledenstop instellen. De kwaliteit van trainingen
staat echter voorop. De groei van de vereniging mag daarom niet ten koste gaan van de
kwaliteit. Iedereen moet de training kunnen krijgen die hij/zij verdient.
6. Dichtbij én betrokken
Vrijwilligers en ouders van jeugdleden zijn waardevol voor de vereniging. Zonder de
betrokkenheid van vele vrijwilligers heeft de vereniging geen bestaansrecht. Voor een goede
belangenbehartiging werken we samen met collega-verenigingen.
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Hoe gaan we dit realiseren?
1. S.T.G. Elburg = sfeer
We vinden het belangrijk om een verenigingsgevoel te creëren. Dit willen we onder meer
bereiken door naast de zomer- en wintertrainingen diverse activiteiten te organiseren, zoals
schaatskamp, LOLympische spelen, schaatsen op zomerijs (in Thialf),
clubkampioenschappen, feestavond etc.
2. Vier seizoenen actief
S.T.G Elburg heeft een gevarieerd sportaanbod het gehele jaar, vier seizoenen lang.
Winteractiviteiten:
- schaatsen op kunstijs
- schaatsen op natuurijs
- droogtraining
Zomeractiviteiten:
- droogtraining
- skeeleren
- fietsen
3. Ieder op zijn eigen niveau
 Recreanten en wedstrijdschaatsers
De recreanten en recreatieve wedstrijdrijders zullen in verschillende trainingsgroepen worden
ingedeeld. Met onderling verschillende niveaus, doelen en invulling van de training. Hierdoor
zijn de trainingen doelgroepgericht. Dit zorgt voor schaatsplezier, binding en verlaagt de
drempel voor nieuwe en potentiële leden om lid te worden van S.T.G. Elburg. Op dit moment
is er een vrij groot niveauverschil binnen de recreantengroep. Ook de recreanten zullen per
niveau in groepen ingedeeld worden voor zomer- en wintertrainingen. Mocht er bij een
niveau een te kleine groep zijn, dan zal er samenwerking worden gezocht met andere
verenigingen.
 Schaatsselectie
Er zal gestreefd worden om een selectiegroep samen te stellen (op basis van tijd en talent)
voor prestatiegerichte wedstrijdschaatsers. Het doel is om hiermee aansluiting te vinden met
de top in de regio en talentvolle rijders de mogelijkheid te bieden om zich binnen de
vereniging verder te ontwikkelen. We willen graag topsport dichtbij huis creëren. Dit onder
andere door extra trainingen aan te bieden.
4. Kwaliteit: Het draait allemaal om techniek
- Om de kwaliteit te borgen streven wij ernaar om gediplomeerde trainers in te zetten.
- Eén trainer zal aan een groep van maximaal 10 á 12 leden schaatstraining geven.
- S.T.G. Elburg faciliteert schaatsbegeleiders en leden in het volgen van
trainersopleidingen.
- De leden hebben een vaste trainer. Wel zal een trainer een paar trainingen per jaar
worden bijgestaan door een andere trainer. Dit is goed, omdat iedere trainer zijn eigen
trainingsmethodes heeft. De leden zullen zo merken wat voor hen het beste werkt. Op
deze manier kunnen zij hun techniek verbeteren.
- Trainers worden jaarlijks geëvalueerd door een instructiebegeleider. De
instructiebegeleider is aanspreekpunt voor leden en bestuur.
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5. Een groeiende vereniging
‐ We kiezen voor een ijsbaan die dichtbij Elburg is gevestigd om leden te behouden en te
werven.
‐ Kennismaken met S.T.G. Elburg willen we laagdrempelig houden door geïnteresseerden
de mogelijk te bieden om het gehele jaar deel te nemen aan vrijblijvende proeflessen in
verschillende disciplines: droogtraining, fietsen, schaatsen, skeeleren.
‐ Leden willen we behouden door sportgerelateerde bijeenkomsten te organiseren, zoals
workshops schaatsen slijpen, trainingen met hartslagmeters.
‐ Leden van andere verenigingen zijn bij ons welkom als zij hier zelf voor kiezen. S.T.G. Elburg
zal niet actief leden werven van andere verenigingen.
‐ Bij activiteiten van S.T.G. Elburg wordt op een actieve manier leden geworven.
‐ Om de binding van leden met de vereniging te vergroten worden er diverse activiteiten
georganiseerd, zoals trainingskampen, feestavond, clubkampioenschappen.
6. Dichtbij én betrokken
 Vrijwilligers
Vele handen maken licht werk. Een grote groep vrijwilligers vermindert de kwetsbaarheid bij
het wegvallen van andere vrijwilligers. Op dit moment worden activiteiten vaak door
dezelfde groep vrijwilligers gedragen. Om te borgen dat alle activiteiten door kunnen blijven
gaan, is het nodig dat het huidige vrijwilligersbestand wordt vergroot. Wij zullen leden en
ouders van jeugdleden hiervoor persoonlijk benaderen (liefst) per telefoon of persoonlijk
contact. Dit houdt wel in dat het voor het bestuur (o.a. via de trainers) noodzakelijk is op de
hoogte te blijven van de kwaliteiten en mogelijkheden van de leden.
 Samenwerking
S.T.G. Elburg vindt het belangrijk om goede contacten te hebben met andere
schaatstrainingsgroepen. Door samen te werken kunnen we onze belangen beter behartigen
bij onder meer de Gewesten en ijsbanen. Ook willen we graag goed contact met de ouders
van jeugdleden. Mocht er een probleem zijn, dan kunnen zij de bestuursleden benaderen en
zal er gezocht worden naar een oplossing, zodat de jeugdleden met plezier kunnen blijven
sporten.

Overige aandachtspunten
 Uitstraling belangrijk
Alle leden zijn verantwoordelijk voor de uitstraling naar buiten. Tijdens trainingen is voor de
trainers de zichtbaarheid van leden belangrijk, daarom is het voor alle leden verplicht om
tijdens trainingen de kleding van de vereniging dragen.
 Communicatie en free publicity
Door een goede communicatie voelen leden zich meer betrokken bij S.T.G. Elburg. De
vereniging zal hierbij zoveel mogelijk communiceren via online media, zoals
e-mail(nieuwsbrieven), de website, Facebook en Twitter. Het is belangrijk dat de website upto-date is en voldoet aan deze tijd (bv Twitter en Facebook feed, sponsors duidelijk zichtbaar
etc.) De website zal daarom vernieuwd moeten worden.
Het verkrijgen van naamsbekendheid is belangrijk, omdat een grotere naamsbekendheid
kan zorgen voor een groei van leden en sponsoren. Lokale media zullen daarom
geïnformeerd worden over S.T.G.-activiteiten en na afloop een verslag (bijvoorbeeld
persbericht) ontvangen van deze activiteiten. Ook is het van belang dat leden het S.T.G.jack dragen bij interviews en foto’s om zo de herkenbaarheid van de vereniging te
vergroten.
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 Sponsoring
Sponsorgelden verruimen voor S.T.G. Elburg de mogelijkheden tot het organiseren van
activiteiten. Ook kunnen sponsorgelden het sporten voor leden financieel aantrekkelijker
maken. Extra inkomsten worden hetzelfde jaar besteed aan de leden, tenzij de vereniging
een duidelijk spaardoel heeft.

Uitvoering
Wij willen op korte termijn werkgroepen samenstellen om in elk geval de volgende punten op
te pakken:
‐ website
‐ kleding
‐ sponsoring (werkgroep leden met middenstandsnetwerk i.o.m. penningmeester)
‐ selectiegroep
‐ activiteitencommissie (werkgroep heeft uitbreiding nodig). De activiteitencommissie
zal een evenementenkalender voor het seizoen 2013/2014 opstellen.
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