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 Inleiding  

 
Het gaat goed met AV Daventria 1906 (Daventria)! Al 110 jaar lang zijn we als atleten verenigd in 

Daventria. Een vitale vereniging waar sport en plezier hand in hand gaan. Dit verenigd zijn vormt ook 

de leidraad voor de komende vijf jaar. Trots constateren we dat er prachtige sportieve 

(top)prestaties zijn neergezet, het aantal leden flink is gegroeid, het trainersgilde kwalitatief en 

kwantitatief op orde is, commissies goed bezet en functionerend zijn en er op en buiten de baan 

prachtige initiatieven plaatsvinden. Het is mooi om te zien dat ook enthousiaste en betrokken 

ouders zich inzetten voor de vereniging. Vanuit deze basis van trots en saamhorigheid willen wij de 

komende vijf jaar vormgeven aan een toekomstbestendig Daventria.  

Het verenigingsbeleidsplan geeft de koers aan die we als A.V. Daventria 1906 de komende vijf jaar 

willen volgen.  De vereniging neemt haar verantwoordelijkheid voor het aanbieden van atletiek en 

gerelateerde sport- en ontspanningsactiviteiten, op verschillende niveaus, aan mensen in alle 

leeftijdsgroepen vanaf 6 jaar. In de komende jaren willen we met dit beleidsplan ons Daventria-

imago van een actieve, ambitieuze, maatschappelijk verantwoorde en sociale sportvereniging verder 

vorm en inhoud geven.  

Het beleidsdocument Trots en verenigd is geen compleet actieprogramma en een beleidsplan is per 

definitie niet statisch, maar dynamisch. Voortschrijdend inzicht en veranderende omstandigheden 

kunnen tot aanpassingen leiden. De grote lijnen worden uitgezet en deze worden de komende vijf 

jaar gezamenlijk ingevuld door het bestuur, het trainerscorps en alle vrijwilligers. Het voornemen is 

om jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering te evalueren of we nog steeds op de juiste weg 

zijn. 

Er is veel te doen binnen onze vereniging. Samen bouwen wij de komende vijf jaar verder aan een 

mooi AV Daventria 1906! 

´Dat lang Daventria mag leven 

Zij onze leus te allen tijd! 

Dat lang Daventria mag leven 

Zij onze leus te allen tijd!´ 

(uit: Daventria clublied) 

Bestuur A.V. Daventria 1906,  

Februari 2017 

Jeroen Oosterwegel  – voorzitter 
Hans Blankestijn – secretaris 
Lienke Kooistra – penningmeester 
Elleke Steenbergen – algemeen lid 
Rob Snippe – algemeen lid 
Raymond ter Woord – algemeen lid 
Jurriën ten Hoeve - jeugdbestuurslid 
Noortje Rijken – algemeen lid 



 

Waar gaan we naar toe? 

 

“De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen van de atletiek in welke verschijningsvorm dan 

ook.” 

Dit doel zoals geformuleerd in onze statuten leidt tot de volgende missie: 

Missie 

Het zijn van een vereniging: 

 waar atletiek in al haar verschijningsvormen op een verantwoorde wijze en onder 
deskundige begeleiding  uitgeoefend kan worden 

 waar ieder individu op zijn/haar eigen niveau de atletieksport kan beoefenen en zijn/haar 
potentieel optimaal kan benutten 

 waar plezier, gezelligheid en sociale binding typerend zijn voor de clubcultuur 

 die openstaat voor, meebeweegt in en onderdeel uitmaakt van de maatschappij en haar 
maatschappelijke vraagstukken. 

 
In lijn van deze missie stelt Daventria voor de komende periode de volgende ambitiesl: 
 

Ambities 2017-2021 
1. Stabilisatie tot lichte groei in het ledenaantal 

van 0-5% per jaar binnen alle trainingsgroepen, 
door inzet op promotiemogelijkheden en 
organisatie van beginnerscursussen, clinics, 
schoolsport etc. Blijvende binding van 
dergelijke deelnemers door begeleide 
doorstroom naar passende trainingen; 

2. Deelname aan competities door de jeugd 
(zowel junioren als senioren) en doorgroeien 
binnen 5 jaar naar een top 6 klassering in een 
of meer junioren competities in de landelijke finales. 

3. Realisatie van een accommodatie die geschikt is voor de organisatie van een senioren 
competitiewedstrijd.  

4. Opzetten en faciliteren van talentgroepen atletiek  
5. Behouden en uitbreiden van het trainerscorps  
6. Structuur van de vereniging verbeteren en borgen 
7. Actieve interne en externe communicatie  
8. Stimuleren van actieve participatie van leden en betrokkenen 
9. Vergroten van de inkomsten uit verenigingssponsoring  
10. Doorgroeien in de wedstrijdorganisatie van de IJsselloop, de Bunkercross en de Brink tot 

Brinkloop 
11. Profilering van Daventria als maatschappelijk betrokken vereniging 
12. Openstaan voor atletiek gerelateerde trends  
13. Gericht op samenwerking 

 



Ontwikkelingen 
 
Verschillende ontwikkelingen hebben invloed op het functioneren van Daventria.  

 

Interne aandachtpunten 

 De accommodatie heeft op een aantal punten onderhoud en vernieuwing nodig 

 Voldoende juryleden blijft een punt van aandacht 

 Sponsoring is matig ontwikkeld 

 Binnen de vereniging is niet altijd duidelijk wat van bestuur, commissies en trainers verwacht 
mag worden 

 Interne en externe communicatie is niet op orde 

 Als trotse vereniging met aansprekende prestaties blijft onze profilering onder de maat 
 

Externe ontwikkelingen 

 Aantal actieve hardlopers groeit 

 Aan atletiek gerelateerde (commerciële) buitensporten neemt toe 

 Flexibel individueel sporten buiten verenigingsverband neemt toe 

 Atletiek als onderdeel gezonde leefstijl is populair 

 De ontwikkeling naar een participatiemaatschappij.  

 

Baanatletiek 
 

Daventria is een vereniging waar jong en oud op zijn of haar eigen niveau atletiek kan beoefenen. Er 

is aandacht voor zowel breedtesport als topsport. Alhoewel plezier de leidraad is voor ontwikkeling, 

zijn er voor de komende vijf jaar ook duidelijke prestatiedoelen. 

 
Doelen 
 
Competitie: 

 Handhaving senioren ploegen in 1e divisie en daar waar mogelijk promotie 

 Met alle junioren categorieën (zowel jongens als meisjes) met ten minste 1 ploeg deelnemen 
aan de competitie 

 Met 1 a 2 junioren ploegen de landelijke finale halen 

 Deelname competitie met zowel mannen als 
vrouwen mastersploeg 
 

Nederlandse Kampioenschappen: 

 Bij alle categorieën vanaf de junioren D 
deelname aan NK’s 

 Dit geldt voor zowel indoor als outdoor 
kampioenschappen 



 Op alle niveaus meedoen in finales 
 

 
Uitwerking 

 Opstellen duidelijk trainingsplan met aandacht voor doorgaande trainingslijn van pupil tot 
senior. De basis voor dit plan is een aanbod van trainingen per leeftijdscategorie om als 
senior maximaal te kunnen presteren, in acht houdend dat plezier in het beleven van 
atletiek te allen tijde voorop staat 

 Voldoende geschoolde trainers voor de groepen die doorgaande trainingslijn goed kunnen 
neerzetten 

 Opbouwen structuur waarin alle trainers jaarlijks minimaal bijscholing bijwonen 

 Streven naar specialisatietrainingen op ieder 
atletiekonderdeel  

 vorming van talentengroepen in samenwerking 
met andere verenigingen 

 Behoud junioren                                                                    

 Stimuleren wedstrijddeelname                            

 Actieve betrokkenheid trainers en ouders 
 
 
 

Mila Loopgroep 

Mila is de afkorting van midden lange afstand. Hieronder vallen de volgende hardloopafstanden die 

op de atletiekbaan worden gelopen namelijk: 800, 1000, 1500, 1609 (1 Engelse Mijl), 3000 en 5000 

meter. Deze specialisatie groep traint op maandag en donderdag op de atletiekbaan van Daventria 

1906 onder  leiding van goed opgeleide trainers. Voor lopers m/v die 4  of meer trainingen per week 

lopen wordt in overleg een persoonlijk schema gemaakt. Tevens wordt van de atleet gevraagd om 

een logboekje in te vullen! Vanaf de B-junioren  bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten bij de 

Mila groep. Voor gastleden is de regel om na 1 jaar  lid te worden van de vereniging. 

Wegatletiek 
De afdeling wegatletiek is gericht op het trainen van senioren atleten voor het lopen van langere 

afstanden vanaf 5 km tot en met de marathon. Deze wegatleten trainen op de atletiekbaan op 

maandag-, woensdag-, en/of donderdagavond. Daarnaast trainen de atleten volgens een wekelijks 

schema van de trainer. 

De ambitie voor de wegatletiek voor de komende vijf jaar luidt als volgt: “Voor iedere atleet een 

trainingsvorm creëren waarin hij of zij de sport met plezier kan uitoefenen op recreatief- en 

wedstrijdniveau. Tevens de keuzemogelijkheid kunnen bieden om te trainen op de gewenste afstand 

en/of op prestatie.” 

Voor het realiseren van deze ambitie wordt komende jaren een onderscheid gemaakt in twee 

herkenbare groepen. 

Prestatie gericht (topteam) 

Van de atleten die “ervoor gaan” wordt een prestatie-

ambitie verwacht, waaraan een trainer gekoppeld wordt 



die de uitdaging met deze atleten aangaat. Deze groep zal uit atleten bestaan die tenminste twee 

keer per week gezamenlijk trainen en tenminste één keer individueel volgens de schema's van de 

trainer. De omvang van deze groep is beperkt. 

 

Recreatief gericht 

Voor de atleten die een recreatieve benadering kiezen, staat het “lekker lopen” voorop. Ook lopers 

die wel prestatiegericht willen trainen, maar niet aan de criteria van de prestatie-groep kunnen of 

willen voldoen vallen hieronder. Binnen de 

afstandgerichte benadering kan een keuze gemaakt 

worden voor 5km/10km/15km/halve marathon/hele 

marathon. Voor de recreatieve groep zijn 

trainingsschema's beschikbaar die gericht zijn op deze 

afstanden. 

 

Recreanten loopgroepen 
Atletiek voor de recreanten bij Daventria valt onder 

de verantwoordelijkheid van de Recreanten Atletiek Commissie (RAC). Voor deze groep staat het 

plezier en groepsgevoel voorop.  Er wordt in 4 à 5 groepen van verschillende niveau’s gelopen. Deze 

groepen worden begeleid door geschoolde loopbegeleiders. De RAC organiseert cursussen en 

opleidingen om het niveau en aantal loopbegeleiders op peil te houden.  

Naast begeleiding van de vaste trainingsmomenten geven loopbegeleiders ook clinics voor de 

IJsselloop en worden ze ingezet bij participatieprojecten, zoals Loop je Lichter, vrouwenlopen etc. 

Voor beginnende lopers wordt jaarlijks een cursus georganiseerd.  

Om het plezier en saamhorigheidsgevoel te versterken worden er jaarlijks diverse evenementen 

georganiseerd, waaronder de RAC-dag en de oudejaarsloop.  

De RAC gaat de komende jaren deze activiteiten voortzetten en deelname stimuleren. Daarnaast is 
het de bedoeling komende jaren het aanbod voor recreanten uit te breiden met één of meerdere 
Nordic Walking groepen.  
 



 

Wedstrijden 
 

Daventria organiseert jaarlijks vijf wedstrijden op haar eigen baan. Om deze wedstrijden goed vorm 

te kunnen geven zijn er voor de komende vijf jaar de volgende ambities:  

 

 Het continueren en verbeteren van de wedstrijdorganisatie  

 iedere leeftijds-categorie atleten (van pupillen tot masters) kan aan minimaal twee 

wedstrijden deelnemen   

 De jaarlijkse organisatie van één van de junioren of masters competitiewedstrijden  

 Organisatie van een competitiewedstrijd voor de senioren.  

 

Buiten de baan organiseert Daventria jaarlijks de IJsselloop (via stichting IJsselloop) en de 

Bunkercross. Tevens werkt Daventria mee aan de organisatie van de Brink tot Brinkloop en is 

betrokken bij het NK-indoor in het Omnisportcentrum in Apeldoorn. 

 

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) 
De WOC is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden op de ‘eigen’ baan. Daarnaast zorgt 

zij voor juryleden bij uitwedstrijden.  

Om de wedstrijden goed te kunnen blijven organiseren stelt de WOC zich voor de komende jaren het 

volgende ten doel: 

  Werven van dubbele bezetting voor essentiële functies:(wedstrijdleider, scheidsrechter, 
microfonist en wedstrijdsecretaris) 

 Groei in het aantal juryleden van zes  per jaar 

  Het jaarlijks organiseren van een jurycursus  

 Motiveren ouders tot deelname jurycursus  

 Stimuleren wedstrijddeelname: 
 

 
Deze doelstellingen wil de WOC realiseren door middel van: 
 

 Actief werven voor wedstrijdorganisatie onder oudere jeugdleden 

 Ouders actief benaderen en stimuleren tot inzet bij wedstrijden 

 Ouders actief motiveren tot deelname jurycursus 

 Actieve communicatie over wedstrijden via trainers, website en ouderleiders 

 Maatschappelijk stage gebruiken als middel om middelbare scholieren te betrekken bij 
wedstrijdorganisatie 
 

Clubkampioenschappen 

Aan het einde van het zomerseizoen worden de jaarlijkse clubkampioenschappen georganiseerd. 

Een mooie gelegenheid om leden van de verschillende trainingsgroepen in een gezellige sfeer bij 



elkaar te brengen op de baan. De komende jaren zet Daventria zich ervoor in om de deelname van 

zowel jong als oud, recreatieve als prestatieve atleten te stimuleren door middel van:  

 Actief betrekken, stimuleren tot deelname van (bos)recreanten 

 Actief betrekken, stimuleren tot deelname van (prestatieve) wegatleten 

 Organisatie van een loop-wedstrijd tijdens clubkampioenschappen  

 Organisatie van workshops voor technische onderdelen in de weken voorafgaand aan de 
clubkampioenschappen 

 Stimuleren deelname G-sporters 

 Organisatie gezellige afsluitende activiteit 

 

IJsselloop 

De IJsselloop is in 2006, in het kader van het 100 jarig bestaan van onze vereniging, voor de eerste 

keer georganiseerd. De loop is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een mooie recreatieve en regionale 

hardloopwedstrijd voor jong en oud.  

Het aantal deelnemers is van ruim 500 in 

2006 naar circa 2000 in 2010 en ruim 6600 

in 2016 gegroeid. Het publiek is enorm 

gegroeid en ook qua uitstraling is de 

IJsselloop een evenement van regionaal 

formaat geworden. Salland 

Zorgverzekeringen is in 2015 wederom 

hoofdsponsor geworden voor een periode 

van drie jaar. Kortom de IJsselloop staat op 

de Deventer sportkalender! 

De ambitie voor de IJsselloop tot 2020 kan als volgt worden beschreven: 

 Professionele hardloopwedstrijd voor jong en oud, voor de ruime regio Deventer; 

 Het evenement moet gericht blijven op het hele gezin; meedoen is belangrijker dan winnen. 

 Groei in deelnemersaantallen is mogelijk, maar geen doel op zich. 

 Doel voor 2017 en verder is verdere versterking van de IJsselloop als stadsevenement, 
waarbij ook “meedoen” en “gezondheid” belangrijke steekwoorden zijn. 

 Daar waar mogelijk meerjaren sponsorcontracten (eventueel ook verenigingsbreed) 
afsluiten. 

 Verdere professionalisering van de organisatie rond de loop. Gebleken is dat dit nodig is 
vanwege de groei van de afgelopen jaren en de mede daardoor toenemende eisen en 
verwachtingen vanuit de overheid en sponsoren. 
 

Bunkercross 

De Bunkercross is in 2010 voor het eerst georganiseerd op landgoed de Haere in Olst. Het hoofddoel 

voor deze wedstrijd is het realiseren van een jaarlijks terugkerend evenement. Daarnaast worden de 

volgende doelen gesteld:  



 Groei van de Bunkercross tot een regionaal 
bekende wedstrijd met een professionele 
uitstraling; 

 Neerzetten van een uitdagende wedstrijd 
voor zowel jeugd als senioren door middel 
van een prachtig en pittig parcours; 

 Extra stimuleren van deelname van jeugd 
door middel van leeftijdscategorieën; 

 Inzet op verdere groei richting 300 
deelnemers door promotie en een goede 
organisatie. 

 Clinics aanbieden 

 Onderdeel van Sallands cross-circuit en crossleague oost 
 

Brink tot Brinkloop 

De Stichting Atletiek Promotie Deventer (STAP) organiseert sinds 2007 in nauwe samenwerking met 

ABS Bathmen (afdeling Trimmen) en A.V. Daventria 1906 de Brink tot Brink loop. Het is een 

recreatieve loop over exact 10 km van de Brink in Deventer naar de Brink in Bathmen.  

De uitgangspunten van de organisatie zijn: 

 Het evenement is een recreatieve loop, die voor een breed publiek toegankelijk is; 

 De hardloopwedstrijd is een terugkerend evenement dat steeds zal plaatsvinden op de 
laatste zondag van het jaar (indien mogelijk); 

 Geleidelijke groei van het aantal deelnemers (vanaf 900 in 2009);  

 De loop elk jaar verder professionaliseren. 
 

Accommodatie en materiaal 
 

In 2009 is de atletiekbaan op sportpark Keizerlanden gerenoveerd. Na deze renovatie is de baan 

KNAU gecertificeerd en daarmee geschikt voor organisatie van alle wedstrijden. Komende vijf jaar 

richt het beleid zich met name op de accommodatie (clubhuis, kleedruimtes en opslag) en het 

materiaal. De belangrijkste doelen tot 2020 zijn: 

 Opstellen van een meerjaren onderhoudsplan waardoor de kwaliteit van de baan, het 
technisch materiaal en ons clubhuis op hoogwaardig niveau blijft (door het bestuur). Dit 
omvat ook het opknappen of bestemmen van plekken met achterstallig onderhoud (naast 
het clubhuis en kogelslingerinstallatie) en de groenstroken; 

 Aantrekkelijker inrichten van de accommodatie (clubhuis); 

 Opstellen van een meerjarenplan voor materiaalaanschaf waarin rekening wordt gehouden 
met zowel de kleinere jaarlijkse aanschaf als de investering in groter materiaal; 

 Opstellen van een lange termijn planning voor beheer van het clubhuis en inventaris (door 
de beheercommissie) en voor lange termijn ontwikkeling en onderhoud van de 
accommodatie; 

 Behouden en uitbreiden van vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhouden van baan 
en accommodaties. 



 
Van belang bij het opzetten van de plannen voor materiaal en accommodatie is dat meer nog dan 
voorheen wordt gelet op de voor het beheer benodigde mankracht en financiële middelen.  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Profilering en communicatie 
 
 

Als trotse vereniging met aansprekende prestaties en bijzondere activiteiten en evenementen blijft 
onze profilering onder de maat. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat onze interne en externe 
communicatie niet op orde is.  
 
Daventria beschikt over verschillende communicatiekanalen. Deze dienen optimaal en veilig te 

worden beheerd en continu van actuele content voorzien:  

 Website 

 Email 

 Nieuwsbrief 

 Daventriaan  

 Facebook 

 Andere social media 
 
Daarnaast willen we sterker inzetten op profilering via lokale, regionale en landelijke media. Voor 
een optimale informatievoorziening is additionele capaciteit in de mediacommissie noodzakelijk. 
Afstemming met commissies is cruciaal om te komen tot goede interne en externe communicatie en 
profilering.  
 
Clubtenue 
De belangrijkste promotie van Daventria vormen de atleten. Het dragen van ons clubtenue tijdens 
wedstrijden en evenementen als de IJsselloop en Bunkercross is een prachtige manier om Daventria 
onder een breed publiek onder de aandacht te brengen. Daarom doen wij een dringend beroep op 
onze leden om Daventria tenue te dragen.    



 
 

Activiteiten 
Activiteiten zorgen voor binding van leden aan de vereniging, voor contact tussen verschillende 

trainingsgroepen en voor contact met andere verenigingen en sponsoren. Het beleid voor 

activiteiten richt zich komende jaren op de volgende punten: 

 Binding per groep: binding van leden aan de vereniging door organisatie van activiteiten voor de 
eigen trainingsgroep. Deze activiteiten worden verzorgd door trainers, de RAC en de JAC; 

 Integratie in de vereniging: stimuleren van uitwisseling tussen groepen door organisatie van 
vereniging brede activiteiten voor jeugd en voor senioren; 

 
Onlangs is de evenementencommissie opgericht, bestaande uit leden van de verschillende 
trainingsgroepen. Daarnaast is de JAC al jaren actief. Er is een plan geschreven voor het organiseren 
om de binding van de leden aan de club en de integratie tussen trainingsgroepen te stimuleren. Dit  
plan zal in de komende 5 jaar uitgerold worden.  
 
 

 Integratie op het sportpark: organisatie van een jaarlijkse activiteit op het sportpark in 
samenwerking met de andere verenigingen ter bevordering van de samenwerking.  

 Integratie in de maatschappij 

 Samenwerking met (commerciële) aanbieders van atletiek- gerelateerde activiteiten  

 

 

Sponsoring 
De sponsoring voor Daventria is nog steeds voor een groot deel gekoppeld aan de IJsselloop en 
andere evenementen. Directe verenigingssponsoring is beperkt. 

 De komende vijf jaar wordt daarom op de volgende punten ingezet voor sponsoring: 

 Intensieve samenwerking met Ijsselloopcie inzake sponsoren 

 uitbreiden van de verenigingssponsoring  

 Van standaard naar maatwerk sponsorcontracten 

 Meer communicatie en contact met sponsoren 

 Opstellen jaarplannen 

 Effectiviteit jaarlijks evalueren  
 

Realisatie van deze speerpunten door: 

 Samenvoeging sponsorcommissies Daventria en IJsselloop 

 Organisatie jaarlijkse sponsoractiviteit 

 Vast contactpersoon voor sponsoren in de sponsorcie 

 Optimale samenwerking met mediacie inzake communicatie sponsoren 

 Jaarlijks evalueren met sponsor 

 Meer aandacht voor sponsoring in natura 
 



 

Vrijwilligers 
Daventria draait op haar vrijwilligers. Van belang is om vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken 

binnen de vereniging, vrijwilligers te vinden en te behouden en duidelijk te zijn in de verdeling van 

taken tussen bestuur en commissies. Bij de werving van vrijwilligers is het van belang het accent te 

leggen op de voordelen: vrijwilligers werk is leuk en nuttig.  

 

TROTS 

 De speerpunten voor de komende  vijf  jaar zijn: 

 Uitstralen dat actieve betrokkenheid leuk en leerzaam is 

 Actief inzetten op betrokkenheid van leden en ouders 

 Heldere communicatie over vacatures 

 Expliciet uiten van waardering voor vrijwilligers  
 
 

Waardering 
Waardering voor vrijwilligerswerk en voor prestaties laat Daventria graag zien aan haar leden. Dit 

gebeurt onder andere door het benoemen van de vrijwilliger van het jaar en door het in het 

zonnetje zetten van atleten die aansprekende prestaties hebben geleverd. Een andere mogelijkheid 

voor het uiten van waardering is het benoemen van leden van verdienste en ereleden. 

 In de komende beleidsperiode gaat het bestuur het beleid rondom benoeming van ereleden en 

leden van verdienste herzien om goed uiting te kunnen geven aan waardering voor zowel 

vrijwilligerswerk als voor bijzondere prestaties.  

 
 
 
 

 

 

Financieel beleid  
 

Bij een sportief gezonde vereniging past ook een financieel gezond beleid. De vereniging beschikt op 

dit moment over een eigen clubhuis en huurt de atletiekbaan van de gemeente Deventer. Daarnaast 

is er opslag in de vorm van MAVO-garageboxen. Het clubhuis in zijn huidige vorm dateert van 2004. 

Deze is financieel mogelijk gemaakt door inbreng van eigen middelen, een bijdrage van de gemeente 



Deventer en verder deels gefinancierd door de Rabobank Salland. Voor de helft van deze lening staat 

de Stichting Waarborgfonds Sport garant. 

Bij het financiële beleid van de 

komende jaren dient de vereniging 

rekening te houden met de huidige 

inkomstenstroom en verplichtingen, 

maar ook met de voorgenomen groei 

van het ledenbestand. Het bestuur 

denkt niet primair aan uitbreiding van 

kantine en kleedkamers. De komende 

periode streven we naar optimalisatie 

van samenwerking met buren Zwaluwen en Pickwickplayers. De eerste samenwerkingsvormen zijn 

inmiddels tot stand gekomen. In de loop van 2017 denken we bv aan gecombineerde 

camerabeveiliging. De sportieve ambities van de vereniging vereisen toenemende  investeringen  in 

materialen en inrichting van de accommodatie waaronder op korte termijn een kogelslingerkooi. De 

komende periode zal jaarlijks een investeringsbegroting worden opgesteld.  

 

We zullen reserves opbouwen voor het noodzakelijke  onderhoud aan het clubhuis.  Door 

vrijwilligersinzet wordt al het nodige onderhoud aan en rond de accommodatie verricht, waardoor 

de huursom vanuit de gemeente wordt verminderd. 

 

Uiteraard dienen we ook de lopende uitgaven in de greep te houden. Met onze sportieve ambities 

stijgen de uitgiften aan gekwalificeerde trainers. De kwalitatieve verbetering dient uiteraard wel 

betaalbaar te zijn zonder de contributies excessief te laten stijgen. We willen hierin vasthouden aan 

de door de atletiekunie jaarlijks aangegeven trend. 

Daardoor blijft het belangrijk de andere inkomensstromen, met name uit sponsoring en acties 

voldoende aandacht te blijven geven en waar mogelijk meer mogelijkheden te benutten. Daarbij 

kunnen ook de huidige loopevenementen en hiermee samenhangende activiteiten zoals 

loopcursussen en clinics een belangrijke rol spelen als groeiende inkomstenbron.  Momenteel komt 

vrij veel geld binnen via eenmalige subsidiëring van evenementen. We streven naar een continue 

inkomstenbron vanuit sponsoren en denken hierin de komende jaren een slag te kunnen maken. 

Het bestuur streeft er naar inzake trainers- en vrijwilligers vergoedingen  volledig transparant te 

acteren. In 2018 dienen alle trainings- en vrijwilligersvergoedingen voor leden online inzichtelijk te 

zijn. 

 



Bijlage Participatiebeleid AV Daventria 2017-2021 

  

De participatiemaatschappij: Toekomst voor AV Daventria 1906 !  

Mens en maatschappij zijn in beweging. Letterlijk en figuurlijk. Bewegen wordt 

steeds meer gezien als onmisbaar onderdeel voor een gezonde mens en een 

gezonde maatschappij. Dit toenemend inzicht zorgt ervoor dat zowel individuen als 

bedrijven, instellingen en organisaties zoeken naar manieren waarin een goed en 

duurzaam bewegingspatroon geïntegreerd raken in mens en samenleving. AV 

Daventria 1906 haakt graag aan bij deze transitie. Zowel vanuit kansen die er liggen, 

als ook vanuit een noodzaak: om toekomstbestendig te blijven is een omslag van 

een vereniging 'voor en door sporters', naar een vereniging waar ook mensen vanuit 

andere intenties of doelen bewegen noodzakelijk. Het aangaan van nieuwe 

samenwerkingsverbanden is hierbij een mooie uitdaging die tegelijkertijd 

onvermijdelijk is. AV Daventria 1906 is een atletiekvereniging. Bij de 

samenwerkingsvormen is de atletieksport dan ook het uitgangspunt en de bindende 

factor!   

 Wat wil AV Daventria 1906 in de participatiemaatschappij?   

 Een atletiekvereniging zijn waar leden met plezier kunnen sporten en op 

eigen niveau uitgedaagd worden  

 Atletiek als uitgangspunt en bindende factor in samenwerkingsverbanden  

 Ontwikkeling van een vereniging puur van en voor sporters, naar een 

vereniging waar zowel laagdrempelig bewegen voor specifieke doelgroepen als 

topsport en alles daartussen in mogelijk is.   

 Samenwerkingsverbanden uitbouwen en aangaan met lokale en regionale 

sportverenigingen, bedrijven / marktpartijen, medische- en zorg instellingen, 

zorgverzekeringen, welzijnsorganisaties en ideële organisaties met een lokaal 

maatschappelijke insteek  

   

Samenwerkingsverbanden  

AV Daventria 1906 wil zich graag verder ontwikkelen tot een sportvereniging die 

openstaat voor, meebeweegt in en onderdeel uitmaakt van de maatschappij en haar 

maatschappelijke vraagstukken. In de keten van beweging als belangrijk element tot 



gezondheid ziet AV Daventria 1906 haar rol vooral op het gebied van preventie en 

participatie. Hierbij zijn samenwerkingsverbanden in een brede gelaagdheid 

onmisbaar. De komende jaren zal AV Daventria 1906 investeren in het verder vorm 

geven en uitbouwen van samenwerking met gemeente, Deventer Sportbedrijf 

(sport)verenigingen, bedrijven, instellingen op het gebied van zorg en welzijn en 

marktpartijen. (zorgverzekeraars, ideele clubs etc…..)  

  

Preventie  

Door het afkalven van de verzorgingsstaat ligt de verantwoordelijkheid voor kwaliteit 

van leven en gezondheid meer bij de mensen zelf. In een verantwoord leefpatroon 

raken bewegen en gezondheid steeds meer met elkaar verweven. Hierbij komt de 

nadruk steeds sterker te liggen op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Goed 

en verantwoord bewegen vormt een belangrijke ziektepreventie.  Zowel bij het 

behoud van gezondheid en het voorkomen van ziekte. Als ook bij het herstel van 

ziekte en het voorkomen van terugval in ziekte.  

AV Daventria 1906 ziet mooie samenwerkingskansen bij het duurzaam in beweging 

houden en/of het opnieuw in beweging krijgen van diverse medisch kwetsbare 

groepen als diabetici, hartpatiënten, kwetsbare ouderen, revaliderende kinderen etc. 

Door samenwerking met specialisten uit het medisch vakgebied kunnen 

beweegprogramma’s zowel inhoudelijk gespecificeerd, als ook gevarieerd worden op 

groepssamenstelling. Door een dergelijk beweegprogramma op maat aan te bieden 

onder begeleiding van professionele trainers van AV Daventria 1906, kunnen 

mensen die uitstromen uit het Deventer Ziekenhuis, een revalidatiecentrum, 

fysiotherapie, cardio-programma etc. duurzaam in beweging gehouden worden. In 

dit specifieke beweegaanbod is AV Daventria 1906 primair een sportaanbieder met 

sport-trainers. Samenwerking met (para)medici als fysiotherapeuten, psychologen, 

diëtisten, (revalidatie)artsen is essentieel. Om aanbod aan mensen met een 

medische geschiedenis goed en veilig te kunnen faciliteren kan het nodig zijn 

trainers van AV Daventria 1906 hiertoe specifiek te scholen. In de samenwerking 

blijven alle partijen verantwoordelijk voor hun eigen specialisme. AV Daventria 1906 

is verantwoordelijk voor het professionele trainingsaanbod en de (para)medische 

partners voor hun specialismen.   



Een prachtig voorbeeld vormt onze huidige samenwerking met Mindfit. Onder 

begeleiding van ervaren looptrainers die aanvullend getraind zijn op psychisch vlak 

trainen mensen met depressieve aandoeningen en lopen zichzelf mentaal lichter. 

Het loopjelichter project draait jaren en is erg succesvol. Met zorgverzekeraars zullen 

we de effecten en potenties bespreken en mogelijk verder vormgeven.   

  

Participatie door bewegen  

In de veranderende samenleving vormt participatie steeds meer het uitgangspunt. 

Niet verzorging maar activering staat voorop. Met het toenemend aandeel ouderen, 

die steeds ouder worden, en een stijgend aantal chronisch zieken, vormt dit streven 

van maatschappelijk verzorgd, naar maatschappelijk actief zowel een noodzaak als 

een uitdaging. De veelzijdigheid van atletiek met werpen, springen en lopen biedt 

hiertoe veel mogelijkheden. AV Daventria 1906 levert hier graag een bijdrage aan.   

  

  

Participatie door nieuwe samenwerkingsvormen  

AV Daventria 1906 levert graag een bijdrage aan maatschappelijke participatie van 

kwetsbare doelgroepen als chronisch zieken, ouderen, mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt en vluchtelingen. Hierbij vormt samenwerking met een gevarieerd 

geheel van maatschappelijke partners de sleutel tot succes. Hiertoe gaat AV 

Daventria 1906 actief op zoek naar partners. In de samenwerking ligt de 

toegevoegde waarde van AV Daventria 1906 in kennis, ervaring en enthousiasme 

van de atletieksport.   

Participatie door maatschappelijk actieve rol  

Het bewegen bij AV Daventria 1906 kan ook een opmaat zijn tot het weer actief 

oppakken van een maatschappelijk rol. De vele commissies bieden een zeer divers 

aanbod aan vrijwilligerswerk op allerlei niveaus.   

  

De komende jaren zal AV Daventria 1906 investeren in het verder vorm geven en 

uitbouwen van samenwerking met gemeente, atletiekunie, (top)sportorganisaties, 

Sportbedrijf Deventer,(sport)verenigingen, bedrijven, instellingen op het gebied van 

zorg en welzijn en marktpartijen. (zorgverzekeraars, ideele clubs etc…..)  

Talentontwikkeling en topsport   



  

Dit zal AV Daventria 1906 vorm geven door een regionaal talenten centrum op te 

richten samen met ander atletiek en sportverenigingen. Hier is een separaat 

beleidsstuk voor ontwikkeld.  

Bijbehorende “Hardware”  

Passende outdoor en indoor atletiek/sport: voorzieningen voor de  regio en andere 

sportverenigingen binnen Deventer  

Schaalniveau: moet passen bij de omvang van atletiek in Deventer. We willen 

samen met onze collega verenigingen het Sportbedrijf en de gemeente, de scholen 

en bedrijvende mogelijkheden bespreken. We denken hierbij aan een moderne 

accommodatie die voltijds gebruikt wordt door sportverenigingen, scholen en 

zorginstellingen. Verkenning met wethouder bij prins Hendrik in Vught.  

Naast reguliere vormen via lidmaatschap in wandel, sjokken, joggen en boslopers 

denken we aan speciale  thema clinics ten behoeve van doelgroepen.  

Voorbeelden zijn hieronder genoemd.  

  

Maatschappelijke doelgroepen:  

Ouderen:  

Denk aan: Valtraining, vertrouwen in lichaam , spiermassa behouden en sociale 

motivatie etc.  

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt:  

Denk aan: Mentaal traject: uitdaging aangaan met jezelf. Ontdekken kracht  

Vluchtelingen:  

Fysiek, mentaal, sociaal, taal, participatie, Atletiek kan helpen lichaam en geest te 

versterken.   

 


