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Het loopt lekker bij 

 Atletiek Oirschot! 



Voorwoord  

 

Voor jullie ligt het beleidsplan van Atletiek Oirschot, opgesteld in 2022. Dit plan is gemaakt 

om de komende 5 jaar duidelijke lijnen uit te zetten om een optimaal sportklimaat te creëren. 

De eindverantwoording voor dit beleidsplan ligt bij het bestuur van Atletiek Oirschot. Er mag 

dan ook niets uit dit plan, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur, worden gebruikt.  

 

In het vierde kwartaal van ieder jaar evalueert het bestuur het beleidsplan. Voorgestelde 

aanpassingen worden vervolgens gepresenteerd tijdens de eerstvolgende ALV. De daaruit 

voortvloeiende bevindingen en/of benodigde acties worden neergelegd bij de betreffende 

commissies.  

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 februari 2023 is het beleidsplan goedgekeurd. 

 

 

Atletiek Oirschot 

 
Atletiek Oirschot is een atletiekvereniging die ruim 275 leden telt bestaande uit 

wedstrijdatleten, recreantenleden, jeugdleden en wandelaars. Het aanbod van trainingen voor 

de leden is de kernactiviteit van de vereniging. Naast atletiekwedstrijden worden er ook tal 

van nevenactiviteiten georganiseerd ter bevordering van de sfeer binnen de vereniging. 

Enkele van deze activiteiten zijn: de nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersfeest (DUWfeest), 

fietstocht, lustrumfeest en diverse jeugdactiviteiten. We werken samen met andere 

verenigingen om activiteiten te organiseren, zoals de Triatlon (met de Pedaleur en EOZC) en 

de Groene Woud Lente Trail (met de Balirunners). 

 

 

Organisatie 

 
Atletiek Oirschot heeft een bestuur dat bestaat uit 5 bestuursleden die elk hun eigen 

portefeuille met bijbehorend takenpakket hebben. Verder is de organisatie als volgt 

opgebouwd: 

 

Commissies: 

• Accommodatie commissie (AC) 

• Wedstrijd organisatie commissie (WOC) 

• Technische commissie (TC) 

• Recreanten commissie (RC) 

• Wandel commissie (WC) 

• Jeugd commissie (JC) 

• Clubhuis commissie (CC) 

• Evenementen commissie (EC) 

• PR & sponsor commissie 

 

Ondersteunende functies: 

• Ledenadministratie 

• Socioteam 

• IT beheer 

• Vacaturebank 

• EHBO 

 

Leden die de volgende activiteiten organiseren: JANSdag, KidsSport, Roefeldag, Grote Club 

Actie. 

 

In elke commissie zit een afgevaardigde van het bestuur.  

 

Atletiek Oirschot beschikt over een groot aantal gediplomeerde en gecertificeerde trainers. 

Voor hun enorme inzet ontvangt deze groep een vergoeding. Hierdoor wordt er een stuk 

continuïteit gewaarborgd in de voor de vereniging belangrijke werkzaamheden.  

 

 



 

 

Alle trainers en bestuursleden zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) om 

de integriteit zoveel mogelijk te waarborgen. 

 

Daarbij beschikken we over een groot aantal vrijwilligers direct betrokken bij het wel en wee 

van onze vereniging. Zonder vrijwilligers zou onze vereniging ook geen voortbestaan hebben. 

Er wordt dan ook periodiek aandacht besteed om deze groep te bedanken door middel van 

het DUW-feest (Dank U Wel). Ook wordt er tijdens de ALV een vrijwilliger in het zonnetje 

gezet (vrijwilliger van het jaar). 

 

In april 2017 zijn de statuten herzien en vastgesteld volgens de laatste normen van de 

Atletiekunie. Hierin zijn o.a. bepalingen opgenomen die het mogelijk maken om in de 

toekomst andere sportdoelen te definiëren. Daarbij is het huishoudelijk reglement in 2017 

vervangen door de opgestelde gedragsregels. 

Het bestuur zal de statuten en de gedragsregels jaarlijks evalueren. Hieruit voortvloeiende 

aanpassingen zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ALV.  

 

 

Missie en Visie 

 
Atletiek Oirschot heeft ten doel het beoefenen van de atletieksport (talentontwikkeling, 

verbreding). Kernonderdelen hierbij zijn baanatletiek, hardlopen, bootcamp en wandelen. 

We willen een vereniging zijn waar men zich thuis voelt en waar ieder lid op zijn of haar 

niveau de sport kan beoefenen. Plezier en sfeer staan hierbij voorop. We willen dan ook veel 

aandacht besteden aan onderlinge saamhorigheid en betrokkenheid.  

De vereniging werkt met een duidelijke aansturing (organisatie), een adequate verdeling van 

taken en het dragen van verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van die taken.  

 

Optimaal wedstrijdaanbod: Ieder lid heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden 

op zijn of haar niveau. Het wedstrijdaanbod sluit aan bij de doelstellingen. 

 

Leden binden: We staan voor een veilige en verantwoorde manier van sportbeoefening: in 

een groep en onder begeleiding van een deskundige trainer. We proberen hardlopers, die niet 

aan een vereniging verbonden zijn, bij de vereniging te betrekken. 

 

Jeugd als fundament: Een leven lang sporten met plezier, door jeugd op een veilige, 

verantwoorde en leuke manier te binden aan de vereniging. Met een goed jeugdaanbod heeft 

Atletiek Oirschot daarnaast een solide basis en blijft de sport zichzelf doorlopend vernieuwen. 

 

De Open club: De open club kijkt over de grenzen heen. Een breed aanbod voor verschillende 

doelgroepen met enthousiaste begeleiding en de best mogelijke accommodatie. Een open club 

gaat als maatschappelijk betrokken organisatie samenwerkingen aan met lokale partners. 

 

Leden kunnen de sport beoefenen op onze prachtig gelegen accommodatie aan de 

Bloemendaal 5a te Oirschot en in de aangrenzende Oirschotse bossen.  

 

 

Maatschappij 
 

Atletiek Oirschot wil ook haar maatschappelijke rol binnen de gemeente Oirschot invullen. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: samenwerking met Medisch Centrum de Plataan, 

basisscholen van de gemeente Oirschot en scholengemeenschap De Kempenhorst. 

De samenwerking met de basisscholen uit zich o.a. in een Roefeldag, KidsSport en JANSdag 

(jaarlijkse sportdag voor groep 8). 

De vereniging levert een bijdrage aan goede doelen door middel van het (mede) organiseren 

van sportactiviteiten. 

 

 

 

 



Financiën 
 

De financiële situatie van de vereniging is momenteel gezond maar vereist aandacht. Gezien 

de huidige tijd van een terugtrekkende overheid op het gebied van subsidies, is het belangrijk 

om op zoek te gaan naar nieuwe inkomsten om financieel gezond te blijven. 

Wij willen de uitgaven en de inkomsten goed op elkaar afstemmen, een verantwoording die 

ligt bij het bestuur. Extra aandacht gaat hierbij uit naar het werven van sponsoren, 

aanpassing van de contributie, exploitatie clubhuis en het vergroten van 

wedstrijdopbrengsten.  

 

 

Accommodatie  
 

Een andere, belangrijke factor om onze missie te realiseren, is een verbeterde accommodatie 

die aan de huidige eisen van de Atletiek Unie voldoet. Om dit te realiseren is hiervoor een 

projectgroep ingesteld. 

 

De huidige locatie is en blijft een voorkeurslocatie en past goed bij het doel “Optimaal 

bewegen in een groene omgeving”! 

 

Doel:  

• De basis atletiekvoorzieningen verbeteren zodat de accommodatie weer wordt 

goedgekeurd door de Atletiekunie. 

• Ontwikkeling breedtesport: geschikt voor nieuwe vormen sportaanbod en stimuleren 

van sporten in de openbare ruimte voor alle Oirschottenaren en omliggende dorpen. 

• Geschikt voor samenwerking (o.a. onderwijs), aansluiten bij het nieuwe subsidiebeleid. 

• Versterkte koppeling met de bossen. 

 

Mochten deze plannen een positief eindresultaat hebben dan zal door deze aanpassingen de 

accommodatie attractiever worden, het Kemmerbos een impuls krijgen en kan de vereniging 

een nog betere bijdrage leveren aan het belangrijke thema “Oirschot in beweging” en meer 

Oirschottenaren laten bewegen in een veilige omgeving. 

 

Onderdeel van de plannen is een kunststof accommodatie met rondbaan (conform eisen 

Atletiek Unie. Actieve samenwerking wordt gezocht met scholengemeenschap de 

Kempenhorst om de kans van slagen te vergroten.  

 

 

2023 - 2027 
 

Om bovenstaande te realiseren gaan we de volgende concrete acties ondernemen: 

- Accommodatieplan verder uitwerken en tot uiting brengen. 

- Ledenwerving. 

- Trainersgroep versterken door werving nieuwe (jeugd)trainers. 

- Juryleden werven en opleiden. 

- Sponsorplan opstellen. 

- Een plan opstellen voor ledenbinding. Ideeën hierbij zijn het ontwikkelen van 

trimroutes in de Oirschotse heide (vergelijkbaar met MTB-routes), slapende leden te 

benaderen en met behulp van de Atletiek Unie (digitale) concepten testen om lopers 

te binden. 

- Verdere samenwerkingsvormen zoeken (Kempenhorst, andere sportverenigingen, 

ouderenorganisaties, medische centra, Groene Corridor) en vormgeven. 

- Impuls geven aan beweging voor ouderen. 

- Wedstrijdaanbod vernieuwen aansluitend bij trends binnen de atletiekwereld. 

- Kwaliteit sportmaterialen op peil houden. 

- Actieve bijdrage leveren aan de bescherming van het sport- en natuurgebied De 

Kemmer in het kader van gemeentelijke ontwikkelingen. 

- Aansluiting met Groene Corridor vormgeven. 

 


