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Voorwoord 

 

Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van Atletiek Maastricht (AM) voor de periode 2021 - 2025. 

Dit plan bouwt voort op de vorige meerjarenbeleidsplannen. Het plan is bijgewerkt door het 
Dagelijks Bestuur. Vervolgens is het besproken met de diverse (bestuurs)commissies die daarbij 
hun input hebben kunnen leveren. In de volledige bestuursvergadering gehouden op  26 augustus 
2020 is het plan bekrachtigd.  

Het meerjarenbeleidsplan is op de ledenvergadering van 23 september 2020 aan de leden 
voorgelegd. Door de verkregen goedkeuring vormt het de basis voor de jaarplannen van de 
komende jaren. 

Het bestuur hoopt dat het binnen alle afdelingen inspiratie biedt en helpt bij het bepalen van de 
richting voor de toekomst.  
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1. Algemeen 
 

AM is één van de grootste sportverenigingen binnen Maastricht. Met een ledenaantal van ruim 
900, staan we ook op landelijk niveau in de top 10 van atletiekverenigingen. Dit is mede te danken 
aan de positieve uitstraling, de ongedwongen sfeer en de sociale cohesie. Ondanks de terugloop 
van sponsoring, de relatief lage contributiebijdrage en een oplopende kostenstructuur is er nog 
steeds sprake van een financieel gezonde organisatie met ruimte om te investeren in de toekomst. 

AM is een vereniging die naast het (hard)lopen en wandelen ook de sociale interactie tussen de 
leden belangrijk vindt. Er is sprake van een levendige activiteitencommissie en ook door leden 
zelf worden spontaan initiatieven ontplooid. Wij juichen dit toe als bestuur en nemen daarin een 
participerende en ondersteunende rol aan. 

AM dicht zichzelf als vereniging naast een sportieve ook een maatschappelijke rol toe. Die rol ligt 
met name in het toegankelijk maken van de sportbeoefening op het sportpark Jekerdal voor alle 
mensen. Ook mensen die meer moeite hebben met actieve deelname aan de sport als gevolg van 
lichamelijke, geestelijke of sociaal maatschappelijke beperkingen. Hierin zoekt AM nadrukkelijk 
de samenwerking op met de andere gebruikers van het sportpark. 
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2. Missie, visie en ambities 
 

MISSIE 
 “Kwalitatief hoogwaardig aanbod van atletieksport voor een veilige beoefening door leden en 
niet leden op recreatief en prestatief niveau”.  

VISIE 
Atletiek Maastricht wil haar leden op deskundige wijze begeleiden om persoonlijke doelen te 
behalen bij het beoefenen van recreatieve en prestatieve vormen van loopsport en baanatletiek. 
Wij streven ernaar een inclusieve vereniging te zijn, die sportbeoefening mogelijk maakt voor 
alle inwoners van Maastricht en omstreken.  
 

AMBITIE 
We zijn een breedtesport vereniging waarbij het aandeel van de recreanten lopers/wandelaars 
overheerst. Als atletiekvereniging willen we de baansport, de kernactiviteit van een 
atletiekvereniging, de komende jaren een extra stimulans blijven geven. Hiertoe dient onder 
andere het Talentenfonds waarbij middelen zijn gereserveerd waarmee talenten actief 
ondersteund worden om zich versneld te kunnen ontwikkelen. Daarbij hoort ook de focus die we 
hebben gelegd op de professionalisering van de begeleiding van de jeugdatleten.  
 
De ondersteuning wordt vormgegeven door een goede accommodatie, begeleiding door 
gekwalificeerde trainers, het geven van clinics gericht op het verbeteren van de techniek en het 
voorkomen van blessures, informatie die zo breed mogelijk ter beschikking wordt gesteld op de 
website en door de mogelijkheid van het inwinnen van deskundig advies.  

Verder achten wij het van belang dat wij ons de komende periode blijven concentreren op 
kwaliteitsverbetering. Hierbij valt te denken aan zaken als opleiding, blessurepreventie, 
veiligheid, communicatie en ledenparticipatie, maar ook het verder verbeteren van de organisatie 
en de accommodatie. 

Wij zijn een vereniging en een vereniging wordt gedragen door de gezamenlijke doelstelling van 
de leden. Wij hebben de ambitie om de participatie van onze leden te stimuleren en te verbreden. 
Daarmee maken we de vereniging sterker, verhogen we de sociale cohesie en maken we 
optimaal gebruik van de kennis en kunde die in onze vereniging verzameld is. 

We willen een slagvaardige vereniging zijn. Daartoe hebben we in 2019 de bestuursstructuur 
aangepast. Er is sprake van een actief Dagelijks Bestuur (DB) dat snel kan schakelen bij 
operationele beslissingen. Binnen de club zijn commissies benoemd in het primaire proces 
(Technische commissie waaronder de Wedstrijdorganisatie commissie), in de ondersteunende 
sfeer (Technisch en materieel beheer, administratief beheer en Communicatie & PR) en in de 
verenigende sfeer (HR en vrijwilligers, Activiteiten, Evenementen).  
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De vertegenwoordigers van iedere commissie vormen tezamen met de leden van het DB het 
Algemeen Bestuur van de vereniging. Op deze wijze beogen we meer transparant te zijn naar de 
leden met een grotere Daadkracht en Draagvlak. 

De vereniging wil laagdrempelig zijn en omvang behouden die past bij een vitale vereniging. 
Groei is geen doel op zich en dient zich te voltrekken in een tempo dat past bij de ontwikkeling 
van het trainerscorps en de accommodatie. Ook wil de vereniging activiteiten aanbieden voor 
niet leden. Hierbij valt te denken aan passanten (expats, tijdelijk tewerkgestelden, postmaster 
studenten etc.) of mensen die nog over de streep van het lidmaatschap moeten worden getrokken. 

Er is sprake van een goede samenwerking met de voetbalclub SCJ alsmede de Stichting 
Faciliteitengebouw Jekerdal. We delen de ambitie om de aantrekkelijkheid van het sportpark 
Jekerdal in zijn geheel vergroten door de krachten verder te bundelen met de andere gebruikers, 
waaronder de tennisvereniging en door nieuwe activiteiten te ontwikkelen (mountainbiken, 
(cani) cross, obstacle running etc.). Het aanbod van de sportbeleving op het sportpark kan 
hiermee uitgebreider en aantrekkelijker worden gemaakt voor de mensen die niet persé op zoek 
zijn naar het beoefenen van één sport maar die graag sportief actief willen zijn op verschillende 
vlakken.  

Het realiseren van nieuwbouw met extra functionaliteiten zoals een gezamenlijk krachthonk, een 
fysiopraktijk, voedingsdeskundige, naschoolse opvang et cetera zijn daaraan ondersteunend. 

Dit soort ambities kunnen we niet alleen realiseren. Het sleutelwoord daarbij is samenwerking. 

Samenwerking zal het mogelijk maken om de bestuurlijke krachten te bundelen en zo de 
aanspraak op de schaarse beschikbaarheid van kundige en bereidwillige vrijwilligers te 
verminderen. 

Samenwerking helpt om de hokjesgeest te verminderen en vereniging overstijgende initiatieven 
uit te lokken en te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de geplande Multisport 3-daagse. 

Samenwerking kan ook helpen bij het creëren van voldoende schaalgrootte voor het opzetten van 
een beheerorganisatie nodig voor een dagelijkse openstelling van het sportpark zodat er veel 
meer gebruik gemaakt van het park door niet alleen leden maar ook niet leden. Het opent tevens 
de mogelijkheid om ook commerciële initiatieven een plek te geven op de locatie. Hierbij kan 
worden gedacht aan re-integratietrajecten en andere vormen van therapeutische sportbeoefening. 
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Besloten in de missie en de visie worden een aantal ambities geformuleerd en acties opgeroepen 
die we dienen te ondernemen om de ambities ook daadwerkelijk te realiseren. Onderstaande 
opsomming is daarbij willekeurig en beoogt geen prioriteitsaanduiding te geven. 

 

Voornoemde ambities hebben betrekking op de volgende aspecten: 
• Grotere betrokkenheid en actieve participatie van leden. 
• Aandacht/aanbod voor niet leden door het aanbieden van introductieprogramma’s voor 

hardlopen en wandelen, andere vormen van lidmaatschappen en informatie ter 
voorkoming van blessures en trainingsschema’s. 

• Groei van wandelpoot en recreanten in het kader van demografische ontwikkelingen. 
• Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het trainerscorps. 
• Nieuwbouw en uitbreiding van de functionaliteit van de accommodatie. 
• Openstellen van de accommodatie voor gebruik door maatschappelijke en commerciële 

gebruikers. 
• Verstevigen van onze maatschappelijke rol, door ook ruimte te bieden aan mensen voor 

wie het lidmaatschap niet even logisch is vanwege sociale, financiële of fysieke 
omstandigheden. 

• Verstevigen en uitbreiden van de samenwerking met bestaande en nieuwe partners. 
• Verbeteren van interne en externe communicatie. 
• Leren van elkaar/ uitwisselen van kennis. 

 
De sportieve ambities van AM voor de wedstrijdatletiek in 2021 - 2025 zijn:  

• Promoten van deelname aan wedstrijden door alle baanatleten. 

• Promotie van de senioren competitieteams (dames en heren) naar een hogere divisie en 
vervolgens handhaving. 

• Jaarlijks behalen van de landelijke finales van de junioren competities. 

• Jaarlijks tenminste 5 medailles op Limburgs/Zuid Nederland niveau. 

• Jaarlijks tenminste 5 medailles op nationaal niveau voor junioren en masters. 

• Jaarlijks bereiken van de landelijke top 10 voor senioren. 

• Periodieke deelname door minimaal één junior aan een internationale jeugdwedstrijd (C-
interland, EOYOF, EJK, WJK). 
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3. Kansen en bedreigingen (SWOT analyse) 
 

Hieronder staan de belangrijkste externe kansen en bedreigingen als ook de interne sterke en 
zwakke punten samengevat. 

Externe kansen: 

1. Sportbeleid gemeente. Maastricht Sportakkoord! 

2. Maatschappelijke belangstelling voor bewegen en gezondheid 

3. Professionalisering (verenigingsondersteuning door bond en overheid) 

4. De vraag van externe organisaties naar ondersteuning en begeleiding 

5. De goede verstandhouding tussen de gebruikers van Jekerdal 

Externe bedreigingen: 

1. Sportbeleid gemeente 

2. Terugtredende overheid, bezuinigingen 

3. Uitplaatsing van locatie Jekerdal (kan ook een kans zijn) 

4. Ontgroening (minder jeugd) 

5. Nieuwe toetreders (waaronder commerciële concurrenten) 

6. Verzet van de buurt tegen het sportpark 

7. Parkeren (mogelijkheid en kosten) Jekerdal 

8. Pandemie 

Interne sterke punten (waarom komen mensen naar onze club): 

1. Breed aanbod voor alle leeftijden 

2. Deskundige trainers 

3. Mooie locatie/ligging 

4. Relatief lage contributie 

5. Sociale cohesie - Sfeer 

Interne zwakke punten: 

1. Ontoereikende accommodatie voor nationale baanwedstrijden 

2. Onvoldoende (atletiek)trainers in alle geledingen, onder meer op niveau 3 (en hoger) 
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3. Interne organisatie behoeft verbetering, functie- en taakomschrijvingen zijn onduidelijk 
of ontbreken 

4. Weinig atleten van nationaal en internationaal niveau 

5. Vereniging draait op een smalle basis van vrijwilligers die veelal meerdere taken en 
functies vervullen 

 
 

4. Achtergrondinformatie 
 
Sponsor- en subsidiebijdragen 
De sponsorinkomsten van AM liggen op een zeer laag niveau. Enerzijds kan dit worden geweten 
aan de economische omstandigheden en de afgenomen bereidheid van het bedrijfsleven om te 
sponsoren. Anderzijds kan ook worden geconcludeerd dat er door AM geen actief en 
gecoördineerd sponsorbeleid is gevoerd. We zien dat we er wel nog steeds in slagen om 
sponsoren te vinden rondom specifieke activiteiten of wedstrijden. Dit is enerzijds terug te 
voeren op de mogelijkheid van identificatie van de sponsor met een event maar toch ook zeker 
met de inspanningen die betrokkenen leveren om sponsoren te werven.  
Een meer actieve benadering met oog voor flexibiliteit en maatwerk naar de sponsor toe lijkt 
vruchten te kunnen afwerpen om de sponsorinkomsten structureel naar een hoger niveau te 
krijgen. 
 
De economische recessie leidt tot bezuinigingen door de lokale overheid. Het rijk en gemeente 
continueren wel de sport- en bewegingsstimulering via combinatiefunctionarissen. Inclusief 
sporten en bewegen in de buurt/wijk is daarbij een speerpunt om de drempel zo laag mogelijk te 
maken. Hier zien we dat de overheden zich laten verleiden tot het zelf (gratis) aanbieden van 
mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Naar onze mening wordt hier een grens 
overschreden en dient de overheid zich te beperken tot stimuleringsbeleid en het scheppen van de 
voorwaarden om het beleid te realiseren. Voor een duurzame verankering van het beleid spelen 
gezonde, actieve en vitale verenigingen een cruciale rol.  
 
Recreatief hardlopen en wandelen versus baanatletiek 
Recreatief hardlopen en wandelen blijft populair. Dit is mede te danken aan de 
introductieprogramma’s voor hardlopen en wandelen. Onder de leden is sprake van een trend van 
vergrijzing wat zal leiden tot een behoefte aan een andere invulling van het recreatieve sporten. 
 
We zijn zeer tevreden met de populariteit van de recreatieve sportbeoefening en hebben we in 
onze strategie zaken opgenomen die een plezierige sportbeoefening verder kunnen ondersteunen. 
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Denk aan goede voorlichting, een goede accommodatie, goede kwaliteit en kwantiteit van 
trainers en acties om de verbondenheid tussen de leden te stimuleren en te verbeteren.  
 
Daarnaast vinden we het van groot belang dat een vereniging van onze omvang vanuit de 
breedtesport in staat is om talenten voort te brengen en te ontwikkelen die kunnen meedoen in de 
nationale top. Dat is goed voor de uitstraling van de vereniging en zal ook leiden tot 
aantrekkingskracht naar andere talenten, trainers, sponsoren etc. Om die reden hebben we de 
baanatletiek nadrukkelijk een plek geboden in onze strategie met initiatieven als de oprichting 
van het Talentenfonds ter ondersteuning van het TalententeAM, de investering in de 
Jeugdatletiek en de bestuurlijke verankering van de baanatletiek via de Technische Commissie. 
 
Belangrijke initiatieven die zijn of worden ondernomen zijn: 

• De oprichting van een wedstrijdcommissie die de ambitie heeft om op Jekerdal weer 
regionale wedstrijden te organiseren.  

• De atletiekbaan is volledig gerenoveerd en weer goedgekeurd door de Atletiekunie 
waardoor er regionale (jeugd)wedstrijden kunnen worden georganiseerd.  

• Investering in een toestellenparcours wat de mogelijkheid biedt om de trainingen uit te 
breiden met oefeningen gericht op core stability en kracht, alsmede blessurepreventie en 
revalidatie. 

• Vorming van het Talentenfonds binnen de begroting en de formatie van het 
TalententeAM. Leden van het TalententeAM worden vanuit het fonds financieel en 
sportief ondersteund in hun talentontwikkeling. 

• Overleg met de andere gebruiker van Jekerdal om te bezien op welke wijze we de 
krachten kunnen bundelen om de sportbeleving op Jekerdal aantrekkelijker te maken 
voor leden en niet leden. 
 

 
Wandelsport 
Onze wandelafdeling is lid van de wandelbond en ook als zodanig gecertificeerd en erkend door 
de bond kWbn. Het aantal leden in de wandelsport neemt geleidelijk in aantal toe. Momenteel 
doen circa 100 leden aan sportief wandelen en Nordic Walking. In onze vergrijzende 
maatschappij is de verwachting dat de wandelsport een sterke groei zal doormaken. Daarnaast is 
sprake van een groeiende bewustwording om meer te gaan bewegen. Dit zal naar verwachting 
ook leiden tot een instroom van startende wandelaars en hardlopers met een extra behoefte aan 
aandacht voor gezondheidsklachten. Om het groeiend aantal wandelaars binnen onze vereniging 
goed te kunnen begeleiden is uitbreiding van het aantal trainers noodzakelijk. Door opleidingen 
op locatie aan te bieden proberen we aan deze behoefte te voldoen en een goed functionerend 
kader te ontwikkelen. Met de groei van deze afdeling zal ook het aantal activiteiten toenemen en 
daarmee de behoefte aan kader en inzet van vrijwilligers. 
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Baanatletiek 
De baanatletiek kent vooral jeugdleden. Er is nog geen teruggang te merken bij de 
pupillengroepen. Ook de groep junioren C en D zijn redelijk van omvang. De groep junioren B 
groeit het laatste jaar gestaag. De groepen worden vanaf 18 jaar (junior A) echter steeds kleiner. 
We hebben weinig senioren (20-35 jaar) en slechts enkele masters bij de baanatletiek. 
In de voorgaande beleidsperiode is een start gemaakt met de professionalisering van de 
baanatletiek. Dit heeft geleid tot een grotere wedstrijddeelname van de pupillen en de jongere 
junioren. Tevens is er bij de junioren C een wedstrijdgroep geformeerd van talentvolle en 
ambitieuze atleten die gemotiveerd zijn om aan meer wedstrijden deel te nemen. Voor de trainers 
is er meer aandacht voor opleidingen, bijscholingen en clinics. 
 
Scholen blijven een belangrijke samenwerkingspartner om de jeugd kennis te laten maken met 
de atletieksport en kunnen een belangrijke bron zijn voor het vroegtijdig detecteren van talent. 
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 krijgt dit vorm door middel van “SjorsSportief”. Via 
Sjors Sportief kunnen basisschoolkinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met 
atletiek, zonder direct lid te hoeven worden.  
 
Studenten UROS afdeling 
Bij de studentenafdeling UROS zien we een verschuiving in de belangstelling richting 
loopgroepen ten koste van de baanatletiek. Enkele individuele senioren presteren op nationaal en 
internationaal niveau. Veel atleten blijven onder de eigen vlag van hun eigen vereniging lopen. 
Dat betekent dat deze atleten niet kunnen deelnemen aan de competitie onder Atletiek 
Maastricht. 
 
Recreatief hardlopen 
Atletiek Maastricht wil een breed regulier trainingsaanbod voor recreanten bieden waarbij 
iedereen op zijn eigen niveau kan sporten, goede begeleiding krijgt en waarbij de sporter zelf kan 
kiezen voor een bepaald niveau (groep). Dit binnen de kaders van de algemene wekelijkse 
trainingsopzet en de waarborg voor een kwalitatief goede uitvoering (omvang en niveau 
loopgroep). De verschillende loopgroepen hebben ieder eigen doelen die de trainer in overleg 
met de groep opstelt. Het kan hierbij gaan om het trainen naar een wedstrijd, het trainen naar het 
lopen van een bepaalde afstand of blessure vrij kunnen hardlopen.  
 
Prioriteiten op het gebied van recreatieve loopsport zijn: 

- Zo veel mogelijk differentiatie naar niveau; 
- Bevorderen van doorstroming naar passend niveau; 
- Streven naar groepen van maximaal 20 lopers; 
- Streven naar een trainer van trainersniveau 3, 2 en 1 per loopgroep; 
- Preventie van blessures. 

 
Methoden voor het behalen van deze prioriteiten zijn: 

- Opleiden van trainers op niveau 3, 2 en 1 
- Continue bijscholing van trainers (licentiepunten bijhouden), ook op het gebied van 

EHBO, AED en blessurepreventie; 
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- Voorlichting aan leden over blessurepreventie en andere onderwerpen in de vorm van 
lezingen; 

- Goede monitoring en evaluatie van uitval en doorstroming; 
- Goede (para)medische begeleiding; 
- Instellen van aparte “herstelgroepen” voor geblesseerden; 
- Bevorderen van deelname van geblesseerde hardlopers aan wandelconditietrainingen. 

 
Bij de recreanten is een structureel tekort aan gediplomeerde trainers niveau 3 en 2. 
Sinds 2019 zijn er wel een 18-tal trainers niveau 1, (hard)loopbegeleider, intern opgeleid. 
Recreatief hardlopen blijft populair. Dit is mede te danken aan het Samen Leren Hardlopen. 
Tweemaal per jaar (maart en september) organiseert Atletiek Maastricht deze introductiecursus. 
 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
Als Atletiek Maastricht voelen we ook een verantwoordelijkheid om een gezonde 
sportbeoefening ook maatschappelijk te laten gelden. De inspanningen die worden ondernomen 
om kinderen en volwassenen met een lichamelijke handicap toch deel te laten nemen in het 
plezier van het hardlopen middels de Racerunner is daar een mooi voorbeeld van. Een 
RaceRunner is een soort driewiel-loopfiets zonder pedalen en met een borststeun. Kinderen en 
volwassenen kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen. De RaceRunner is 
geschikt voor kinderen en volwassenen die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel 
gebruiken voor hun mobiliteit. Voor deze groep is dit in sommige gevallen één van de weinige 
mogelijkheden om aan sport te doen. De RaceRunner lijkt voor deze doelgroep zeer geschikt om 
conditie te onderhouden of verbeteren en bij een sportactiviteit te participeren. Sinds de 
introductie is er een gestage groei te zien van atleten en momenteel trainen 10 atleten wekelijks 
op zaterdag samen met een tweetal trainers. Opslag voor de driewiel-loopfietsen is beschikbaar 
in de vorm van een afsluitbare container, maar deze lijkt nu alweer te klein. Gezien de groei van 
het aantal atleten is het ook bij de Racerunners zeer wenselijk om het trainerscorps uit te breiden 
met minimaal 1 nieuwe trainer en enkele (vaste) vrijwilligers. Momenteel is ook een aanvraag in 
behandeling om te kijken of we loopbegeleiding kunnen bieden aan blinden en slechtzienden. 
Ook voor andere initiatieven staan we open. Knelpunt daarbij is wel de haalbaarheid om de 
begeleiding op een verantwoorde wijze te kunnen invullen. 
 
Kaderfuncties 
Kaderfuncties binnen bestuur en commissies zijn redelijk vervuld. Aanvulling van kader in de 
commissies, bestuur en werkgroepen blijft een punt van zorg. Het bestuur is van mening dat 
invulling van deze functies gemakkelijker wordt als de leden zich meer betrokken voelen bij de 
vereniging en het besef leeft dat de leden en de vereniging niet twee verschillende eenheden zijn 
maar één en dezelfde. Om die reden wordt er in het beleid ook ingezet op acties om het gevoel 
van betrokkenheid van de leden verder te stimuleren. Dit leidt vooralsnog niet tot een duidelijke 
groei aan vrijwilligersinzet. Een verhoging van de contributie lijkt daarmee op korte termijn 
onvermijdelijk. 
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Duurzaamheid 
Waar mogelijk willen we toewerken naar een duurzaam en verantwoord gebruik van het 
sportpark. Bij eventuele nieuwbouw of vervanging zal aandacht worden geschonken aan de 
mogelijkheden voor het toepassen van energiebesparende maatregelen. 
 
Het beheer van het Faciliteitengebouw en de samenwerking met SFJ en ScJ 
De komende jaren zal de samenwerking met de voetbalclub ScJ en de stichting 
Faciliteitengebouw Jekerdal (SFJ) worden voortgezet. Zoals eerder opgemerkt wordt door de 
bestuurders een verdergaande samenwerking nagestreefd die kan leiden tot het in elkaar schuiven 
van ondersteunende diensten bij de verschillende gebruikers. Tevens hopen we op deze wijze aan 
de bestaande leden een gevarieerder sportaanbod te kunnen doen en nieuwe gebruikers aan te 
trekken naar het sportpark. Alle gebruikers onderschrijven het streven naar een rookvrij 
sportpark en een gezond aanbod in het sportcafé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE: Ambities/ Acties 
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BIJLAGE: Ambities/ Acties 

 

Ambitie Aktie Wie 

   

Grotere betrokkenheid van leden 
De vereniging wordt gedragen door 
haar leden. Wij streven naar een 
grotere participatie van de leden in de 
vereniging door ze gericht te 
benaderen op kennis, kunde en 
interesse. 

• Meer te weten komen over de leden 
via ledenadministratie. 

• Meer gegevens opnemen in 
ledenadm. (beroep, kennis). Met 
inachtneming van privacy. 

• Leden persoonlijk benaderen voor 
zaken o.b.v. hun expertise. 

• Brief naar leden voor nadere info 
o.b.v. vrijwilligheid. 

• Mening van leden actief vragen 
middels peilingen, enquêtes, 
werkgroepen en dergelijke. 

Bestuur en 
ledenadm. 
 

   

Aandacht/aanbod voor niet-leden 
Op een verantwoorde wijze bezig zijn 
met de wandel-/loopsport is voor 
iedereen belangrijk. AM wil haar 
kennis en expertise graag met 
iedereen delen. Daarnaast zijn niet- 
leden potentiële leden van de 
toekomst. 

• Introductieprogramma’s 
voortzetten. 

• Kortdurend lidmaatschap 
aanbieden voor passanten 
/proefperiode. 

• Korte programma’s gekoppeld aan 
een doel (Maastrichts Mooiste, het 
Zuid Limburgs hardloopcircuit, 
hele/halve marathon etc.).  

• Informatie/Inlichten/Advies over 
looptechniek, blessurepreventie, 
trainingsschema’s etc. op de 
website. 

• Promoten van toestellenparcours. 

Bestuur en 
Technische 
Cie  
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Groei van wandelpoot en recreatief 
hardlopen 
De demografische ontwikkelingen 
zullen leiden tot een toenemende 
belangstelling voor de wandelsport op 
meerdere niveaus. Dit betekent dat wij 
ons in het aanbod voor deze groep 
nader zullen moeten profileren en 
voorbereiden. Daarnaast verwachten 
wij een verdere uitbreiding van de 
recreatieve lopers. 

• Groei wandelaars is demografisch 
te voorspellen. 

• Opleiden van looptrainers en 
wandeltrainers cf Nordic Walking. 
Cursusaanbod lokaal is hierbij een 
key factor. 

• Bestaande trainers bijscholing 
bieden: cursus, workshops (ook op 
locatie) 

• Optimaliseren van de inzet van de 
reeds beschikbare 
trainerscapaciteit bij de lopers. 

• Ondergrens aanhouden van 900 
leden voor vitale vereniging. 

 

Bestuur en 
Technische 
Cie 

   

Leren van elkaar/ uitwisselen van 
kennis 
Veel informatie en kennis is 
beschikbaar maar wordt onvoldoende 
ontsloten. We willen deze uitwisseling 
stimuleren door ontmoetingen te 
organiseren. 

• Uitwisselen van kennis stimuleren 
via coördinatoren. 

• Uitwisselen van trainers en “train 
de trainer” programma’s of 
vergelijkbare programma – na 
peilen behoefte. 

 

Bestuur en 
Technische 
Cie 

   

Verhogen van sponsorinkomsten 
Strategie uitzetten om 
sponsorinkomsten te verhogen waarbij 
nagedacht moet worden over wat 
sponsoren belangrijk vinden en hoe 
we daar aan tegemoet kunnen komen. 

• Sponsorbeleid herdefiniëren en 
nieuwe sponsormogelijkheden 
verkennen. 

• Sponsorbereidheid onder de leden 
inventariseren. 

DB 
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Verbeteren van de accommodatie 
In het kader van verbetering van 
kwaliteit bestaat er een wensenlijst 
met betrekking tot de accommodatie 
en aan te brengen verbeteringen of 
aanvullingen op het aanbod. 

• Nieuwbouw Bieslandgebouw. 
• Verbeteren en uitbreiden van 

langere termijn Materiaalopslag. 
• Verbeteren krachthonk/fysioruimte. 

Bestuur 

   

Continueren van maatschappelijke rol 
Mensen laten bewegen is een punt dat 
maatschappelijk de aandacht heeft 
vanuit welzijn, gezondheid maar ook 
vanuit betaalbare gezondheidszorg. 
AM is zich bewust van het feit dat zij 
hierin een belangrijke schakel is.  

• Continueren wat we al goed doen.  
• Modus vinden op de wijze waarop 

we omgaan met verzoeken van 
buiten de vereniging.  

• Sport en fiscaliteit in de gaten 
houden. 

• Duidelijkheid scheppen over 
rolopvatting richting de gemeente 
Maastricht. 

• Programma’s opzetten voor 
specifieke doelgroepen (bv. 
Obesitas)? 

• Samenwerking met andere partners 
op en buiten het sportpark. 

• Communicatie opstarten met de 
buurt. 

Bestuur 

   

Leveren van een NL kampioen 
Als ambitie hebben we benoemd dat 
we mee willen doen op de NK’s. 
Hiermee kunnen we de positie en 
maatschappelijke rol van AM een 
flinke boost geven. 

• Talentenfonds/talententeam. 
• Actief op zoek naar talenten. 
• Stimuleren van uitwisseling van 

kennis en ervaring met andere 
verenigingen. 

Techn Cie 
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Verbeteren van interne en externe 
communicatie 
We constateren dat veel informatie 
beschikbaar is maar nog onvoldoende 
toegankelijk aan de leden wordt 
aangeboden. Dit moeten we 
verbeteren om onze andere 
doelstellingen te kunnen realiseren 

• Beter gebruik maken van moderne 
communicatiemiddelen en sociale 
media. 

• Her beoordelen van de 
functionaliteit van de beschikbare 
middelen. 

• Duidelijk en consistente 
communicatie middels nieuwsbrief, 
nieuwsflits etc. 

• Goede communicatielijnen 
openhouden met Gemeente en 
Maastricht Sport. 

• Aandacht voor communicatie met 
de buurt en hen betrekken in onze 
plannen. 
 

Bestuur en 
Cie Comm 
& PR 

   

Veiligheid 
Het is onze verantwoordelijkheid om 
er voor te zorgen dat de 
sportbeoefening op een zo veilig 
mogelijke manier kan plaatsvinden. 

• Blessurepreventie programma. 
• Organiseren van clinics en 

workshops rondom veilige 
sportbeoefening en versterken van 
belastbaarheid. 

• Adequate voorlichting en 
beschikbaarheid van informatie. 

• VOG verplicht voor alle trainers, 
bestuurders en overige vrijwilligers. 

Technische 
Cie en Cie 
Veiligheid 

   


