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Voorwoord 

 
Het doel van het bestuur is aan het begin van elk kalenderjaar een Jaarplan te presenteren, 
teneinde onze leden inzicht te geven in de plannen en daarmee de onderlinge 
betrokkenheid bij de lopende ontwikkelingen te stimuleren.  
 
Het jaarplan is een beknopte weergave van de plannen en acties voor het aankomende 
jaar van de diverse commissies en werkgroepen binnen de vereniging, welke mede 
voortkomen uit de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan. De op volgende pagina’s 
genoemde acties vormen tevens de basis voor de budgettering van het aankomende jaar. 
 
Dit is de 2de versie van het jaarplan 2020.  
 
Mathijs Wiggers 
Voorzitter av Archeus 
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1. Vereniging algemeen 

1.1 Terugblik 2019 
Het afgelopen jaar begon bestuurlijk turbulent voor Archeus vanwege het plotseling aftreden van 
het gehele bestuur. Hoewel elk aftredend lid hiervoor een individuele reden had betekende het wel 
dat de nieuwe bestuursleden een flinke achterstand moesten inlopen door het wegvallen van alle 
bestuurservaring. Hier is door het nieuwe bestuur veel tijd en energie in gestoken, maar heeft als 
positief effect gehad dat er met een frisse blik naar de complete organisatie en toekomst van de 
vereniging is gekeken.  
De organisatie is opnieuw vastgelegd in een geactualiseerd document “organisatie en werkwijze 
AV-Archeus”, welke vanaf nu jaarlijks gecontroleerd en geactualiseerd wordt.  
Daarnaast werd duidelijk dat er geen duidelijke doelen waren vastgesteld, reden voor het nieuwe 
bestuur om het “jaarplan” (dit document) opnieuw in het leven te roepen, zodat duidelijk is waar 
we ons als Archeus op gaan richten het komende jaar. 
  
Het ledenaantal is in 2019 gedaald met ca 35 leden, in hoofdzaak veroorzaakt door een lichting 
oudere junioren die o.a. vanwege studie (elders) of bijbaantjes zijn gestopt.  
Het aantal jonge jeugdleden en senioren bleef nagenoeg gelijk. 

  
Het technisch meerjarenplan is definitief geworden. Op basis van het technisch meerjarenplan wordt 
nu het trainershandboek geschreven. Doel is dat deze in 2020 afgerond wordt. Middels het technisch 
meerjarenplan is voor de komende jaren een beleid vastgelegd. Om het beleid, welke vastgelegd in 
het technisch meerjarenplan, uit te kunnen voeren is er behoefte aan een trainerscommissie en een 
jeugdcommissie. Doel is dat deze commissies ingevuld is begin 2020. 
 
Voor het gebruik van de krachtruimte is een coördinator aangesteld. Het doel is meer leden gebruik 
te laten maken van de krachtruimte.  

 
Op het gebied van trainers en opleiding zijn we momenteel klaar voor de toekomst. We mogen met 
trots vermelden dat er 3 nieuwe looptrainers opgeleid worden als hoofdtrainer op niveau LT3. 
Daarnaast was er de bijscholing van looptrainers. Verder zijn er 13 nieuwe atletiek trainers opgeleid 
als assistent trainer op niveau AT2. 
 
Dit jaar is begonnen met een wandelgroep. Op dit moment lopen de deelnemers woensdagavond en 
zondagochtend een ronde door ons mooie buitengebied. Ondanks dat een aantal personen de 
coördinatie op zich nemen, zijn wij als bestuur dat de begeleiding verder uitgebreid dient te worden. 
Met name de inzet van trainers die opgeleid zijn wandelaars te voorzien van de nodige oefeningen is 
een wens van het bestuur. Vandaar dat op dit moment de deelnemers tegen een gereduceerd tarief 
gebruik kunnen maken van onze faciliteiten. Wanneer de trainers opgeleid zijn, wordt de contributie 
voor de wandelaars gelijk getrokken met die van de overige leden. 
 
De opkomst van de pupillen bij de Atletic Champs was erg hoog. Met groot enthousiasme hebben zij 
deelgenomen aan de verschillende wedstrijden. De opkomst van de junioren bij de CD 
stedenwedstrijden was om diverse redenen aanzienlijk lager. Samen met de trainers en 
coördinatoren zal in 2020 gestreefd moeten worden hier een hoger deelname te hebben namens AV 
Archeus.  
 
Nadat de openingswedstrijd onverwacht moest worden afgelast vanwege vanwege het plotseling 
overlijden van een trouw verenigingslid zijn er de volgende baanwedstrijden georganiseerd;  1x de 
Atletic Champs, 1x de stedenwedstrijden en 1x All comers meet dit jaar georganiseerd.  
 
Dan werden er ook nog wedstrijden buiten de baan om georganiseerd. Namelijk de Kroese Wevers 
Cross, de KWF Obbink Run en de Koopman Bergrun. Met name voor de laatste wedstrijd is 
behoefte aan extra hulp binnen de organisatie. 
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Naast de atletiek en hardloop wedstrijden is ook dit jaar de rode kruis wandeltocht georganiseerd. 
Met ruim 1400 deelnemers mogen we dit een groot succes noemen. 
 
Een druk jaar dus, en alle initiatieven maakten bij tijd en wijle eens te meer duidelijk dat aanwas van 
vrijwilligers onontbeerlijk is. Wellicht dat het daarom verstandig is een wervingsactie voor extra 
vrijwilligers in 2020 te organiseren.  
 
Naast onder andere de trainingen, wedstrijden hebben leden van Archeus ook ervoor gezorgd dat de 
clubkas gespekt werd. De collecte van het vereniging volksfeest en de hulp bij de zwarte cross heeft 
het nodige geld voor de clubkas opgeleverd. 
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1.2 Ontwikkelingen 2020 
 
Vrijwilligers 
Het aantal leden dat zich vrijwillig inzet voor de vereniging is groot. Echter zijn er nog een groot 
aantal leden die ondanks hun lidmaatschap bij een vereniging niet hun steentje bijdragen. Het is 
daarom van belang dat deze personen benaderd gaan worden zodat ook zij hun vrijwillige bijdragen 
leveren. Met name coördinatie van de Bergrun, de schoonmaak van de accommodatie, onderhoud 
van de tuinen van de accommodatie en hulp bij de diverse wegwedstrijden zijn extra vrijwilligers 
geen overbodige luxe. Daarnaast dient er een trainerscommissie en een jeugdcommissie gevormd 
te worden. Voor de jeugd dient de vacature pupillencoördinator ook ingevuld te worden. (Graag 
aanvullen waar een tekort aan vrijwilligers is) 
 
Communicatie 
PR & Communicatie is in 2019 om praktische redenen gesplitst waarbij Communicatie onder de 
naam “Media” wordt toegelicht in hoofdstuk 9 en PR terug te vinden is bij  hoofdstuk 10 onder de 
naam “Sponsorcommissie 

 
 

1.3 Organigram jan. 2020 
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2. Bestuur 
 
Evenals het afgelopen jaar zal het bestuur zich het komende jaar intern met name bezig 
houden met het verder opzetten en uitwerken van het uitgestippelde beleid, waarbij de 
nadruk ligt op het in goede banen leiden van de groei van de vereniging en het 
optimaliseren van de daarvoor benodigde organisatie. Daarnaast zal extern verder worden 
gewerkt aan de positionering van atletiek als een van de grotere sporten in Winterswijk, en 
van Archeus als een vereniging die optimaal invulling geeft aan de term breedtesport.  

2.1  Samenstelling 
Het bestuur bestaat per januari 2020 uit 

Mathijs Wiggers  Voorzitter 
Jos Pierik   Secretaris 
Ilona Westerhof  Penningmeester 
Daniël Klein Nibbelink Algemeen bestuurlid 
Sjoerd van Leeuwen  Algemeen bestuurlid 

2.2  Acties 2020 
De geplande acties voor het bestuur in 2020 bestaan uit  

 
Organisatie algemeen  
- Richten op huidige activiteiten (consolideren en deze verbeteren) doorlopend 
- Nieuwe initiatieven passief benaderen (keuzes maken)  doorlopend 
- Oprichting trainerscommissie     z.s.m. 
- Oprichten jeugdcommissie      z.s.m. 
Vrijwilligers     
- Vrijwilligerscoördinator werven / aanstellen    z.s.m. 
- Inventariseren benodigde extra vrijwilligers    z.s.m. 
Communicatie   
- Verder verbeteren communicatie commissies onderling  doorlopend 
- Gebruik website als medium stimuleren, actuele info via website doorlopend 
 

2.3  Financiële middelen   
  n.v.t. 
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3.  Accommodatiecommissie 
 
De accommodatiecommissie draagt de verantwoordelijkheid over het beheer en onderhoud 
van het terrein, de baan, de gebouwen, de sportmiddelen en –materialen. 
Dit gebeurt in nauw overleg met SHS. De aanschaf van alle sportmaterialen loopt via SHS.  
Enerzijds om gestelde budgetten te bewaken, anderzijds om te kunnen waarborgen dat de 
inventarisatie van onze sportmaterialen op orde blijft. 

3.1 Samenstelling  
De accommodatiecommissie bestaat per januari 2020 uit: 

Sjoerd van Leeuwen voorzitter  (bestuurslid Accommodatie) 
Wim Lievestro  terrein- en accomodatiebeheer  
Wilco Dunnewold gas/water/elektra 
Bertil de Haan  terrein werkzaamheden 
Joop Schreurs materiaal beheer 
Erna Lammers beheer kantine en schoonmaak (Tip/Top) 
Angelique Reesink beheer krachtruimte 
Harry Grevers  Afstemming leveranciers en bestelling van sportmaterialen (in 

     overleg met SHS) 
Willy Fonhof  Beheer van de kantine 

 

3.2 Acties 2020 
- Onderhouden / in stand houden alle faciliteiten op de huidige locatie doorlopend 
- Aanbrengen gewenste verbeteringen bestaande faciliteiten  doorlopend  
- (Jaarlijkse) inventarisatie materialen, bijwerken lijst   mei 2020 
- Coördinatie/uitvoering inkoop sportmaterialen (op basis budget)  doorlopend 

 - Realisatie permanente buitenberging voor materialen   lange termijn 
 - Realisatie klimrek        2020 
 

3.3 Financiële middelen 
- Bovenstaande acties zijn meegenomen in de budgettering voor 2020 
- Jaarlijks wordt in de begroting rekening gehouden met een bedrag van  
  € 500,- voor onvoorziene/noodzakelijk vervangingsaanschaf van middelen. 
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4. Technische Commissie  
 

De technische commissie fungeert als schakel tussen beide trainerscommissies en het bestuur. De groep 
vergadert twee keer per jaar en brengt een halfjaarlijks rapport uit aan het bestuur. 

Samenstelling 
Deze groep bestaat per 1-1-2020 uit de volgende leden: 

- Daniël Klein Nibbelink bestuurslid 
- ???    coördinator atletiek 
- Marcel Bos   coördinator hardlopen 

4.2 Acties 2020 
- Opstellen takenpakket technische commissie 
- Begeleiden trainerscommissies met opstellen trainershandboek, takenpakket 
- Uitbrengen eerste verslag 

4.3 Financiële middelen 
NVT 

Details zijn te lezen in het Technisch Meerjarenplan 
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5.  Looptrainers Commissie 
 
Deze commissie coördineert de trainersgroep waaronder alle looptrainers vallen bij 
Archeus. De commissie bestaat uit een voorzitter en een vertegenwoordiger van de diverse 
trainersgroepen (zie 5.1 Samenstelling) 

 

5.1 Samenstelling   
De commissie dient weer opgericht te worden.  
Dit betekend dus dat op dit moment de samenstelling onbekend is. 

Marcel Bos  Coördinator looptrainers 
Jolanda Geurkink Loopgroep niveau 1/2 
Marcel Bos  Loopgroep niveau 3 
Ria Bussink  Wandelgroep 
Vacant   Start to Run 

 
In totaliteit beschikt de vereniging voor de recreanten en senioren over voldoende 
zelfstandige en assistent looptrainers. 

5.2 Acties 2020 
- start to Run trainingen (bij voorkeur voor- en najaar)      
- clinic ervaren lopers welke nog niet lid zijn van AV Archeus (bij voorkeur voor en najaar) 
- bijscholing assistent trainers en Loop trainers via Atletiekunie                    
- opleiding van 2 Looptrainers                         
- clinic (intern, 1dagdeel) voor assistent trainers en belangstellende leden   
- uitwisselen kennis en ervaringen tussen trainers 
- opleiding 2 wandeltrainers                  

5.3 Financiele middelen 
Onderstaand de opleidingen welke dit jaar bekostigd dienen te worden: 
- kosten start to run 
- kosten opleiding 2 looptrainers  
- bijscholing looptrainers  
- kosten opleiding 2 wandeltrainers 
- dag van de Atletiek 
 

 
 
 
 
 
Noot: door de trainerscommissie is een meer gedetailleerd plan opgesteld. Deze is desgewenst in 
te zien via voorzitter trainerscommissie of bestuurslid TC. 
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6.  Atletiektrainers Commissie  
 
Afgelopen jaar is het Technisch Meerjarenbeleid vernieuwd en bij de trainers onder de 
aandacht gebracht. Op basis hiervan zal een trainershandboek worden geschreven, een 
document voor en door de trainers met handvaten voor alles wat met trainingen etc. te 
maken heeft. Ook komt hieruit deze commissie voor, die het meerjarenbeleid ten uitvoer 
moet brengen. 

6.1 Samenstelling 
Nog nader te overleggen; op dit moment zijn een aantal personen definitief: 

vacant    coördinator atletiek 
vacant    Trainer pupillenatletiek 
Domenique Schreurs  Trainer juniorenatletiek A/B 
vacant    Trainer juniorenatletiek C/D 
Ronald de Rooy   Trainer MiLa 
vacant    Trainer A4Y 

6.2 Acties 2020 
- uitwerken takenpakket trainerscommissie 
- uitwerken trainershandboek 
- opleiden van 2 trainers 

6.3 Financiële middelen 
 - opleidingskosten van 2 trainers 

  - dag van de Atletiek 
 
 
Noot: Dit  is een compacte weergave van het uitgebreider beschreven jaarplan Atletiek & Jeugd. 
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7.  Atletiek & Jeugd  
 
Het jeugd-beleidsplan 2013-2016 is niet geactualiseerd. Wel zijn er brainstormsessies 
geweest om het jeugdbeleidsplan te actualiseren. Doelstelling voor 2020 zal moeten zijn 
het oude jeugdbeleidsplan te actualiseren. Daarnaast dient er een jeugdcommissie opgezet 
te worden die ten minste 2x in het jaar onderling overleggen. De jeugdcommissie heeft als 
doel te zorgen dat de atleten aan de diverse wedstrijden mee kunnen doen.  
Daarnaast zullen ook dit jaar trainers alle jeugdleden stimuleren om mee te doen aan 
regionale wedstrijden. Ze zullen hier tijdens de trainingen aandacht aan besteden en 
voorbereidingen treffen. Informatieverstrekking is ook een speerpunt; jeugdleden worden 
geïnformeerd door de wedstrijdsecretariaten middels o.a. wedstrijdkalenders, waarin 
rekening wordt gehouden met iedere atleet en ieder niveau. 
Nieuw is dat 4x per jaar een “vragenuurtje wordt gehouden tijdens de training, waar ouders 
en atleten terecht kunnen met vragen over wedstrijden en andere jeugdzaken.  
Deze wedstrijden bestaan uit indoorwedstrijden, baanwedstrijden en crossloopjes.  
Deelname aan de eigen wedstrijden - KW-Cross (januari),  KWF Obbink run (juni) en de 
Bergrun (september) zijn gratis voor de eigen jeugd. 
 
Het doel voor 2020 is om voor de jeugd een duidelijke structuur neer te zetten. Daarnaast is 
het doel de verschillende openstaande posities in te vullen. Daarbij ontbreekt het op dit 
moment aan een centrale aansturing voor de jeugdcoördinatoren en trainers. Deze taak zal 
door een bestuurslid in moeten gaan vullen. Het heeft de voorkeur hiervoor een extra 
bestuurslid te werven die deze taak op zich neemt. 
 
 

7.1 Samenstelling 
Op dit moment is er nog geen jeugdcommissie, maar zal deze in 2020 vorm moeten gaan 
krijgen. In deze commissie dienen de volgende posten vertegenwoordigd te worden:  

Mathijs Wiggers    Voorzitter  
???     Atletiek4you coördinator 
Robert Frank Pietersen / Tessie Oonk Wedstrijdsecretariaat pupillen 
Karin Wensink / Monique Wolfs  Wedstrijdsecretariaat junioren CD 

Maurice Nijrolder / Ilona van Dam  Wedstrijdsecretariaat junioren AB 
 ???      Wedstrijdsecretariaat MILA 
???      Jeugd-activiteiten Commissie 

7.2 Acties 2020 
- Zorgen voor verbeterde wedstrijddeelname  
- Opzetten Jeugdactiviteiten-commissie en -beleid (o.a. dropping, kamp, survival enz.) 
- Speciale trainingen i.v.m. Sinterklaas, Kerst en training voor zomervakantie (Hilgelo) 

  - Actualiseren jeugdbeleidsplan 

7.3 Financiële middelen 
- Diverse jeugdactiviteiten 
- Deelname wedstrijden; betreft vaste clubbijdrage Competitie- en Stedenwedstrijden.  
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8.  Evenementen & Activiteiten  
 
Binnen de vereniging zijn voor de evenementen en activiteiten verschillende commissies. 
Deze bestaan uit vertegenwoordigers van de diverse groepen die één of meerdere 
evenementen of activiteiten organiseren met als doel onderlinge afstemming, 
ondersteuning en verbetering. Volgende commissies zijn er: 
- loopwedstrijdcommissie; 
- baanwedstrijdcommissie; 
- commissie Rode Kruis Wandeltocht; 
 
En doelstelling is om in 2020 een activiteitencommissie op te zetten. 

8.1 Samenstelling 
Per 1-1-2020 vertegenwoordigen tenminste de volgende mensen de commissies: 
 
Loopwedstrijdcommissie   

Mathijs Wiggers  Voorzitter  
Berto ten Brinke  KroeseWevers Cross 
Arjan Onnink   KWF Obbink Run 
Roel Stronks   Bergrun 
Berto ten Brinke  Winterswijkse Marathon 
Jolanda Geurkink  Coopertest 

 
Baanwedstrijdcommissie 

Mathijs Wiggers 
Harry Grevers 
Erwin Hekman 
Dirk Nijmeijer 
Joop Schreurs 

 
Rode Kruis Wandeltocht 

Jos Kampshof 
Sjoerd van Leeuwen 
Leny Duursma 
René Laar 
Leonie Haecke 
Bertus Sessink 
Gea Schreurs 
Jo Wiggers 
Ingrid Houben 

 
Activiteitencommissie 

 in oprichting 
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8.2 Acties 2020  
 Het organiseren van de activiteiten en evenementen. 
  

8.3 Financiële middelen  
- inkomsten uit inschrijfgeld en sponsoring per evenement. 
- sponsoring van wedstrijden wordt afgestemd met de Sponsorcommissie begin 2020.  

 
 
8.4  Financiele middelen 

- Tijdwaarnemingsinstallatie wegwedstrijd.   
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9.  Mediacommissie 
 
De mediacommissie is een commissie die zich bezighoudt met de verschillende media die worden 
gebruikt voor de interne én externe communicatie. Onder deze categorie vallen o.a. fysieke media 
zoals kranten, de website en verschillende sociale media. De belangrijkste doelstelling van de 
mediacommissie is het verbeteren van de eenduidigheid tussen verschillende media-kanalen en 
de het vergroten van het bereik van Archeus in de media.  
 

9.1 Samenstelling 
 Per 1-1-2020 bestaat de mediacommissie uit de volgende deelnemers: 

Daniël Klein Nibbelink  Voorzitter mediacommissie/Bestuurslid 
Edwin Bollen   Webmaster 
Jan Ruesink   Beheer fysieke media/twitter 
Monique Tijdeman  Footprint 
Christel Labee  Beheer webcontent 

 

9.2 Acties 2020 
- Wedstrijdcommissies inlichten over het gebruik van verschillende (sociale) media en 

handvaten bieden voor het opzetten van een ‘communicatieplan’ omtrent evenementen. 
- Het vergroten van het mediabereik door periodiek plaatsen van berichten. 
- Meer bewegend beeldmateriaal verkrijgen en inzetten voor promotie van evenementen. 

 

9.3 Financiële middelen 
- kosten Footprint 
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10.  Sponsorcommissie 
 

In 2018 en 2019 hebben de meeste leden van de sponsorcommissie bedankt. Desondanks 
is de administratie gereorganiseerd en zijn er toch nog een tiental sponsors binnengehaald. 
Inmiddels hebben zich twee nieuwe personen aangesloten bij de commissie maar we 
blijven op zoek naar versterking hiervan.  
 
De nieuwe commissie heeft een geheel nieuw beleidsplan opgesteld met het doel om de 
banden met de bestaande sponsors te versterken en nieuwe sponsors binnen te halen. 
Een van de doelen is het organiseren van een jaarlijkse sponsoravond. De commissie wil 
het belang van sponsors voor de vereniging, nadrukkelijk onder de aandacht van de leden 
te brengen en pleit zij ook voor een verbetering van de communicatie met het bestuur, de 
wedstrijd- en evenementencommissie. 
 

10.1 Samenstelling 
 Per 1-1-2020 hebben de volgende personen zitting in de sponsorcommissie 

Jos Pierik  Voorzitter 
Ruud Storck  Commissielid   
Bram Loman  Commissielid   

10.2 Acties 2020 
Sponsoravond organiseren 

 Samenwerking met diverse commissies 
 Contracten verlengen waar nodig 
 

10.3 Financiële middelen 
 Kosten sponsoravond  
 Administratiekosten (drukwerk, printpapier) 

  


