Nieuwsbrief vanuit het bestuur
Beste Clubleden en Ouders,
Hierbij ontvangen jullie de 2e nieuwsbrief van 2016 van het bestuur.
Dit keer een nieuwsbrief met 2 grote onderwerpen: LTAD en Sponsoring, waar we jullie
graag over willen informeren en betrekken.
De afgelopen week was er eentje van sport van alle soorten en niveaus. Van EK Voetbal, EK
Atletiek, Wimbledon, Formule I, uiteraard de Tour de France met de prachtige overwinning
van Tom Dumoulin, en uiteraard onze clubwedstrijden. Te veel om op te noemen. In de
afgelopen weken zijn de meeste NK’s verreden. WV Eemland deed in volle glorie mee in alle
categorieën met veel afgevaardigden. Vanaf de jeugd t/m de masters. Dit keer 1 bronzen
medaille en die was voor Kees Rigter, die bij de Heren 55-59 beslag lag op de 3e plaats in een
nat Middelharnis. Ook is het clubkampioenschap verreden. Jorgos Schrijver was de terechte
kampioen van een harde wedstrijd.
De voorbereidingen op het NK Jeugd (10 juni 2017) zijn inmiddels begonnen. We houden je
hiervan op de hoogte.
Onze club is groeiende. Elke maand melden zich nieuwe leden aan. We hebben vele
talentvolle renners rondrijden die goede uitslagen rijden. Er is steeds meer deelname aan de
clubwedstrijden. Het organiseren van wedstrijden zoals DK’s, Klein Zwitserland, Groeistad
Klassieker, Veldrit Birkhoven gaat ons goed af. Opgeteld gaat het best goed met WV
Eemland. En toch denken we dat er veel verbetering mogelijk is. Dat is ook de reden dat
achter de schermen er in de afgelopen maanden veel werk is verricht. En daar willen we je
graag over informeren.
Veel leesplezier!

1. LTAD: Long Therm Athlete Development
In 2014 heeft het transitieteam een aantal zaken via enquêtes bevraagd bij jullie. Hierna
heeft zij verslag en aanbevelingen gedaan. Een van de aanbevelingen was om een meer
competitieve vereniging te worden. Een andere was om de structuur van de organisatie te
veranderen. In de afgelopen negen maanden is de handschoen voor beide aanbevelingen
opgepakt met de werkgroep LTAD. We hebben eerst naar het sporttechnschische vraagstuk
gekeken en daarna beoordeeld hoe we onze organisatie zouden moeten inrichten.
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De uitkomsten hiervan zijn als volgt:
Sporttechnisch:
•

•

•
•
•

We hebben gekeken hoe we de opleidingsvereniging van Midden Nederland
permanent kunnen zijn, waarbij we het sporttechnische traject voor elk lid kunnen
uitvoeren en borgen. We hebben gemeend voor een nieuwe aanpak te gaan en uit
de discussies kwam naar voren dat met name dat kennisuitwisseling binnen een
categorie beter kan en dat dit zeker geldt voor de integrale aanpak binnen de
vereniging. Per categorie komt er een teammanager, een (hoofd)trainer, een
wedstrijdcoach en een sponsorverbinder. En met al deze mensen organiseren we het
LTAD kennisplatform. In dit kennisplatform moet dan de onderlinge vragen en kennis
uitgewisseld worden met als doel dat we alle leden de kans willen geven om zich te
verbeteren op fysiek, tactisch, mentaal, vaardigheid en wedstrijdinstelling.
Per categorie verschilt de nadruk, en uiteraard ook per renner. Uiteraard staat plezier
in de wielersport altijd op nummer 1! Zo ligt de aandacht bij de jeugdcategorieën
primair op het speels leren van fietsvaardigheden in meerdere disciplines. Bij de
nieuwelingen wordt het wat wedstrijdgerichter en blijft de training breed gericht. Bij
de junioren gaat het fysieke deel meer en meer spelen plus de wedstrijd tactische
aanpak. Bij elite/belofte gaat het dan steeds meer om specialisaties en winnen. Bij de
amateurs/sportklasse en masters hangt dit af van de persoonlijke doelstellingen van
de renners. Sportinhoudelijk wordt het per categorie verder uitgewerkt.
Hoe ziet de organisatiestructuur er vervolgens uit:
Er komt een dagelijks en algemeen bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester
Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met
vertegenwoordigers uit de volgende commissies: LTAD-kennisplatform;
sponsorcommissie; evenementencommissie; jeugdcommissie; facilitaire commissie;
kledingcommissie; communicatiecommissie.
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Hoe nu verder met LTAD:
•

Start uitvoering 1 november 2016

•

Kick-off op zaterdag 5 november: 10.00 uur in clubgebouw. Hierna start duurrit voor
alle categorieën vanaf nieuwelingen t/m masters.

•

Vanaf 12 november 2015 elke zaterdag vertrek 10.00 uur vanaf clubgebouw voor
wintertrainingen voor elke categorie vanaf nieuwelingen

•

Vanaf 10 november op elke donderdagavond op parcours duurtraining voor alle
categorieën vanaf nieuwelingen. Start 19.00 tot 21.00 uur. Lampjes zijn verplicht,
anders geen deelname!

•

In november een vermogenstest voor alle categorieën vanaf nieuwelingen (10 sec; 5
min en 20 min) onder leiding van de categorietrainers. Ieder werkt met zelfde
protocol. We willen deze test 3x per jaar doen. Voor start wintertraining (november);
einde wintertraining (medio februari); einde eerste deel seizoen (eind juni/begin juli).

•

We willen trainingsdata van de renners kunnen opslaan in een universeel systeem
met als doel dat de trainers de progressie kunnen bijhouden en trainingsdata kunnen
analyseren. Dit uiteraard binnen de privacymogelijkheden.

•

Voor renners die een gekwalificeerde individuele trainer willen hebben gaat de
vereniging onderzoeken of we dit kunnen regelen in een zogenaamd modulair pakket
met een aantrekkelijk tarief. De vereniging gaat hierbij uit dat deze trainer minimaal
KNWU Opleiding 3 moet hebben of vergelijkbare opleiding.

•

Voor Amateurs/Sportklasse/Masters zal de eerste termijn gericht zijn op het
bijeenbrengen van renners in trainingen. Dit door uitnodigingen via gezamenlijke
mail. Ook voor hen geldt het aanbod van individuele training.

•

Uiteraard staat of valt het succes bij goede vrijwilligers die voor de vereniging dit
op zich willen nemen. We hebben de ambitie. We zoeken dan vanaf nu vrijwilligers
die per categorie de functie van teammanager, trainer, wedstrijdcoach of
sponsorverbinder op zich willen nemen. Dus heb je ambities om de vereniging te
helpen, meld je nu aan bij Albert Hekkelman: 06-51 11 59 46 of per mail
hekhold@xs4all.nl

•

Uiteraard volgt meer informatie in de komende maanden.
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2. Sponsoring
Zoals je bij het hoofdstuk over LTAD heeft WV Eemland de ambitie om dé
opleidingsvereniging van Midden Nederland te worden. Wie zijn de opvolgers voor Wilco
Klederman en Lars van der Haar? Er wordt daarom heel hard gewerkt aan het verbeteren
van de begeleiding en training van onze renners. Het LTAD is daar een mooi voorbeeld van.
Voor dit nieuwe beleid zijn naast de vele vrijwilligers ook middelen nodig die geld kosten
voor met name het trainings- en wedstrijdprogramma. Een belangrijk deel van het geld
willen we binnenhalen met sponsoring. De afgelopen periode is gezocht naar een sponsor
die de gehele vereniging wil sponsoren. Dat is helaas, nog, niet gelukt. We hebben daarom
besloten om een andere aanpak te kiezen!
In de werkgroep Sponsoring is afgesproken dat sponsoring nu per categorie kan en mag.
Met categorieën bedoelen we:
1.
2.
3.
4.
5.

Jeugd
Nieuwelingen/Junioren
Elite/Belofte
Amateurs/Sportklasse/Masters
Meiden/Dames (vanaf Nieuwelingen tot …)

Dat heeft meerdere voordelen:
1. Sponsors komen veelal uit persoonlijke relaties en hebben daarmee ook meer met de
desbetreffende categorie;
2. Sponsoring gaat vaak over goodwill en wie wil nu niet betrokken zijn bij een ambitieuze
vereniging met ambitieuze renners die veel voor hun sport doen.
3. Geld dat we binnenhalen gaat komt ten goede van de vereniging en de betreffende
categorie;
4. Sponsorbijdragen worden ineens een stuk lager. Dus kleinere sponsoren met een
bijdrage vanaf € 400,-- zijn al zeer welkom en dat maakt het instappen een stuk
makkelijker. Vele kleine bijdragen maken ook een groter bedrag mogelijk. Wel is het zo
dat we dan vele bedrijven aan ons moeten binden om tot een succes te komen. En daar
kan iedereen aan bijdragen!
Mogelijke uitingen:
Ø Reclame-vermelding op shirt of broek;
Ø Borden langs het parcours
Ø En specifiek per categorie kunnen er natuurlijk creatieve dingen worden bedacht zoals
bijvoorbeeld een maandelijks video-items op youtube of gezamenlijke activiteiten met
de betreffende sponsor.
Ø Voor de sponsors die op kleding staan en op de borden zal er ook een plek zijn op onze
website! En ook onze website gaat vernieuwen. Voor het seizoen 2017 zal er een nieuwe
website zijn.
Er zijn natuurlijk een aantal spelregels verbonden aan deze opzet. Deze zijn er omdat we een
vereniging zijn en geen bedrijf of federatie. We willen van jong tot oud wedstrijden rijden en
begeleiding hebben op het sportieve vlak, een clubparcours en een clubhuis! Dat kost
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allemaal geld. Hiervoor betalen we contributie, krijgen we soms subsidie, verdienen we wat
euro’s op de kantine inkomsten en de rest van de activiteiten hebben we sponsors hard
nodig.
De spelregels zijn om tot een succesvolle sponsoring te komen zijn:
1. Het ontwerp van het shirt staat vast en de kledingleverancier staat vast. Op het shirt
komt prominent te staan dat we WV Eemland zijn! We willen onze naam van de
vereniging sterker promoten en zichtbaar maken. De kleurstelling zal conform onze
huisstijl Rood/Zwart/Wit blijven.
2. Op het tenue (broek en shirt) zijn 7 plekken ter beschikking voor sponsoren.
3. De bodemprijs per plek staat vast, natuurlijk mag er meer betaald worden voor een plek!
Zie bijlage aan het eind van dit bericht.
4. De sponsoren sluiten een contract met de vereniging, de sponsor maakt het geld over
naar de vereniging.
5. Het contract bevat alleen afspraak over bedragen/betaling en plek op shirt. Overige
afspraken worden door de categorie gemaakt met de sponsor. We willen wel wijzen op
de uitdaging die de extra afspraken met zich meebrengen.
6. Alles sponsorinkomsten boven het basisbedrag per tenue zijn voor de categorie indien
deze daarvoor specifieke plannen heeft.
7. Sponsoring van bijvoorbeeld een trainingspak of een tas kan alleen als de sponsor ook op
het tenue staat.
8. De contractuur is 2 jaar. Reden is dat we merken dat de wedstrijdkleding na 2 jaar ook
wel op is.
9. Om de kosten voor de leden te verlagen gaan we alleen sponsor uitingen plaatsen op de
wedstrijdkleding, dat wil zeggen de broek (kort en lang), shirt (korte en lange mouw) en
het snelpak. De overige kleding zal clubkleding zijn die daarmee ook een langere periode
te gebruiken is. Met overige kleding bedoelen we thermojack, lange broek (met rits),
cap, sokken, windjack, arm- en beenstukken, etc. Ook deze kleding zal in rood, zwart en
wit zijn en op deze kleding wordt uiteraard wel de naam W.V. Eemland geprint.
We willen graag dat je meedenkt wat jij zou kunnen bijdragen:
Ø Heb je een eigen bedrijf en wil je sponsoren?
Ø Ben je in loondienst, maar wil de afdeling marketingcommunicatie, de directie of je baas
af en toe ‘iets’ doen voor sportieve vereniging?
Ø Ken je in de kring van je familie of vrienden bedrijven of instellingen die zich willen
profileren met (wieler)sport en/of gezondheid? Of met een specifieke categorie? En die
daar best een bedrag voor over hebben? Klop dan op hun deur of beter bel ze even op!
Wil je zelf sponsoren of heb je relaties, neem dan contact op met Bas van der Peet.
Belangrijk om te beseffen is dat wat voor jou een relatie is, voor andere geen relatie is. Als je
dus een relatie hebt die interesses heeft dan zal je er ook zelf aandacht aan moeten
besteden. We helpen natuurlijk om van een goede relatie ook een goede sponsor te maken!
Per categorie willen we uiteindelijk een aanspreekpunt voor de afstemming over sponsoring.
De namen van de aanspreekpunten maken we binnenkort bekend.
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Contactgegevens Bas van der Peet
E-Mail WVEemland-sponsoring@vanderpeet.org
Tel: 06-23572307 (bij voorkeur in de avonduren tenzij het om een grote sponsor gaat
Let op: met vakantie van 14 juli t/m 5 augustus. Op je mail zal Bas reageren

De tariefkaart
De prijzen per plek op het tenue:
Shirt
#uitingen prijs/jaar
#Sponsors
Kraag & Bies van mouw + onderarm shirt lange mouw
3 €
600,00
1
Schouders
2 €
600,00
1
Zijpanelen
2 €
400,00
1
Voorkant borst & achterkant rug (groot)
2 € 1.000,00
1
Er komt ook groot WV Eemland op het shirt aan vooren achterzijde. Plus logo WV Eemland en
kledingfabrikant op borst.
Totaal Shirt
9 € 2.600,00
4
Broek
Benen
Billen
Bies (waar nu Skoda staat)

Totaal Shirt en Broek
5 categorien

#uitingen
2
1
2
Totaal Broek
5

€
€
€
€

800,00
700,00
400,00
1.900,00

1
1
1
3

14 €

4.500,00
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€ 22.500,00

Wij wensen iedereen voor zover nog niet op vakantie een hele fijne zomervakantie.

Het Bestuur van WV Eemland
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