DR’AN MET WVH ATB JEUGD IN 2021
TERUG- EN VOORUITKIJK 2020-2021 – VERBETEREN BASIS EN VERBINDING

GENIETEN

ONDANKS
ALLES

Wat vind jij belangrijk bij de woensdagavond trainingen?
• Progressie
• Fun
• Eigen niveau
• Aantrekkelijk
• Leuk
Wat wil jij bereiken als trainer / begeleider?
• Goede trainingen
• Ontwikkeling van skills
• Juiste trainingen
• MTB Veilig
• Wegwijs maken
Wat denk je dat de jeugd zelf wil bereiken?
• Leren met plezier
• Sociale contacten
• Lekker fietsen
• Grenzen verkennen
• LOL

WAAR WE VOOR GAAN
PLEZIER
ONTWIKKELING OP MAAT

Hoe tevreden over ondersteuning vanuit WVH?
•
Wat gemist in afgelopen seizoen
• Regelmatig en vrijuit trainen
• Goede structuur in de training
• Evaluaties
• Alternatieve trainingen bij slecht weer
• Naambordjes
Wat verbeteren?
• Trainerspool vergroten
• Jeugd min leeftijd verhogen
• Structuur / trainingsopbouw / logboek
• Schema basisvaardigheden
• Binnen trainingen / droog oefenen in schuur/hal
• Clubwedstrijden met verenigingen rondom Holten
• Communicatie via facebook /

WAT KAN BETER?
MEER …
ONDERSTEUNING
TRAINERS EN BEGELEIDERS
STRUCTUUR
COMMUNICATIE

Wat bijdragen aan verbeteringen?
• Lekker trainingen geven
• Opzetten van structuur
• Bestuur ondersteunen
• Trainer en/of begeleider worden
Wat nodig vanuit WVH?
• Beleid
• Ondersteuning mogelijk maken verbeteringen
• Oefenmateriaal
• Voorbeelden trainingsvormen en spellen
• Weet niet..
Samen werken aan ontwikkeling?

WAT BIJDRAGEN

WAT NODIG
SAMEN WERKEN

Waar gaan we voor in 2021

DR’AN IN 2021

1.

Basisstructuur verbeteren ATB jeugd
 Capaciteit trainers en begeleiders geborgd
 Trainingsboek / -vormen / -veiligheid

VERBETEREN BASIS
&
VERBINDING WVH

beschikbaar

 Herkenbaar en aanspreekbaarheid verbeteren

2.

Verbinding WVH vergroten
 Communicatie & presentatie WVH geupdated
 Clubwedstrijd/tournooi jeugd georganiseerd
 Woensdag en donderdaggroep verbonden

HOE GAAN WE DE BASIS VERBETEREN EN VERBINDING VERGROTEN?
Wat is het doel / resultaat

Hoe / actie / wat nodig?

Wie / rol of naam

Wanneer 2021

I. Basisstructuur verbeteren ATB jeugd
❖ Capaciteit trainers (WT2) en
begeleiders (WT1) geborgd en
afgestemd op aantal leden

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Basis voorwaarden aan trainers en begeleiders opstellen
Bestaande T&B groep commitment / capaciteit jaarlijks voorspelbaar maken
Wekelijks capaciteit voorspelbaar maken – niet vrijblijvend en zelf organiserend
Nieuwe groep (ouders + ouder jeugd) jaarlijks benaderen`voor WT1
Jaarlijks budget voor T&B clinic met NTFU punten
WT3 - meefietsen / coaching jaarlijks organiseren
Licentiepunten verdienen en formulier jaarlijks indienen
Snijden in leeftijd toetreding jeugd vanaf 8 jaar en uitreding vanaf 17/18 jaar naar donderdag
Capaciteit en basis indeling groepen inzichtelijk maken obv feedback T&B (4 ipv 5 groepen)
Andere dagen trainingen indien te weinig T&B als optie (bv za)

TC
TC
TC
TC
TC met TR + BG
?
TR + BG
TC en bestuur
TC met TR + BG
?

Maart
Nu + september
Wekelijks
September
Maart
?
September
Nu
Nu + september
?

❖ Trainingsboek / vormen / veiligheid

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Digitaal trainingsmap opbouwen – google drive
Trainingsstructuur / basisopbouw leeftijdsgroepen opstellen
Uitwisseling kennis regio clubs organiseren
Legale trainingslocaties inzichtelijk en vergroten
Alternatieve trainingslocaties winter / slecht weer organiseren
Gast / specifieke trainingen – sportief / uitdagende spellen ontwikkelen
Jaarlijks oefenen / toolbox meeting bij start seizoen
Jaarlijks controle inhoud rugzakken bij einde seizoen
Checklist calamiteit updaten

?
TC
?
TC
?
?
TC
TC
TC

Maart basis
Maart basis
?
Maart basis
?
?
Maart
Maart
Maart

❖ Herkenbaarheid en aanspreekbaarheid
verbeteren

❑ Gedrag en houding jeugd expliciet gemaakt
❑ Drukken naambordjes obv jeugdlijst

TC en bestuur
?

Maart
Maart

II. Verbinding WVH vergroten
❖

Betere presentatie en
communicatie

❑ Basis trainingsinformatie op website – online beschikbaar
❑ Wekelijks beelden en ervaringen online delen / blog
❑ Facebook en website up-to-date

?
?
?

Maart
Wekelijks
?

❖

Clubwedstrijd/tournooi jeugd

❑ Jaarlijks evenement organiseren met omliggende verenigingen

?

?

❖

Woensdag en donderdag`-groep
verbonden

❑ Structuur in uitwisseling trainers en begeleiders beide groepen
❑ Overgang faciliteren van woensdag naar donderdag
❑ Periodiek ervaringen uitwisselen T&B jeugd weg en ATB

Bestuur
?
TC weg en ATB

Maart
?
Seizoen

WAT ER AL IS GEBEURD EN WAT ER NOG GAAT KOMEN

 Bestuur staat achter dit plan en stelt financiële middelen beschikbaar voor opleiden / NTFU punten

 Contacten met omliggende verenigingen voor trainingsmateriaal/opbouw
 Er zijn >6 potentiële nieuwe begeleiders en mogelijk ook richting trainer +1


Voorstel 4 groepen op wo (8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15) en 1 groep op do (17-18)

2020

2021

Dag

Trainers
WT2 +

Verloop
(uit / in)

Begeleiders
WT1+

Verloop
(uit / in)

Jeugdleden

Verloop
(uit / in)

Wo

8

-1

6

-3

57

Do

3

?

?

Wo

8

+1

>6

+8

47

-12?

Do

4

+1

?

?

10

-3?

WAT VINDEN JULLIE ERVAN?

 Wat is jullie reactie op het voorgestelde plan?


Nabranders mag ook

 Wie kan er ondersteunen / helpen bij de uitvoering?


Privé bericht

 Harry, Eddy, Henk, Robert, Eric bedankt !

