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Beste lezers,
Dit is de eerste nieuwsbrief die jullie ontvangen van R&TC Buitenlust.
De afgelopen maanden is er binnen het bestuur van onze vereniging gekeken hoe
we onze toekomst zien en waar we naar toe willen groeien. Daar uit is het plan
“Buitenlust 2.0 - 2017-2021” voortgekomen waarin de visie en het beleid voor de
komende 5 jaar beschreven staan.
In januari is dit plan besproken in het bestuur en na goedkeuring zijn ook de
trainersgroep en de Algemene Ledenvergadering op de hoogte gesteld van de
plannen voor de komende 5 jaar. Er is een Beleidscommissie opgezet die deze
verandering de komende jaren gaat begeleiden.
Ouders en leden die nog niet op de hoogte zijn van de plannen zullen de komende
weken op de hoogte worden gesteld. Ook houden we iedereen via diverse wegen,
waaronder deze nieuwsbrief, op de hoogte van de voortgang.
De eerste activiteiten om onze vereniging naar een hoger plan te trekken zijn
inmiddels al opgestart. Deze nieuwsbrief zal voornamelijk gericht zijn op het
toelichten van het plan.
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Visie & beleid
R&TC Buitenlust wil de komende 4 jaar weer
uitgroeien tot een volwaardige wielervereniging
met naast jeugd ook nieuwelingen, junioren,
beloften en amateur/elite renners.
Daarnaast zijn er nog 4 speerpunten die in de
komende jaren extra aandacht krijgen.
1. Dameswielrennen
Het dameswielrennen zit in ons DNA. Wij hebben
zowel op de weg als in het veld vele
internationale en landelijke vrouwelijke toppers
voortgebracht. Het doel is om de beste opleiding
en de beste dames in onze ploeg te hebben.
2. Cyclocross
Ook het veldrijden zit in ons DNA. Keer op keer
komen er Nederlands kampioenen uit onze
opleiding voort en staan we met grote groepen
crossers aan de start. Met ons complex, de
jeugdtrainers en Ferdi van Katwijk en Henk

Mertens hebben we alles in
huis om dé vereniging te zijn
waar je moet zijn als je een
crosser bent of wilt worden.
3. Breedtesport
Ons streven is om een zo
breed mogelijk scala aan
wielersporten aan te bieden.
Sinds een jaar bieden wij ook
mountainbiken aan. MTB is
een
laagdrempelige
wielersport die ook nog eens
goed is voor de techniek. De
verwachting is dat MTB de
komende jaren booming
wordt en ons veel nieuwe
leden op gaat leveren. Sinds
kort hebben we ook de
eerste stapjes gezet op het
gebied
van
aangepast
wielrennen.
4. Maatschappelijke
betrokkenheid
Als vereniging vinden we het
belangrijk dat kinderen gaan
sporten en zien we de
wielersport
als een leuke
manier om dat te doen. Ook
is het belangrijk om kinderen
fietsvaardig
te
maken
waardoor zij zich veilig
kunnen bewegen door het
steeds drukker wordende
verkeer.
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Nog geen vrijwilliger?
Om onze leden op alle fronten het beste te kunnen bieden en de plannen van
“Buitenlust 2.0 - 2017-2021” te kunnen realiseren hebben we vrijwilligers nodig die
hun schouders er onder willen zetten.
Op dit moment ligt de werkdruk bij een beperkte groep mensen. Het is voor hen
ontzettend moeilijk om de huidige situatie draaiende te houden, laat staan om de
vooruitgang te boeken die nodig is om onze vereniging te laten groeien, onze
bestaande en nieuwe leden nog betere trainingen te geven, leuke en sportieve
evenementen te organiseren en onze sponsoren de gewenste aandacht te geven om
ze aan onze vereniging verbonden te houden en nieuwe sponsoren te werven.
Met een grote groep vrijwilligers kunnen de werkzaamheden beter verdeeld worden,
waardoor de tijd die je in de vereniging kunt steken beperkt zou kunnen zijn tot de
momenten dat u toch aanwezig bent op het complex.
Nu vragen jullie je wellicht af wat er dan allemaal te doen is. Naast sportieve taken
willen we ook meer aandacht besteden aan marketing & communicatie. Ook gaan we
het organiseren van evenementen vanuit een commissie coördineren waarvoor we
vrijwilligers zoeken. Daarnaast willen we ook het werven van sponsoren verder
professionaliseren omdat de markt tegenwoordig andere eisen stelt. Op het gebied
van facilitaire zaken in en rondom ons complex hebben we ook de nodige uitdagingen.
Wij hopen jullie te verwelkomen als vrijwilliger binnen onze vereniging. Mocht je meer
informatie willen over de commissies en de werkzaamheden of je wilt je meteen op
willen geven als vrijwilliger, stuur dan een mail naar info@rtcbuitenlust.nl.
In de komende nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte hoe we het beleid gaan
realiseren en welke wapenfeitjes we met z’n allen al behaald hebben.
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