Beleidsvisie Wielersportvereniging ETP Zutphen 2018-2022
Missie
Wielersportvereniging ETP Zutphen draagt bij aan de wielerbeleving van onze leden. Plezier,
passie en prestatie bepalen de koers.
Visie
We zijn een aantrekkelijke Wielersportvereniging.
De vereniging heeft dit in 2022 bereikt door;
1. Organisatie
 Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen, de uitvoerende taken worden nadrukkelijk aan de
commissies opgedragen. De commissies leggen verantwoording af.
 De wielersportdisciplines MTB (Toer) en het wedstrijdelement binnen alle disciplines
zijn versterkt, met behoud van de organisatie van de bestaande disciplines. Hiernaast
faciliteren we Spinning en Baanwielrennen.
 Alle commissies zijn voorzien van voldoende enthousiaste leden/ouders en voor elke
commissie is er een coördinator.
 De commissies maken voorafgaande aan het nieuwe clubjaar een begroting en
vragen vooraf een budget aan.
 Over de wielerdisciplines heen is het vernieuwde technische beleid uitgezet door de
technische commissie.
 Wij werken met voldoende geschikte en gekwalificeerde (hoofd)trainers/wegkapiteins.
 Alle financiële zaken zijn transparant en digitaal georganiseerd.
 We willen de missie en visie realiseren door het aangaan van duurzame
samenwerking (sponsoring).
 Evenementen die we organiseren zullen in principe kostendekkend zijn, waarbij de
verantwoordelijkheid neergelegd wordt bij de organisatie.
Om haar doelstellingen te realiseren kan het bestuur beslissen om hierop af te wijken
en bewust te investeren in evenementen welke niet kostendekkend zijn (denk daarbij
aan Jeugdactiviteiten).
2 Participatie
 Elk verenigingslid of ouder van jeugdlid, doet minimaal een vrijwilligersklus. In 2022 is
er geen vrijwilligersavond meer, maar een verenigingsavond.
 Er is doorstroming en kruisbestuiving tussen de disciplines, leden jong en oud,
mannen en vrouwen switchen van disciplines gedurende het jaar.
 Jeugdleden hebben inspraak binnen de vereniging.
 Onze leden geven het goede voorbeeld in het verkeer.
 Onze leden geven elkaar (positieve) feedback t.a.v. houding en gedrag. Dit in lijn met
waar we als vereniging voor staan. De beperkte gedragsregels worden nageleefd.
 De leden waarderen de vereniging en geven een “8” voor de algehele indruk van de
vereniging.

3. Accommodatie
 Wij hebben een aantrekkelijke, veilige en duurzame accommodatie met een voor
onze vereniging passende exploitatie.
 Wij onderzoeken (samen met onze partners) naar verdere verbeteringen (o.a.
clubgebouw, wielerbaan) en leggen voorstellen tot grotere verbeteringen voor aan
onze leden.
 Sportpark Zuidveen tezamen met de andere verenigingen continu verbeteren en
vernieuwen.
4. Communicatie
 De interne communicatie binnen Wielersportvereniging ETP Zutphen is op orde door
continue digitaal informatie te delen via de juiste bronnen (Mail, FB, website, nieuwe
communicatiemedia).
De sportieve prestaties evenals de Wielervereniging ETP Zutphen zullen continu
worden belicht, resultaten en evenementen worden gedeeld in de diverse media.
 We gaan partnerschappen aan met andere partijen en organisaties die ons verder
helpen met de realisatie van onze visie.
 Jaarlijks een enquête te houden onder de leden om de verwachtingen en
tevredenheid te onderzoek.

