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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan voor de jaren 2017 – 2020. De Hazenkamp heeft de traditie om de cycli voor haar
beleidsplannen synchroon te laten lopen met de Olympische Cyclus. We bevinden ons momenteel echter in een
bijzondere positie. Reeds sinds een kleine tien jaar wordt er door vele vrijwilligers en kaderleden van de vereniging
hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe accommodatie. De huidige turnhal aan de Ploegstraat is verouderd
aan het raken maar de belangrijkste reden om een nieuwe accommodatie in gebruik te gaan nemen is de capaciteit.
De huidige zaal biedt niet genoeg ruimte om alle sporters de plek te geven die ze nodig hebben. De groei die de
vereniging de afgelopen jaren heeft doorgemaakt in alle geledingen waarin zij actief is, maakt dat we op de
Ploegstraat veel te klein behuisd zijn.
Inmiddels zijn we zover in het traject dat subsidies zijn toegekend en de bouw van de nieuwe accommodatie waar
we samen met de Stichting Top Judo Nijmegen en enkele medische partijen in zullen trekken, is onherroepelijk. Op
het moment van schrijven van dit beleidsplan wordt door de Gemeente Nijmegen en de beheerstichting die is
opgericht een keuze gemaakt voor de ontwikkelaar/aannemer die de nieuwe accommodatie gaat ontwikkelen. De
meest actuele planning is dat we medio 2018 onze intrek zullen nemen in Talent Centraal Nijmegen, de werktitel van
het sportcomplex.
Gezien het feit dat de ingebruikname van de nieuwe zaal een forse impact zal gaan hebben op de wijze waarop de
vereniging wordt aangestuurd en draait, houden we als bestuur de mogelijkheid open om binnen de huidige
beleidsperiode (2017-2020) dit beleidsplan te herzien als daar aanleiding voor is. Uiteraard zal dit in overleg met de
ledenraad plaatsvinden.
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1.

Algemeen

1.1
Missie
Het bestuur ziet het als zijn belangrijkste doelstelling om de leden van de vereniging met plezier, veilig en op een
uitdagende wijze te laten gymmen, turnen, springen en dansen. Onze missie is mensen aan het bewegen te krijgen,
vooral jonge mensen. Wij geloven er heilig in dat wanneer we jonge mensen op een prettige en veilige manier
kennis laten maken met de turnsport en bewegen in het algemeen, dit een opstap kan zijn naar een leven lang
sporten.
1.2
Identiteit
De Hazenkamp kenmerkt zich bij uitstek als een brede gymsport vereniging die topsport, wedstrijdsport en
breedtesport combineert. Wij geloven in de combinatie topsport en breedtesport, omdat beide disciplines elkaar
nodig hebben en versterken.
Topsport zorgt voor een continue kwaliteitsimpuls en kenschetst onze voortdurende drive om ons als vereniging te
verbeteren. Innoveren en versterken op het gebied van kader, trainingsmethoden en accommodatie. Topsport
maakt ons “zichtbaar”, wat belangrijk is voor aantrekken van sponsoren, bestuurders en subsidieverstrekkers.
Topsport biedt rolmodellen om kinderen aan het bewegen te krijgen.
Breedtesport is de kern van onze vereniging, het grootste gedeelte van onze leden is actief in één of meerdere
groepen van de breedtesportafdeling. De Hazenkamp streeft er naar zoveel mogelijk (jonge én oudere-) mensen aan
het bewegen krijgen en liefst levenslang houden om ze gezondheid, plezier in bewegen en plezier in samen sporten
te bezorgen. Breedtesport is nodig voor het aantrekken van talent, iedere top- en wedstrijdsporter is immers ooit
begonnen als recreant. Breedtesport is ook belangrijk als financieel fundament onder de vereniging.
Binnen de grote wedstrijdsportafdeling biedt de Hazenkamp een breed scala aan niveaus aan voor zowel dames- als
herenturnen. De combinatie van een sterke wedstrijdsportafdeling én een topsportgroep is er een die vrijwel uniek
is in Nederland.
Het aanbod dat varieert van recreatieve lessen tot de mogelijkheid om topsport te bedrijven maakt dat De
Hazenkamp voor elke sporter, ongeacht de ambities en talent, een plek kan bieden. Dichtbij de leden door de ruim
25 locaties waar lessen worden gegeven, maar ook in onze permanent ingerichte turnhal aan de Ploegstraat. Het is
een continu proces in al onze geledingen om ervoor te zorgen dat alle sporters op hun plek zitten. Transparantie bij
de toepassing van dit doorstroommodel is een belangrijk onderdeel van onze identiteit.
De Hazenkamp staat midden in de samenleving en zoekt nadrukkelijk de verbinding met maatschappelijke partners
zoals gemeente, onderwijs, sportorganisaties en zorg. Wij zijn een sociale vereniging waar leden zich thuis voelen.
Een groot aantal vrijwilligers en professionals zet zich met hart en ziel voor de club in. Zij zijn de drijvende kracht van
de vereniging.
1.3
Ambities
Het bestuur van de vereniging onderkent een viertal speerpunten voor de komende jaren. Deze gelden voor de
gehele vereniging. Deze onderwerpen komen grotendeels overeen met de aandachtspunten die de KNGU voor de bij
haar aangesloten vereniging onderkent. Hieronder is opgenomen een korte toelichting op hoofdlijnen, waarbij de
meer gedetailleerde invulling van deze punten is opgenomen bij de beleidsplannen van de drie geledingen.
1.)
Schaalvergroting
Onze vereniging moet blijven groeien. Deze groei is nodig om enerzijds de nieuwe accommodatie op een
verantwoorde wijze in gebruik te kunnen nemen en houden, anderzijds vanwege onze wens verder te
professionaliseren. De vereniging plukt dagelijks de vruchten van de aanwezigheid van deskundige managers,
kwalitatief sterk kader en goede materialen. Om deze ijzersterke kenmerken van onze vereniging op peil te houden
én verder te verbeteren heeft De Hazenkamp een fors aantal leden nodig. Dat zorgt ervoor dat goede kaderleden
aan de vereniging kunnen worden gebonden doordat ze een significant aantal uren kunnen lesgeven, maar ook dat
er een stabiele inkomstenstroom is. Op deze wijze kan geïnvesteerd worden in nieuwe initiatieven (denk aan het
opstarten van nieuwe groepen in wijken/dorpen rondom Nijmegen waar een aanloopperiode voor nodig is) maar
ook is er de mogelijkheid incidentele (financiële-) tegenvallers op te vangen.
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Om de schaalvergroting op een goede manier te blijven begeleiden is ook aan de zijde van bestuur en management
actie rondom verdere professionalisering noodzakelijk. Enkele concrete voorbeelden hiervan in de afgelopen
periode zijn het vastleggen van gedragsregels voor kader/sporters/ouders, het moderniseren van de statuten en
starten met een audit-procedure op het bestuur (geïnitieerd door de ledenraad).
2.)
Accommodatie
Al eerder in dit document is gesproken over onze wens om op een zo kort mogelijke termijn de nieuwe
accommodatie Talent Centraal Nijmegen (verder: TCN) in gebruik te nemen. Deze accommodatie gaat plek bieden
aan een veelvoud van het aantal sporters dat we momenteel in de Ploegstraat kunnen herbergen, maar gaat ook het
sportaanbod dat De Hazenkamp kan bieden verder verbreden. Met aparte ruimtes voor springen, kidsgym, dans,
wedstrijd- en topsport wordt TCN een plek waar de vereniging kan werken aan het realiseren van haar ambities
binnen alle drie de geledingen.
Los van de hoofdaccommodatie geeft onze vereniging les op een groot aantal locaties in en rond Nijmegen. Ook
voor deze locaties is het van groot belang dat we in continue overleg blijven met de Gemeente(-s) zodat we op alle
locaties waar we actief zijn het hoge kwaliteitsniveau dat we voor onze lessen nastreven, kunnen realiseren.
3.)
Professionalisering door goed werkgeverschap.
Een vereniging van de omvang van De Hazenkamp is afhankelijk van een groot aantal kaderleden. Trainers,
assistenten, managers en niet te vergeten tientallen vrijwilligers die ondersteunen bij allerhande
verenigingsactiviteiten zijn onmisbaar. Het is onze grootste kracht dat we deze ploeg aan ons hebben weten te
binden. Tegelijkertijd is het voor De Hazenkamp de grootste bedreiging. Het niet goed kunnen invullen van
vacatures, ontbreken van mogelijkheden lessen te vervangen tijdens bijvoorbeeld ziekte zijn slechts enkele
voorbeelden van hoe het kader (beter gezegd het tekort eraan) de vereniging voor lastige opgaven kan doen staan.
Om dit zoveel als mogelijk is te voorkomen, is het van groot belang dat we investeren in ons kader. Investeren in
goed werkgeverschap, investeren in opleiding en investeren in het creëren van doorgroeimogelijkheden. Het
aansturen van de kaderleden is een taak die is belegd bij de managers van de diverse geledingen. Het bestuur neemt
dit aspect actief mee in de afstemming die zij op frequente basis met de managers heeft.
De club zal moeten blijven werven onder jeugdleden, opleidingen moeten aanbieden in onze accommodatie of in elk
geval dichtbij en ook door middel van het organiseren van activiteiten voor (oudere-)jeugdleden moeten zorgen dat
de vereniging een aantrekkelijk alternatief blijft voor de vele andere tijdsbestedingen van deze leeftijdsgroep.
4.)
Financiële gezondheid
Om de continuïteit van de vereniging te kunnen waarborgen daarnaast ruimte te creëren voor de in dit beleidsplan
geformuleerde ambities, is een strak financieel beleid noodzakelijk. Deze noodzaak wordt nog eens extra vergroot
door de komst van TCN en de toenemende huurlast die de vereniging zal moeten dragen.
De afgelopen jaren heeft het bestuur grote stappen gezet als het gaat om transparantie en financiële discipline.
Voorbeelden hiervan zijn budgetkaders voor de geledingen, afstemming met de ledenraad van begroting en
jaarrekening en de terughoudendheid waarmee investeringen in de huidige accommodatie zijn uitgevoerd.
De vereniging staat er financieel solide voor, wat een vereiste is om het traject richting TCN op een goede manier in
te kunnen gaan.
Verdere professionalisering, het goed benutten van samenwerkingsverbanden (denk aan medische partners,
sponsoren en onderwijsinstellingen) zullen de vereniging ook financieel moeten klaarstomen voor een verdere groei.
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2.

Organisatie

Het bestuur ziet het als haar taak om het beleid te formuleren en op een zakelijke wijze leiding te geven aan de
realisatie van het beleid. De operationele uitvoering is in handen van het kader onder leiding van de managers van
de drie geledingen: breedtesport, wedstrijdsport en topsport. De Ledenraad is het hoogste orgaan in de vereniging
die het beleid vaststelt en bestuursleden benoemt. Doordat minimaal twee maal per jaar de ledenraad vergadert
met het bestuur, ziet zij toe op de uitvoering van het gezamenlijk vastgestelde beleid en heeft zij de mogelijkheid
verbeteringen aan te dragen.
De samenstelling van de ledenraad is een reflectie van de structuur van de vereniging. De diverse groepen en
geledingen binnen de vereniging hebben elk een afgevaardigde in de ledenraad. De stemverhouding zoals die is
vastgelegd waarborgt de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid.
De Hazenkamp kent drie afdelingen (ook wel geledingen genoemd):
Breedtesport: Recreatieve lessen in de wijkzalen en in de ploegstraat, free running, TPT, ouderpeutergym etc.
Wedstrijdsport: De Hazenkamp heeft een breed lesaanbod voor damesturnen (1e tot en met 6e
divisie) en een wedstrijdgroep voor heren. Deze groepen trainen met name in de
turnhal in de Ploegstraat. Daarnaast vallen de voorbereidingsgroepen (dames &
heren) onder de afdeling wedstrijdsport.
Topsport:
Topsportselectie dames (onderbouw, middenbouw en bovenbouw).
2.1
Structuur:
Weergegeven in een organogram is de structuur van de vereniging als volgt:
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2.2

Bestuur

Het bestuur streeft naar een samenstelling van zes personen. Er is sprake van collegiaal bestuur wat zoveel inhoudt
als dat het voltallige bestuur verantwoording draagt voor het gevoerde beleid binnen de vereniging. Voor een
optimale samenwerking met de diverse organen en geledingen binnen de vereniging is gekozen voor een verdeling
naar aandachtsgebieden. Deze zien er uit zoals onderstaand opgenomen:
Functie:
Portefeuille:
Taken o.a.:

Voorzitter (Dagelijks bestuur)
Representatie en externe communicatie
De voorzitter behartigt van de belangen van GTV De Hazenkamp bij officiële gelegenheden,
onderhoudt contacten met externe partijen zoals bijvoorbeeld de Gemeente Nijmegen,
sponsoren, onze beide zusterverenigingen, de landelijke pers, NOC*NSF en de KNGU. De functie
houdt ook in het zich op zodanige wijze profileren binnen NOC*NSF en de KNGU dat bij belangrijke
beslissingen rekening wordt gehouden met de mening en belangen van De Hazenkamp Gymsport.
De portefeuillehouder representatie en externe communicatie zal regelmatig overleggen met de
managers top-, wedstrijd- en breedtesport om hen optimaal te informeren over hun kansen en
mogelijkheden m.b.t. de ontwikkelingen binnen het NOC*NSF en de KNGU.

Functie:
Portefeuille:
Taken o.a.:

Penningmeester (Dagelijks bestuur)
Financiën
Het boekjaar loopt van augustus tot juli. De penningmeester zorgt voor een begroting in het
voorjaar en een jaarrekening in het najaar, die ter goedkeuring aan de Ledenraad worden
voorgelegd.
Verder wordt het bestuur regulier op de hoogte gehouden van de financiële stand van zaken van
de vereniging. De penningmeester zorgt voor tijdig innen en betalen van rekeningen en is tevens
verantwoordelijk voor de (externe) salarisadministratie.

Functie:
Portefeuille:
Taken o.a.:

Secretaris (Dagelijks bestuur)
Bestuurszaken, ledenraad, algemeen
De secretaris is verantwoordelijk voor het contact tussen bestuur en ledenraad, draagt zorgt voor
uitnodiging voor vergaderingen, stelt agenda en notulen op van de vergaderingen van bestuur en
ledenraad en zorgt voor documentbeheer.
Daarnaast is de secretaris eerste aanspraakpunt voor partijen van buiten de verenigingen en is
deze een belangrijke spil in de communicatie met de KNGU.

Functie:
Portefeuille:
Taken o.a.:

Bestuurslid
Breedtesport
De portefeuillehouder breedtesport houdt regulier overleg met de manager breedtesport. Van
deze reguliere besprekingen wordt een verslag gemaakt door de portefeuillehouder. In dit verslag
wordt melding gedaan van doelen, plan van aanpak, bijbehorende tijdsfasering en behaalde
resultaten (kwalitatief en/of kwantitatief). Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek plaats met
de manager breedtesport.

Functie:
Portefeuille:
Taken o.a.:

Bestuurslid
Wedstrijdsport
Deze portefeuillehouder wedstrijdsport houdt regulier overleg met de manager wedstrijdsport.
Van deze reguliere besprekingen wordt een verslag gemaakt door de portefeuillehouder. In dit
verslag wordt melding gedaan van doelen, plan van aanpak, bijbehorende tijdsfasering en
behaalde resultaten (kwalitatief en/of kwantitatief). Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek
plaats met de manager wedstrijdsport. Belangrijk aandachtspunt in deze portefeuille is
doorstroombeleid, ontwikkeling van kader en het veilig sportklimaat.
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Functie:
Portefeuille:
Taken o.a.:

Bestuurslid
Topsport
Deze portefeuillehouder Topsport houdt regulier overleg met de manager topsport. Van deze
reguliere besprekingen wordt een verslag gemaakt door de portefeuillehouder. In dit verslag
wordt melding gedaan van doelen, plan van aanpak, bijbehorende tijdsfasering en behaalde
resultaten (kwalitatief en/of kwantitatief). Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek plaats
met de manager topsport.
Belangrijk aandachtspunten binnen deze samenwerking zijn veilig sportklimaat, selecties voor
nationale selecties en deelname aan (kwalificatietrajecten voor deelname aan-) grote
toernooien als Europese- en Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Ook spelen de
contacten met de KNGU (topsportcoordinator KNGU) een belangrijke rol in deze samenwerking.

2.3
Managers
Vanwege de groei die de vereniging de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en de professionaliseringsslag die daar
als vanzelfsprekend bij hoort, heeft het bestuur gekozen voor een model waarin per geleding één manager is
aangesteld die de dagelijkse aansturing van de afdeling voor zijn/haar rekening neemt. De managers leggen
verantwoording af aan het bestuur.
De taken van de managers zijn hieronder op hoofdlijnen weergegeven uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel van hun
taak zal zijn het schriftelijk vastleggen van afspraken, procedures, trajecten en resultaten.
Functionaris
Manager
breedtesport

Taken / verantwoordelijkheden
 Het maken van een strategie voor de werving van recreatiesporters.
 Het maken van een bezettingsformat voor de afzonderlijke groepen.
 Toelating voor nieuwe groepen na zorgvuldige kosten-baten analyse.
 Het beoordelen van de trainers door middel van periodieke functioneringsgesprekken.
Indien nodig met terugkoppeling naar bestuur.
 Het coördineren van de periodieke evaluatie van de groepen/trainers
 De manager breedtesport is in overleg met de manager wedstrijdsport verantwoordelijk
voor de in- en doorstroom binnen de vereniging van de recreatiegroepen naar de
wedstrijdgroepen en vice versa.

Manager
wedstrijdsport

 Het vaststellen van ondubbelzinnige selectiecriteria voor de wedstrijdsportgroep
 Het maken van een strategie voor de werving en selectie van wedstrijdsporters.
 Het maken van een format voor de bespreking van de selectiecriteria met kandidaat en
ouders.
 Het beoordelen van de trainers door middel van periodieke functioneringsgesprekken.
Indien nodig met terugkoppeling naar bestuur.
 Het coördineren van de periodieke evaluatie van de prestaties van de sporters.
 Het zorgen voor veiligheid van de sporters in de zaal, o.a.:
 De manager wedstrijdsport is in overleg met de manager topsport verantwoordelijk
voor de in- en doorstroom binnen de vereniging van de wedstrijdgroepen naar de
topsport en vice versa.
 Het faciliteren van pr-activiteiten specifiek voor de wedstrijdsport.

Manager
topsport

 Het zorgdragen voor een correcte communicatie naar turnsters en ouders.
 Het beoordelen van de hoofdtrainers door middel van periodieke
functioneringsgesprekken. Indien nodig met terugkoppeling naar bestuur.
 Het coördineren van de periodieke evaluatie van de prestaties door middel van POPgesprekken
 Het bewaken van de gezondheid van de topsporters door middel van evaluatie in het
multidisciplinaire team (training, medisch, school, voeding, mentaal)
 Het bewaken van de veiligheid van de turnsters door middel van voldoende kwantitatief
en kwalitatief kader.
 De manager topsport is in overleg met de manager wedstrijdsport verantwoordelijk voor
de in- en doorstroom binnen de vereniging van de topsport naar de wedstrijdgroepen en
vice versa.
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Functionaris

Taken / verantwoordelijkheden
 Het faciliteren van pr-activiteiten specifiek voor de topsport.
 Het mede vormgeven van het topsportbeleid.
 Het bewaken van de financiële kaders van de topsport.
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3.

Breedtesport

3.1
Positie breedtesport binnen de vereniging
De breedtesport geldt als basis van onze vereniging. Het merendeel van onze leden is actief in een van de vele
recreatieve lessen die de breedtesport bij elkaar vormen. Op vele locaties, zowel binnen als buiten Nijmegen,
worden wekelijks lessen verzorgd in verschillende takken van de gymsport. De organisatie van de breedtesport ligt
in handen van de manager breedtesport, kartrekkers (commissie van breedtesport trainers) en het bestuur.
De breedtesport vormt vanwege haar grote aantal leden en de zichtbaarheid in het Nijmeegse sportlandschap als
een ongelooflijk belangrijke motor achter zowel de wedstrijd- en topsportgroepen als achter de initiatieven rondom
TCN.
Breedtesport wordt de belangrijkste pijler onder TCN. Niet alleen vanuit financieel oogpunt doordat de breedtesport
het merendeel van het aantal leden vormt van de vereniging maar ook breder. TCN zal mede een plek worden voor:






kinderen van ouders met een laag inkomen
kinderen die bekend zijn met obesitas of een beperking
brede scholen
het verzorgen van clinics
spel- en sportinstuiven in vakanties.

3.2
Breedtesport als kweekvijver
Om als kweekvijver te kunnen blijven fungeren en om deze rol wellicht nog verder uitbreiden is het van groot belang
dat de lessen binnen de breedtesport voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die we als Hazenkamp hebben
geformuleerd. Daarnaast is het voor de instroom van leden in de andere geledingen van de vereniging belangrijk dat
er ‘open grenzen’ zijn tussen de afdeling en een eventuele overstap niet belemmerd wordt door onnodige drempels.
Om aan de kwaliteitseisen te kunnen blijven voldoen zijn onderstaande zaken de komende jaren speerpunt:
 Deskundig en betrokken kaderleden: continue blijven werven, aantrekkelijke werkgever zijn. Streven naar
continuïteit op de groepen zodat leden niet elke zoveel maanden iemand anders voor de groep hebben;
 Voldoende assistenten bij de vereniging betrekken. Activiteiten bieden die ze als team laten functioneren;
 Toepassen van en verder uitwerken van de Hazenkamp stijl. Methode die is ontwikkeld waarbij kwaliteit
van kader, gebruik van materialen, intensiteit van de lessen allemaal zijn meegenomen. De Hazenkamp
onderscheidt zich met deze methode van andere verenigingen.
3.3
Financiën
De opbrengsten die uit de breedtesportafdeling afkomstig zijn, vormen een belangrijk onderdeel van de middelen
die benodigd zijn om de vereniging financieel gezond te houden. Voorkomen moet worden dat deze afdeling enkel
deze functie vervuld en dat onvoldoende tijd en middelen worden geïnvesteerd om ook binnen de breedtesport te
innoveren en uit te breiden. De afgelopen jaren zijn hiertoe tal van initiatieven ontplooid, welke de komende jaren
zullen worden voortgezet. Denk aan:
 Blijvende innovatie als het gaat om invulling van lessen;
 Gebruik van uitdagende en kwalitatief hoogstaande materialen (denk o.a. aan luchtmateriaal);
 Uitbreiding lesaanbod, zowel in soort les als in locaties;
 Samenwerking met derden: samenwerking is opgezet met scholen, andere verenigingen en
welzijnsorganisaties om ook de minder vanzelfsprekende doelgroepen te bereiken.
Onder andere bovenstaande initiatieven zullen een belangrijke bijdrage gaan en moeten leveren aan de ledengroei
tot uiteindelijk 2.100 leden in 2021.
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3.4
Beleidsdoelen breedtesport
Deskundig kader
De Hazenkamp leidt zelf mensen op om zodoende voldoende deskundigheid in eigen huis te hebben en te
behouden.
Jeugdleden kunnen vanaf 14 jaar starten met de opleiding assistent leider gymnastiek die 1 keer per jaar
wordt aangeboden in Nijmegen.
Jeugdleden vanaf 16 jaar kunnen jeugdleden starten met het opleidingstraject naar zelfstandig lesgeven. Zij
zijn in die periode trainer in opleiding.
De Hazenkamp heeft met tussenkomst van de KNGU een erkend opleider die mensen mag opleiden voor
het geven van lessen voor het behalen van het Beweegdiploma
Voldoende assistenten/hulpen die een team vormen
Dit doel wordt bereikt door aantrekkelijk te zijn voor trainers die van buitenaf naar de Hazenkamp komen door open
sollicitatie. (studenten door studie naar Nijmegen en hebben al hun licenties.)
Continuïteit kader
De Hazenkamp zorgt voor dusdanige werkomstandigheden dat mensen binding hebben met de vereniging en het
aantrekkelijk is om te blijven. De Hazenkamp creëert banen waarbij kaderleden voor meerdere uren en/of voor
meerdere taken worden aangesteld in de vereniging. Daarnaast biedt De Hazenkamp opleidingen aan en
doorgroeimogelijkheden binnen de vereniging (praktijkvormingscentrum).
Doordat de Hazenkamp gerichte activiteiten organiseert bindt zij train(s)ers aan de club.
Toepassing Hazenkampstijl
Een duidelijke opbouw van de lessen die bij het kader bekend is
Regelmatige rondgang langs de lessen om de kwaliteit te waarborgen
De aanwezigheid van twee personen kader per les
Naast het kader zijn er assistenten en ouders die samen een team vormen
Trainers door het Kartrekker overleg meer bij de vereniging betrekken.
Groei ledenaantal
In de aanloop naar TCN dient het ledenaantal toe te nemen en door te groeien tot uiteindelijk 2.100 over vijf jaar.
Om dit te bereiken zijn de volgende deeldoelen gesteld
Aantrekkelijke invulling lessen
Uitdagende materialen tijdens de lessen
Kind specifiek gerichte lessen (jongens, meisjes, kinderen met een beperking)
Dubbel kader, plus vele assistenten
Vrijwilligers voor begeleiding van kinderen met extra aandachtspunten
Extra trainingen/wedstrijdjes/clinics/instuiven/turnkamp
Groepen van 20 kinderen
TCN inzetten voor flexibel sporten
Uitbreiding lesaanbod
Free running in de wijkzalen
Lessen voor kinderen die bijzondere aandacht behoeven
Trampolinespringen (TCN)
Senioren (TCN)
Oriënteren op nog onbekende sporten zoals cheerleading en calisthenics
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Samenwerking met derden
KION, in het kader van beweegdiploma en deelname vanuit de opvang aan lessen
Coolsporten (De Hazenkamp, Oranje Blauw en Koprol) in het kader van sporten voor mensen met een
beperking
Gemeente in verband met subsidies om meer mensen aan het sporten te krijgen (Buurtsport Coach in
Beuningen en Millingen/Groesbeek)
HAN voor het doen van onderzoek en innovatie
Andere sportverenigingen
Medische partners in TCN;
Opvoedondersteuners
Teneinde de groei in de breedtesport te kunnen opvangen en de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen is het doel
om te komen tot een directeur sport die als taak zal hebben:
-

Onderhouden van contacten met derden
Ontwikkelen van nieuw sportaanbod
Ledenwerving
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4.

Wedstrijdsport

4.1

Algemeen beleid wedstrijdsport

De Hazenkamp Gymsports biedt jeugdleden, die over een bepaalde mate van talent beschikken, de mogelijkheid om
zich in KNGU-verband te meten met leden van andere verenigingen.
Het doel van de wedstrijdgroepen is om het talent van de leden optimaal te ontplooien met als uitgangspunt
“geloven in groei en elk lid op de juiste plaats”. Turners, turnsters komen uit op minimaal regionaal- en landelijk
niveau. Groei wordt actief gestimuleerd waarbij een zo hoog mogelijk niveau wordt nagestreefd per individu.
Belangrijk hierbij is behouden van het plezier tijdens het uitoefenen van de sport, voorkomen van blessures alsmede
bevorderen en stimuleren van het sociale gedrag van de sporter.
Deze beleidsperiode staat volledig in het teken van groei en overgang naar TCN. Het verantwoordelijk bestuur en
management schept voorwaarden om dit op een zo succesvol mogelijke wijze te laten plaatsvinden.
4.2
Damesturnen
Zwaartepunt binnen de wedstrijdsport blijft dames/meisjes turnen. Binnen de vereniging wordt wedstrijdsport
aangeboden op de niveaus variërende van 1e tot en met 6e divisie. Turnsters die het talent en de capaciteiten
hebben om uit de komende in de talenten- en eredivisie vallen onder de afdeling Topsport. Binnen de vereniging
bestaat de mogelijkheid om, conform de criteria zoals die door de KNGU zijn geformuleerd, door c.q. terug te
stromen naar andere wedstrijdgroepen.
Binnen de damesgroepen zijn de volgende beleidsdoelen geformuleerd:
Bevordering integratie ere-, eerste/talendivisie divisie (N1, N2);
Optimale en meest efficiënte inzet van kader;
Opleiding technisch kader;
Streven naar behoud oudere turnsters (zowel als wedstrijdsporter maar ook als mogelijk toekomstig
kaderlid)
Kaderleden worden actief betrokken bij TCN. Inbreng is wenselijk rondom formuleren eisen/wensen
voor inrichting zaal, maar ook bij netwerken rondom TCN met als onderwerpen medisch cluster,
sociale en technische innovatie binnen de sport.
4.3
Herenturnen
Herenturnen blijft een wenselijke toevoeging binnen de vereniging. Het beleid is om dit te blijven aanbieden en
handhaven op hetzelfde niveau. Op dit moment varieert het lesaanbod voor de heren van 1 e tot en met de 3e divisie.
Voor het herenturnen zijn de volgende beleidsdoelen geformuleerd:
Uitbreiding trainingsuren naar max 12 uur per week;
Derde divisie als uitgangspunt;
Uitbreiding en opleiding technisch kader
Uitbreiding groepsomvang en groep herindeling
4.4
Selectiebeleid
Er is een jong talentengroep heren en een jongtalent groep meisjes (N1, N2). We volgen de scouting procedure zoals
bij de topsport van toepassing is en kaderleden wedstrijdsport zullen actief scouten binnen de breedtesport
geledingen.
4.5
Scholing en overdracht van kennis
Het management stimuleert en initieert KNGU scholingen en uitwisseling van kennis alsmede kennisoverdracht
Kaderleden zullen nog meer als in het verleden worden gestimuleerd zichzelf te ontwikkelen op technisch als ook
pedagogisch vlak. Het management en bestuur zal hierin faciliteren

Beleidsplan De Hazenkamp Gymsports

2017-2020

Pagina 13 van 20

4.6
Groepsgrootte en kaderbezetting
Er zijn vuistregels opgesteld als het gaat om de kader- en groepsbezetting. Het uitgangspunt voor de
wedstrijdgroepen is dat er 18 sporters in één wedstrijdgroep turnen.
Afhankelijk van de kostendekkendheid zal op een groep één hoofdtrain(st-)er staan en twee assistenten danwel
twee hoofdtrain(st-)er.
4.7
Budgettering
Handhaven van de geldende budgetteringsvoorschriften per groep. Echter toezicht wordt geïntensiveerd. Streven 3
a 4 maal per seizoen toetsing.
Manager wedstrijdsport gaat op detail niveau de kosten bepalen per sporter per niveau. We willen inzicht wat elke
sporter kost en oplevert. Deze informatie zal altijd up to date zijn en worden gebruikt voor o.a. groepsgrootte
bepaling, opleidingsniveau kader etc.
Globaal zijn onderstaande kaders vastgesteld, waarbinnen de manager kan opereren:
Groep
1e / 2e divisie
3e / 6e divisie
Voorbereidingsgroepen
Herenturnen

Dekkingsgraad (financieel)
Kaderkostendekkend
Kostendekkend
Kostendekkend
Kostendekkend

De kosten die aan het aanbieden van wedstrijdsport verbonden zijn bestaan onder andere uit:
Loonkosten kader
Reiskosten (zie reiskosten regeling)
Huurkosten hal (inclusief nuts voorzieningen)
Afschrijving toestellen
Kosten Wedstrijddeelname
4.8
Medische begeleiding
We maken gebruik van de mogelijkheden van het “medisch cluster” (CWZ, Fysio en SeNeCa).
4.9
Jaarplannen
Per wedstrijdgroep wordt een gestandaardiseerd handboek gemaakt en uitgereikt aan elke sporter/ouder.
Hierin staan de duidelijke doelstellingen deels per sporter. Dit document vormt het raamwerk waarbinnen
gepresteerd wordt.
4.10
Innovatie
De Hazenkamp streeft een officiële KNGU status na en claimt toonaangevend te willen zijn. Dit in combinatie met de
komst van TCN maakt dat het van groot belang is innovatief te zijn.
Het beleid hierop is dat actief met hogescholen en universiteiten wordt samengewerkt en nadrukkelijk
samenwerking zal worden gezocht om innovaties te introduceren op de turnvloer en binnen de turnmethodieken
alsmede turntechnieken. Gebaande paden hoeven hierbij niet te worden gevolgd.
Projecten als “meten is weten” of mentale coaching zijn hier goede voorbeelden van.
In de begrotingen zullen hier in stijgende mate voorziening voor worden getroffen welke het mogelijk maken te
investeren in innovatie.
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5.

Topsport

Inleiding
De Hazenkamp is een vereniging waar de turnsport op vele manieren beleefd, beoefend en aangeboden wordt.
Sinds jaar en dag hoort daar een breed aanbod bij als het gaat om talentopleiding en deelname aan wedstrijden op
regionaal tot (inter-)nationaal niveau. Voor u ligt het beleidsplan van de topsport-afdeling voor de periode 20172020. Hierin is opgenomen wat de doelstellingen en kaders zijn als het gaat om sportieve prestaties,
randvoorwaarden om een goed en veilig opleidingsklimaat te creëren en daarnaast wordt ingezoomd op de plek die
de topsport-afdeling binnen de vereniging inneemt.
Dat laatste is expliciet opgenomen omdat dit onderwerp aandacht verdient. De topsport-afdeling en de rest van de
vereniging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de topsportafdeling kan niet op zichzelf bestaan doordat
onvoldoende financiële middelen worden gegenereerd, daar staat tegenover dat de breedte- en
wedstrijdsportafdeling van de Hazenkamp kunnen profiteren van de exposure van de topsportgroep en de
aanzuigende werking die de aanwezigheid van deze groep heeft op turnsters en train(st-)ers van buitenaf.
De onlosmakelijkheid komt niet vanzelf, het gaat om een continue proces waar hard aan gewerkt moet worden en
waar breed draagvlak binnen bestuur, technisch kader en management absoluut noodzakelijk voor zijn.
De komende jaren zal voor de diverse geledingen binnen de vereniging de opdracht luiden elkaars ambities te
versterken en naast elkaar te laten bestaan, waar in het verleden in sommige gevallen ambities compleet los van
elkaar stonden.
5.1
Sportieve doelstellingen
De doelstellingen van De Hazenkamp volgen de doelstellingen van de Koninklijke Gymnastiek Unie (KNGU) en het
NOC-NSF. De doelstellingen voor deze organisaties aangaande Turnen Dames betreft het handhaven van de huidige
positie (behorende tot de acht beste landen van de wereld).
Harde sportieve doelstellingen
Toernooi
Olympische Spelen
Wereldkampioenschappen
Europese Kampioenschappen
Nederlandse Kampioenschappen
Oranje-selecties

Doelstelling *
Elke OS-cyclus minimaal één turnster die zich weet te plaatsen voor opname
in het kwalificatietraject.
Elk toernooi minimaal één Hazenkamp-turnster die deelneemt aan het
hoofdtoernooi.
Elk toernooi minimaal één Hazenkamp-turnster die deelneemt aan het
hoofdtoernooi.
Alle turnsters uit de selectie komen uit in de finale van het Nederlands
Kampioenschap.
Minimaal 50% van de turnsters uit de midden- en bovenbouw maken deel uit
van een van de Oranje-selecties.

* Onder voorbehoud van blessurevrije turnsters

5.2
Veilig sportklimaat
De Hazenkamp streeft naar het aanbieden van veilig sportklimaat. Als bestuur en management moeten we er zeer
actief op toezien dat deze ambitie geen papieren kreet blijft. Op onderstaande vlakken vraagt deze ambitie concrete
invulling en inspanning van ons als vereniging en van het kader:
Kader:
Het technisch kader dient goed opgeleid te zijn om turnsters te trainen, te coachen in hun ontwikkeling en te
begeleiden bij wedstrijden en trainingsstages. Het bezitten van een geldige licentie is hiervoor een randvoorwaarde,
maar enkel dat is niet voldoende. Kaderbezetting dient op een dusdanig niveau te zijn dat alle turnsters de aandacht
krijgen die ze verdienen en op een manier kunnen worden aangestuurd die bij hen past.
Concreet betekent dit dat gestreefd wordt naar een gezonde balans in het team en naar het zoveel als mogelijk
vermijden van situaties waarin train(st-)ers alleen op een groep staan op momenten dat er verder niemand in de
zaal is. Dit is in het belang van zowel turnsters als kader.
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Trainingsmethodieken:
De trainingsmethodieken die worden gebruikt moeten gericht zijn op de lange-termijn-ontwikkeling van de turnsters
en dienen aan te sluiten bij het LTAD-principe (Long Term Athlete Development).
De KNGU heeft de afgelopen jaren de oefenstof aangepast op deze uitgangspunten en getracht zoveel mogelijk
overbelasting op jonge leeftijd te voorkomen. Dit door zowel de oefeningen als de te gebruiken materialen aan te
passen. Van het kader van de Hazenkamp verwacht de KNGU dat zij deze principes actief ondersteunen en zoveel als
mogelijk gebruik maken van methodieken die de belasting op gewrichten van met name jonge turnsters beperken.
Omgang met turnsters en ouders:
De opleiding bij de Hazenkamp is er op gericht het maximale uit turnsters te halen, in de meest brede zin van het
woord.
“De Hazenkamp wil turnsters opleiden tot topsporters die zelfstandig hard kunnen werken en hun grenzen opzoeken
en daarbij hun eigen keuzes kunnen maken. Het uiteindelijke streven is dat zij zelfstandig op hoog niveau turnen met
plezier en dat doen in een veilig sportklimaat.”
Hiertoe wordt de voortgang van turnster gemonitord en op regelmatige basis vindt terugkoppeling met
turnsters/ouders/verzorgers plaats. De ontwikkeling van de sportieve prestaties zijn ondergeschikt aan de voortgang
op school/opleiding en de sociaal emotionele ontwikkeling van de turnster.
Tussen turnsters, trainers en ouders bestaat een professionele afstand, waarbij in geval van onenigheid altijd een,
aan de vereniging verbonden, vertrouwenspersonen kan worden ingeschakeld.
5.3
Multidisciplinair Team
De afgelopen jaren heeft het team rondom de topsportgroep een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Als het gaat om
omgangsvormen, trainingsbelasting en -methodieken, kwaliteit en kwantiteit van kader hebben hierbij de prioriteit
gekregen. Deze aspecten zijn voor met name de bovenbouw inmiddels in de buurt van de wenselijke situatie.
Enigszins achtergebleven bij deze steile curve is nog de ondersteuning van kader en turnsters. Hoewel er de laatste
jaren ook binnen het multidisciplinair team dat de turnsters begeleid en monitort een vooruitgang is ervaren, valt er
op het gebied van de facilitering van een sterk topsportklimaat nog het een en ander te verbeteren.
Het multidisciplinair team bestaat uit de volgende personen/rollen:
Vertegenwoordiger school (veelal topsportcoördinator):
Topturnsters gaan over het algemeen allemaal na hun basisschool naar de SSgN (LOOT-school). Met deze
school is er intensief contact over de voortgang op school en vindt er afstemming plaats aangaande
(ochtend-)trainingen, trainingsstages en wedstrijden. Deze samenwerking loopt goed en moet worden
gecontinueerd op de huidige wijze.
Sportpsycholoog/mental coach
De afgelopen jaren zijn de topturnsters begeleid door een mental coach. De ervaringen hiermee zijn
positief, turnsters hebben veel profijt van deze inzet en er vindt op regelmatige basis afstemming plaats
tussen technisch kader en de mental coach. Aan uitbreiding is niet veel behoefte, er zijn afspraken
gemaakt om deze dienstverlening op het bestaande niveau te handhaven.
Fysiotherapeut:
De fysiotherapeut is twee maal per week in de turnhal om de turnsters te behandelen en vormt daarnaast
de poortwachtersrol naar eventueel verder benodigde medische zorg. Hoewel de ervaringen met de
fysiotherapeut op zich goed zijn, is er wel de wens/noodzaak om de samenwerking met deze
therapeut/praktijk wat te intensiveren en om op deze wijze zijn eigen scholing binnen het turnen te
vergroten. De topsportselectie is vrij groot en de afspraken zijn dusdanig dat
alleen turnsters die jeugd II, junior of senior zijn gebruik kunnen maken van de behandelingen. Ook in de
groepen daaronder is er de behoefte aan gespecialiseerde fysiotherapie, met name ook uit preventief
oogpunt en ter voorkoming/genezing van overbelastingsblessures.
De afgelopen maanden is gestart met een proef met sportmassages, door een andere (vrouwelijke-)
therapeut. Deze proef is positief ervaren, waardoor de wens bestaat dit op reguliere basis te gaan
uitrollen. De voorkeur gaat uit naar een meer vereniging brede aanpak waardoor de kloof tussen topsport
en de andere wedstrijdgroepen wat verkleind wordt. Dit zou ook passen in het toekomstige beeld dat
ontstaat bij de invulling van het TCN.
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Sportarts:
Binnen het technisch kader bestaat een sterke wens om deze samenwerking verder te intensiveren. Meer
afstemming met de fysiotherapeut en het technisch kader is nodig om de turnsters in een nog betere
conditie te houden en met name om preventief op te kunnen treden. Hiertoe zijn de eerste initiatieven
inmiddels opgestart, er wordt op maandelijkse basis overlegd tussen kader, fysiotherapeut en de
sportarts. Een belangrijke eerste stap in de richting van het TCN waarin intensievere samenwerking ook
met medische partners van groot belang zal worden om het concept (financieel en inhoudelijk-) te
kunnen laten slagen.
Diëtist:
De afgelopen jaren is Shiannah Danen als sport diëtist verbonden geweest aan de topsportgroep van de
Hazenkamp. De ervaringen hiermee zijn positief. Naast de begeleiding van de turnsters wordt Shiannah
ook verzocht om op regelmatige basis voorlichting te geven aan turnsters en ouders. Shiannah geeft les
aan de HAN en heeft goede banden met Topsport Gelderland, waardoor ook op deze manier de
verbinding wordt gelegd naar partners in de omgeving van de vereniging.

5.4
Talentselectie
De afgelopen jaren is weliswaar aandacht besteed aan de selectie en opleiding van jonge talenten, toch is gebleken
dat dit onvoldoende structureel van karakter was om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan een verdere
professionalisering van de topsportgroep/opleiding. Bij het zoeken naar nieuwe kaderleden wordt heel nadrukkelijk
aandacht gevraagd voor eenieders bijdrage bij de zoektocht naar jonge talenten.
Samen met het technisch kader is gesproken over de wijze waarop de zoektocht naar talent moet worden
geïntensiveerd en geprofessionaliseerd en naar wat hun bijdrage in dat proces kan zijn. De belangrijkste aspecten
hierbij zullen zijn
Rechtstreekse betrokkenheid van (hoofd-)trainers van de topsportgroep;
Duurzaam contact opbouwen en onderhouden met verenigingen in de nabije omgeving;
Duidelijke lijn t.a.v. scouting: waar zijn we naar op zoek;
Betrokkenheid vergroten van trainsters/trainers van breedtesportgroepen;
Intensief gebruik maken van de goede reputatie die De Hazenkamp heeft opgebouwd in de afgelopen
jaren en de aansprekende resultaten die zijn behaald.
Als eerste initiatief om zowel de banden met trainers van omringende verenigingen als mogelijk kader van de eigen
wedstrijdgroepen te versterken en te intensiveren zal begin 2017 worden gestart met een serie bijscholingen op het
gebied van choreografie, die wordt gegeven door Marja Huijting, waarbij ook Edwin zijn verantwoordelijkheid zal
nemen als het gaat om aanwezigheid en vergroting van de exposure van de vereniging.
Talentvolgsysteem:
De Hazenkamp dient, ook in de aanloop naar TCN, te gaan werken met een talentvolgsysteem. Op deze wijze kan
worden geobjectiveerd welke eisen aan talenten worden gesteld en welke selectiecriteria worden gehanteerd.
Daarnaast kan op deze manier de ontwikkeling die sporters doormaken worden gemonitord en worden
geobjectiveerd. Om tot een dergelijk systeem te komen zal worden samengewerkt met de leden van het
multidisciplinair team maar zal ook zoveel als mogelijk worden gezocht naar expertise die aanwezig is in het TCNnetwerk.
Opleiding en kwaliteit technisch kader
Waar we het vanzelfsprekend vinden te kijken naar technische bagage van (toekomstige-) trainers, moet De
Hazenkamp de komende jaren de focus wat verleggen. Hierbij dienen de volgende doelstellingen worden
nagestreefd:
Bewaking balans binnen technisch team (Man/vrouw o.a. maar ook balans tussen trainers met een sterk
technische expertise en daarnaast didactisch vaardige trainers.
Permanente educatie: ook trainers die voldoen aan de technische (lees: licentie-)eisen, moeten zich
blijven ontwikkelen. Bijscholingen op het gebied van veilig sportklimaat, verdere technische verdieping
maar ook samenwerking met TCN partners als het gaat om talent ontwikkeling, krachttrainingen en
mentale coaching zouden regulier onderdeel moeten zijn van de jaarlijkse cyclus binnen het kader.
Aansluiting en bewaking van de KNGU leerlijnen behoort tot de vereisten van een KNGU TOC;
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Kaderbezetting dient van dien aard (samenstelling, capaciteit en kwaliteit) te zijn dat er binnen het
technisch kader voldoende mogelijkheid is om te investeren in zaken die te maken hebben met
trainingsstages, begeleiding op wedstrijden (nationaal en internationaal). Daarnaast is het van groot
belang dat trainers en bestuur de band met de KNGU verder versterken, zodat opname in de (Oranje-)
selecties van de KNGU een logische stap is in de opleidingslijn.

5.5
Financiën
Het bedrijven van topsport binnen de turnsport is een kostbare aangelegenheid. Het is arbeidsintensief en legt
daarnaast een grote druk op de fysieke ruimte. Hier staat tegenover dat de aanwezigheid van een topsportgroep,
gecombineerd met de aansprekende resultaten die worden behaald een enorme aanzuigende werking kunnen
hebben. Daar waar het gaat om samenwerking met Gemeente en organisaties als Topsport Gelderland (NOC-NSF) is
het cruciaal dat er topsport bedreven wordt. De sleutelrol die De Hazenkamp vervult binnen het concept TCN is
grotendeels gestoeld op de lange historie van topsport bedrijven en de professionele opleiding van talenten binnen
onze vereniging,
Zo relatief eenvoudig meetbaar als de kosten van topsport zijn (salarissen kader, kosten van ondersteuning door
medisch begeleidingsteam en de zaalhuur), zo lastig definieerbaar zijn de opbrengsten. Directe opbrengsten zoals
sponsoring, bijdragen vanuit KNGU in verband met TOC en financiële ondersteuning door NOC-NSF zijn relatief
beperkt.
De indirecte opbrengsten zijn grotendeels gelegen in exposure en naamsbekendheid in de regio en daarbuiten,
aanwezigheid van technische kennis binnen de vereniging, voorbeeldfuncties die topturnsters vervullen en het feit
dat zowel kader als turnsters van buitenaf graag voor een vereniging werken waar op het hoogste niveau sport
beoefend wordt.
De afgelopen jaren is hard gewerkt door de topsportafdeling en haar management aan het versterken van het
veilige sportklimaat. Inzetten op transparantie, voorkoming van blessures en het creëren van een prettiger
werksfeer hebben hun vruchten afgeworpen. In de aansturing van de afdeling valt een belangrijke verbeterslag te
maken. Als we als vereniging de keuze maken om topsport te bedrijven, moeten we ook accepteren dat daarvoor
randvoorwaardelijke zaken op orde moeten zijn. Met name ook om richting KNGU en NOC-NSF aanspraak te kunnen
blijven maken op bijdragen en statussen, zijn zaken rondom de topsportselectie als medische en mentale
begeleiding, aanwezigheid van goed materiaal, ruimte in de zaal en de mogelijkheid om stages en wedstrijden te
bezoeken van cruciaal belang.
De afgelopen jaren was de perceptie binnen en buiten de topsportploeg vaak dat juist deze kosten moesten worden
beteugeld.
Net zoals dat ook voor de andere managers geldt is het van belang dat de manager topsport binnen de kaders van
beleidsplan en de wensen vanuit het bestuur, handelingsvrijheid krijgt om zaken zelfstandig te kunnen besluiten.
Om te komen tot enerzijds bewaking van de balans tussen de topsport en de rest van de vereniging (wedstrijdsport
en breedtesport) lijkt het goed om voor de cyclus 2017-2020 te gaan werken met budgettaire plafonds, waarbij de
kosten topsport niet meer dan 25% van de totale begroting mag uitmaken.
Het bewaken van de balans dient twee belangrijke doelen:
Topsport moet ruimte houden om te kunnen investeren in ontwikkeling van talent (turnsters én kader)
om ook op lange termijn levensvatbaar te blijven. Budgettaire krapte wordt vaak op de jeugdopleiding
‘verhaald’ waardoor juist continuïteit op lange termijn in gevaar komt.
De vereniging moet weten waar zij aan toe is en topsport moet in dat opzicht een betrouwbare
counterpart worden die transparant opereert en deel uitmaakt van het bruisend hart van de vereniging.
Het kader van de topsportgroep zal de komende periode meer en meer worden aangesproken op hun rol binnen de
vereniging. Zij zullen moeten blijven knokken voor hun plekje en daarbij meer zichtbaar moeten zijn dan in het
verleden het geval was. Ondersteuning van verenigingsactiviteiten door middel van demonstraties, clinics of enkel
aanwezigheid is iets dat de afgelopen jaren op de achtergrond is geraakt, maar van ongekend groot belang is voor de
interne aansluiting en het samen optrekken als vereniging richting TCN.
5.6
Samenwerking met partners
De Hazenkamp kan als Topsportorganisatie niet om de samenwerking met partners heen. Deze
samenwerkingsverbanden leiden vaak tot win-win situaties en zorgen er daarnaast voor dat de vereniging zich kan
profileren in en buiten Nijmegen. Met name de hier onder opgenomen partijen spelen hierbij een belangrijke rol.
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NOC-NSF / Topsport Gelderland
De banden met Topsport Gelderland zijn de afgelopen jaren goed geweest en hier zal ook voor de komende
beleidsperiode op worden ingezet. Hierbij valt aan te merken dat binnen Topsport Gelderland sprake is van
´geoormerkte´ budgetten. Het feit dat gelden alleen te vergeven zijn als er een keurmerk van Topsport Gelderland
aanhangt (bijvoorbeeld, alleen fysiotherapeuten van praktijk Papendal worden gesubsidieerd door TG, een
sportpsycholooog kan worden ondersteund door TG mits er een NVSP certificaat beschikbaar is), waar in het
verleden een jaarlijkse afdracht enigszins gegarandeerd was, zo dient vanaf 2016 de besteding van deze gelden
nauwkeurig te worden verantwoord en kan deze enkel worden besteed aan bestemmingen die goedgekeurd (c.q.
geaccrediteerd) zijn door Topsport Gelderland. Dit nijpt ons tot verdere professionalisering van de ondersteunende
taken. Voor het lopende jaar zijn afspraken gemaakt over vergoeding van specifieke kosten waardoor de bijdrage
nagenoeg op het niveau van 2015 en eerder zal blijven.
KNGU
De KNGU verkeert momenteel (2016) in zwaar weer. Financieel heeft de bond de afgelopen jaren een te grote jas
aan gehad, waardoor de komende jaren scherp zal worden gesneden in de kosten. Dat de ondersteuning van
topsport, als een van de grootste kostenposten binnen de bond, hier ook door zal worden geraakt is evident. Echter,
de kans dat dit een rechtstreeks negatief effect zal hebben op de Hazenkamp, is niet groot. Er komen momenteel,
los van de financiële ondersteuning van de Hazenkamp als TOC, geen middelen expliciet naar Nijmegen.
Er bestaat echter een gerede kans dat het topsportbeleid van de KNGU (Dames) wordt gedecentraliseerd, waarbij er
middelen beschikbaar kunnen komen voor o.a. technisch kader.
Hoewel dit een uitgelezen kans zal zijn om de opleiding van (jonge-) talenten een verdere impuls te geven, vinden
we het als management niet verstandig om hier budgettaire gevolgen aan te koppelen. Dit vanwege het tijdelijke
karakter van dergelijke ondersteuning. Mocht er sprake zijn van ondersteuning zal deze in nauwe samenspraak met
het bestuur en management worden ingezet.
Gemeente Nijmegen
Samenwerking met de Gemeente is niet een activiteit die voor de topsportploeg en haar kader tot het dagelijks
takenpakket behoort. Toch ligt hier een grote verantwoordelijkheid. Enerzijds vanwege de aansprekende prestaties
van de topsporters waarmee Nijmegen als sportstad op de kaart wordt gezet, maar daarnaast ook vanwege de rol
die het aanbieden van Topsport biedt binnen het TCN.
Het delen van kennis, het aanwezig en betrokken zijn bij activiteiten rondom sportliefhebbend Nijmegen zal de
komende jaren prominenter op het takenpakket van het technisch kader gaan prijken. Om te komen tot een voor de
vereniging én de topsportploeg zo optimaal mogelijke inrichting en klimaat binnen TCN, zal ook het technisch kader
van deze afdeling zich inhoudelijk mengen in de voorbereidende activiteiten.
De afdeling streeft naar afvaardiging bij evenementen georganiseerd door Gemeente en gerelateerd aan TCN (te
denken valt aan sportgala’s, kennissessies/clinics, gesprekken met gebruikers TCN etc.).
Sponsoren
Weliswaar zijn de inkomsten van sponsoring de afgelopen jaren niet fors gestegen, wel is er sprake van een
verschuiving van de aard van sponsoring. Goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met Airtrackfactory, waarbij
technisch kader inhoudelijke feedback levert op de producten en op deze manier ondersteunt bij de ontwikkeling
van nieuwe producten. Voor de vereniging is deze samenwerking bijzonder lucratief (te denken valt aan de vele
luchtmaterialen die in de turnhal en in de wijkzalen worden gebruikt: deze zijn allen gedeeltelijk door de sponsor ter
beschikking gesteld in ruil voor de technisch inhoudelijke betrokkenheid en de exposure die de samenwerking met
een Topsportvereniging als De Hazenkamp voor hen oplevert).
Dit soort vormen van samenwerking zijn uitstekend en hebben een goede uitwerking op alle betrokkenen. Er ligt een
grote uitdaging om richting TCN meer financiële slagkracht te krijgen. Voor het kader van de topsport zal hier ook
een rol zijn weggelegd, waarbij dient te worden aangemerkt dat hiertoe ook concrete verzoeken door management
c.q. bestuur moeten worden gedaan. De perceptie van het kader is momenteel dat dit niet of nauwelijks plaats
vindt. De bereidheid is in elk geval door hen uitgesproken om ook hierin een rol te nemen.
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5.7
TCN
Op de route naar TCN moeten door De Hazenkamp nog flink wat knooppunten worden gepasseerd. Ook voor het
kader van de topsportploeg zijn sommige aspecten aan het concept TCN nog wat abstract.
Met hen is gesproken over de rol die zij voor zichzelf zien weggelegd in TCN en in de weg daar naar toe. Het feit dat
innovatie, kennisuitwisseling en integratie van capaciteiten van de diverse betrokkenen partijen de pijler vormen
onder het concept moet nog wat meer gaan leven en concreet worden gemaakt.
Hiertoe zal het kader in de komende anderhalf jaar nadrukkelijk worden uitgenodigd om mee te denken, aanwezig
te zijn bij sessies en ook tot het delen van hun kennis op het gebied van talentontwikkeling, begeleiding van
topsporters en bijvoorbeeld trainingsbelasting.
Op het gebied van innovatie zal in de sociale zin een minder grote rol weggelegd zijn, op het gebied van technische
innovatie is de inbreng van de topsport des te waardevoller. Eerder gestrande initiatieven op dit gebied kunnen met
inzet van bestuur, management én kader van De Hazenkamp de komende maanden opnieuw leven worden
ingeblazen waarbij de nadrukkelijke verantwoordelijkheid van het kader zal zijn het aangeven van hun behoeftes op
dit gebied. Haalbaarheid van initiatieven valt of staat bij de bereidheid tot gebruik van het technisch kader.
De rode draad van de route naar TCN zal voor alle betrokken partijen zijn dat we streven naar een sportcomplex dat
optimale trainingsfaciliteiten biedt, zonder dat hier sprake is van een eilandcultuur (zowel fysiek als gevoelsmatig).
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