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Inleiding
Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van de Enschedese wielervereniging Het Oosten. Dit plan beschrijft
de huidige en gewenste situatie van jeugdafdeling voor de komende jaren.
Afgelopen jaren heeft EWV Het Oosten een grote groei doormaakt wat betreft het aantal jeugdleden.
Hierdoor is de jeugdafdeling verandert van een “beginnende MTB groep” naar een volwaardige
jeugdafdeling met nu ongeveer 60 jeugdleden, verdeeld over meerdere groepen elk met een eigen
vaste trainer en begeleider. De huidige omvang van de jeugdafdeling is aanleiding om het beleid van
deze afdeling te beschouwen en een blik op de toekomst te schrijven. Want wie de jeugd heeft, die
heeft de toekomst. Maar dan moeten we de jeugd wel het juiste bieden en op een goede manier.
Dit beleidsplan wordt gepresenteerd in de eerste Algemene Ledenvergadering van 2021.

De jeugdcommissie van EWV Het Oosten
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1.

Missie

Evenals het algemene beleidsplan van de vereniging is ook voor de jeugd van belang dat wij dé
wielervereniging van Enschede zijn voor alle kinderen die op hun eigen niveau de wielersport
beoefenen en zich daarin kunnen ontwikkelen.

2.

Visie

De wielersport is een aantrekkelijke sport en is toegankelijk en bereikbaar voor jong en oud. EWV Het
Oosten biedt jeugd vanaf 7 jaar de gelegenheid om in groepsverband onder begeleiding te komen
trainen. Ieder kind kan op eigen niveau/tempo op een veilige en verantwoorde manier de
(basis)principes van het fietsen leren. Plezier staat hierbij voorop. Elk kind is uniek en mag zijn zoals
hij of zij is. Doelstelling van EWV Het Oosten is om wekelijks minimaal 1 training te organiseren die
gericht is op spel en ontspanning, techniek, conditie en duurtraining.

3.

Organisatiestructuur

De jeugdafdeling bestaat nu uit 6 trainers en 6 vaste begeleiders die als trainer en begeleider een
vast duo vormen bij een van de jeugdgroepen. Buiten de vaste personen hebben we een aantal
clubleden en ouders die flexibel inzetbaar zijn als extra begeleider om te kunnen meefietsen.
De jeugdorganisatie:
-

3 vaste trainers die zijn opgeleid door de NTFU als MTB-2 trainer
1 jeugdcommissielid is lid van het bestuur

Taak:
-

Het organiseren van alle activiteiten voor de jeugd worden door de trainers en begeleiders
zelf verzorgd.

Met het bekrachtigen van het nieuwe algemene beleidsplan zal er een jeugdcommissie worden
gevormd door alle jeugdtrainers.
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3.1

De jeugdcommissie

In de jeugdcommissie worden alle activiteiten en beleidszaken rondom de jeugd besproken en
afgestemd. Naast de organisatie en coördinatie van reguliere trainingen worden ook de activiteiten
naast het fietsen besproken binnen de commissie. De jeugdcommissie beheert samen met de
technische commissie het reservemateriaal en de clubfietsen. In de jeugdcommissie heeft minstens
één persoon zitting die ook in het bestuur zit.
De jeugdcommissie stelt een eigen meerjarig beleidsplan en een begroting op dat eens per jaar met
het bestuur wordt besproken. Belangrijke punten in het beleidsplan zijn:
1. Groei van de jeugdafdeling
2. Samen met de technische commissie zorgen voor voldoende opgeleide jeugdtrainers en
begeleiders
3. Faciliteren en behouden van de jeugdtrainers
4. Doorstroom van jeugd naar senioren
5. Organiseren van activiteiten

Onze waarden zijn:
Plezier
Sportiviteit en uitdaging
Respect
Betrokkenheid
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4.

Enquête

Om te weten waar de jeugdafdeling op dit moment staat, maar vooral ook waar de jeugd zelf
naartoe wil in de toekomst is een enquête afgenomen onder de jeugdleden. Hieronder zijn de
belangrijkste of meest gegeven antwoorden aangegeven, de uitkomst van deze enquête is
meegenomen in de uitwerking van dit plan:

Huidige situatie
(scores positief op %)

Ontwikkelpunten
(vrij invulbaar)

Toekomst
(scores positief op %)

Aanbevelingen
door jeugd

•algemeen een leuke zaterdagtraining 80%
•2 uur trainen is voldoende 70%
•het is leuk om op de eigen baan te trainen 80%

•meer focus op fiets- en rijtechniek
•bijna alles wat georganiseerd wordt binnen de vereniging is voor
volwassenen
•meer uitdaging op de MTB-baan

•1 zaterdag training is goed 70%,
•extra vast trainingsmoment 75% (met een voorkeur voor de woensdag
50%)
•wedstrijdfietsen animo 50%
•toertochtenfietsen animo 50%
•wielrennen animo 35%
•aansluiten bij een volwassen MTB groep na de jeugd 70%

•vaker weg om eens een andere route te fietsen
•meer variaties in de trainingen
•minder vrijblijvende training
•meer focus op technische uitdagingen

(vrij invulbaar)

De hele enquête zal als bijlage bij dit plan worden gevoegd
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5.

Gewenste situatie en uitwerking van de doelen

Doel 1 Groei van de jeugdafdeling door:
•
•
•

Behoud van de recreatieve MTB groepen
Uitbreiding naar een recreatieve race groep
Uitbreiding naar een wedstrijdgroep

Doel 2 Samen met de technische commissie wordt gezorgd voor voldoende opgeleide jeugdtrainers
en begeleiders:
•
•
•
•
•

Op elke groep staat een gecertificeerde trainer
Minimaal 1 jeugdtrainer opgeleid als wielertrainer 3
Samenwerking met andere verenigingen opzoeken
Faciliteren van technische trainingen
Oudere jeugd inzetten voor groepsbegeleiding

Doel 3 Faciliteren en behouden van de jeugdtrainers:
•
•

Beloning voor jeugdtrainers op niveau brengen
Trainers contractueel binden voor afgesproken perioden

Doel 4 Doorstroom van jeugd naar senioren:
•

In samenspraak tussen de jeugdtrainer en een wegkapitein kan een jeugdlid
overstappen van de jeugdgroep naar een volwassen groep

Doel 5 Organiseren van meerdere activiteiten:
•
•
•

Met jeugdgroep(en) vaste MTB routes fietsen (in de regio Twente)
Met jeugdgroep(en) georganiseerde toertochten fietsen
Organiseren van activiteiten naast het kamp en Sinterklaas, bijvoorbeeld
paintballen, bowlen, etc.
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6.

Evaluatie

Met dit beleidsplan is een eerste stap gezet in de richting die we als club willen volgen. Het beleid dat
hier is neergezet is echter dynamisch en zal mee veranderen met de club en ontwikkelingen in de
samenleving. Indien nodig zal het beleid worden aangepast. Daarnaast is het van belang dat het
beleid wordt gevolgd en er stappen worden gezet in de ontwikkeling en uitvoering ervan. Jaarlijks zal
op de ALV een update worden gegeven.

8

Bijlage Actielijst en planning
Vanaf begin 2021 wordt gestart met de implementatie van bovenstaande doelen en acties. Dit zal
gebeuren volgens onderstaande activiteitenlijst die door de verschillende commissies wordt
ingevuld.

Doelstelling en
Actie

Wie

Wanneer

Opmerkingen

status
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