
 
Herbezinning van Missie, Visie en jaarplan GAC: Waar staan en gaan we voor? 
 
Iedere organisatie dient zichzelf regelmatig opnieuw af te vragen: “waar ben ik van, en wat gaan 
we de komende tijd doen om dat te bereiken?” Zo ook GAC. 
Bestuur en commissies hebben onlangs de volgende Missie en Visie vastgesteld. 
 
 
Missie: De Gooise Atletiek Club biedt een warme, veilige en vernieuwende omgeving 
waarin wedstrijdgerichte en recreatieve sport gedijen. 
 
Visie: Passie en topkwaliteit in verscheidenheid 

 
In een vluchtige 24uurs maatschappij, waarin te weinig wordt bewogen, biedt een 
moderne atletiekvereniging een duurzame en sociale omgeving,  waar - zonder 
winstbejag - verantwoord en gepassioneerd wordt gesport. Dit vergt een moderne 
accommodatie en een concurrerend, zich steeds vernieuwend trainingsaanbod. Het 
talent van de deelnemers en hun praktische mogelijkheden om te trainen staan daarbij 
voorop.  
Een breed aanbod van recreatieve loopsport, jeugdatletiek en hoog niveau 
wedstrijdatletiek kan alleen worden gerealiseerd door de inzet van een grote groep 
bevlogen en competente vrijwilligers. Zij bepalen de kwaliteit en slagkracht van de 
vereniging. Investering in deze vrijwilligers heeft de hoogste prioriteit - of het nu trainers 
zijn die direct de sportieve prestaties beïnvloeden of bijvoorbeeld de kantinebezetting 
die garant staat voor een goede sfeer en gezonde financiën. 

 
 
Elke geleding heeft deze Missie en Visie vertaald in een plan met doelstellingen en acties voor 
de komende jaren. Je treft deze plannen (in OGSM-formaat: Objectives-Goals-Strategies-
Measures) aan in de bijlage. 
 
In dit document een kleine samenvatting van de belangrijkste punten. 
 
Bestuur: Passie en topkwaliteit in verscheidenheid door bevlogen en competente vrijwilligers, 
een concurrerend, zich steeds vernieuwend trainingsaanbod en een moderne accommodatie. 

• Concurrerend en steeds vernieuwend trainingsaanbod van topkwaliteit 
• Bevlogen en competente vrijwilligers 
• Moderne accommodatie 
• Werken binnen een sluitende begroting met een uitnutting van 95-100% van het budget. 

  



 
 
 
 
 
 
 
Loopsport: Loopsport vitaal houden. 

• Het vasthouden en verhogen van de kwaliteit van de trainingen 
• Waarborgen van de continuïteit 
• Verbreden en variëren van het trainingsaanbod 
• Bevorderen van sociale cohesie. 

 
Wedstrijdatletiek: Groepen wedstrijdatleten van alle leeftijden en prestatieniveaus ontvangen 
A-merk kwaliteit trainingen, begeleiding en wedstrijdprogramma. 

• Behoud van he huidige aantal atleten bij de pupillen, DCB junioren en Masters 
• Groei bij de A-junioren en senioren door ledenbehoud over tijd 
• Alle competitieploegen maken deel uit van de top 10% van Nederland 
• Het realiseren van individuele performancetargets van specialisatie atleten. 

 
Communicatie: Met moderne middelen zowel de interne als externe communicatielijnen 
versterken, zodat ieder die het leest en ziet weet waar GAC voor staat. 

• De activiteiten van GAC (en GAC) algemeen bekend maken en houden in de regio 
• Ieder die dat wil kan zich goed informeren over GAC 
• De (verzend)kosten voor het Magazine omlaag brengen. 

 
Sponsoring: Het waarborgen en mogelijk uitbreiden van sponsorinkomsten voor GAC en het 
genereren van extra gelden d.m.v. speciale acties. 

• Publiciteit en exposure voor de sponsors  
• Onderzoek mogelijkheid deelname aan de Vriendenloterij 
• Onderzoek mogelijkheid opzetten van een sponsorzuil 
• Zoeken naar legaten en erfenissen 
• Acquisitie doe voor nieuwe sponsors en behoud van de huidige 

 
Kantine: Het bieden van een breed en kwalitatief goed aanbod in een gezellige sfeer door 
medewerkers die vaardig zijn. 

• Werkwijze van de barmedewerkers met hen bespreken en op elkaar afstemmen. 
• Bijeenkomsten voor de barmedewerkers organiseren om inhoudelijke en 

organisatorische zaken te bespreken 
 
Sportmedisch: ……. 

•  
 
Tijdens de ALV van 21 november 2016 geven we een korte toelichting. 
 
 
Pieter Wilhelmus 
Secretaris GAC 
2 november 2016. 


