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Orgaanbeschrijving Loopsportcommissie (LSC) 

 

Organisatiestructuur 

 

 

Doelstelling 

Faciliteren van de trainingen van de hardlopers, nordiccers, sportief wandelaars en 
bootcamp. 

Hoofdtaken 

1. Opstellen van een jaarplan met bijbehorende begroting; 
2. Aanstellen, opleiden en periodiek bijscholen van voldoende gekwalificeerde trainers 

voor de loopsport; 
3. Organiseren van sportondersteunende activiteiten binnen de loopsport (zoals 

reanimatiecursussen); 
4. Bewaken van continuïteit van actieve trainers; 
5. Organiseren en bekend stellen van alle trainingen en loopactiviteiten voor de 

loopsportleden; 
6. Faciliteren van trainers met kleding en materieel; 
7. Faciliteren van loopcursussen en basisgroepen; 
8. Organiseren van een aantal sport- en andere evenementen; 
9. Beheren eigen materieel en reserveren financiën voor periodieke vervanging; 
10. Periodiek informeren van het bestuur over de activiteiten van de commissie. 

Kwantitatieve gegevens 

Capaciteit: 

De loopsportcommissie bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en 
penningmeester) en streeft verder naar een vertegenwoordiging van alle loopdisciplines. Er 
is geen termijn gesteld voor het vervullen van functies. 

Voorzitter

Loopteam Opleidingsteam Evenemententeam

Secretaris Penningmeester

Algemeen Algemeen
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De leden van de loopsportcommissie beheren gezamenlijk een aantal portefeuilles: 
voorzitter, secretaris, penningmeester, algemene leden en coördinatoren voor hardlopen, 
nordiccen, sportief wandelen, bootcamp, startersclinic, opleidingen en evenementen. 

De commissie vergadert doorgaans één keer per maand. GAC-leden kunnen agendapunten 
via de secretaris inbrengen. Deze vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor alle leden. 

De trainingscoördinatoren hardlopen, sportief wandelen, nordiccen en bootcamp worden 
door de commissie aangesteld. Deze trainingscoördinatoren kunnen, maar hoeven geen lid 
te zijn van de commissie. Ze verzorgen de dagelijkse coördinatie van de trainingsactiviteiten 
en daarmee gerelateerde zaken. Hun aanwezigheid bij de commissievergaderingen wordt op 
prijs gesteld. 

Middelen: 

De trainers van bootcamp hebben materiaal in eigen beheer. Vervanging geschiedt via 
wedstrijd en trainingsmateriaal beheer. 

De trainers voor nordiccers hebben 20 paar stokken in beheer. 

Het evenemententeam bestelt onder andere spandoeken en prijzen. De poles lopen via 
coordinator nordiccen. 

De organisatie van het Voetstappenpad bestelt zelf stempelmateriaal en heeft daarvoor ook 
een eigen budget. 

De commissie zorgt ook voor kleding met opdruk “trainer” (zie reglement ‘Regels voor 
krijgen, gebruiken en inleveren van trainerskleding”) en materiaal (dextro, ehbo-spullen, alu-
deken, enz.) voor de trainers. Trainers kunnen met korting loopschoenen kopen bij vaste 
leveranciers. 

Overig: 

De loopsportcommissie heeft een archief van notulen en besluitenlijsten, om track te kunnen 
houden op gemaakte afspraken. Dit archief is overdraagbaar. 


