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Voor je ligt het toekomstplan van Stg Elburg. We hebben 
nagedacht over de richting die de club in de komende 
jaren wil gaan en wat we willen versterken. We vinden 
dat we een schaatsvereniging zijn met een open en 
gemoedelijke sfeer, passend bij het karakter van de re-
gio waarin Elburg is gelegen. We willen voor een brede 
doelgroep het hele jaar door activiteiten organiseren, 
op zowel recreatief niveau als op wedstrijdniveau. Onze 
wensen zijn hieronder in zes hoofdpunten samengevat:
 
1  Stg Elburg = sfeer
Stg Elburg is een schaatsvereniging met een open en 
gemoedelijke sfeer. Onze sfeer verbindt en is de kern van 
het verenigingsgevoel. 

2  Onderlinge band 
Onze onderlinge betrokkenheid vinden we belangrijk. Dat 
merken we vooral als we samen dingen organiseren. Een 
vereniging als de onze kan niet zonder betrokken leden. 
We kunnen die betrokkenheid versterken door steeds 
nieuwe mensen te betrekken bij het organiseren van onze 
activiteiten.

3  Trainen op niveau 
Wij willen trainingsmogelijkheden hebben die passen bij 
de breedte van onze vereniging; zowel voor beginnende 
schaatsers, recreanten en  voor onze wedstrijdtoppers.

4  Ruim baan voor de jeugd 
Wij vinden dat binnen onze verenging de jeugd de 
toekomst moet hebben. Wij willen dat bereiken door 
het plezier in de sport centraal te zetten. Vanuit het kind 
geredeneerd  korte haalbare stappen, met na elke stap een 
positieve stimulans.
 

5  Uitstraling 
Wij zijn trots op onze verenging en dat willen we laten zien. 
Uitstraling is belangrijk om leden te binden en nieuwe 
leden te werven.
 
6  Activiteiten het hele jaar rond 
Dat wij het hele jaar door, zomer en winter, activiteiten heb-
ben, is een groot goed en voor velen een belangrijke reden 
om lid te zijn van Stg Elburg. Wij willen er voor zorgen dat 
we elkaar in elk seizoen weten te vinden.

Hoe gaan wij dit aanpakken? Bij het wat hoort het hoe.

Dat vindt je hieronder terug. De nummers corresponderen 
met elkaar.

1 Stg Elburg = sfeer 
•	 We	creëren	meer	gelegenheden	om	elkaar	te	treffen;	
•	 We	geven	schaatsles	in	niveaugroepen.

2 Onderlinge band  
•	 We	gaan	(nieuwe)	leden	actief	benaderen	en	begeleiden	

bij het vinden van hun plek;
•	 We	werken	naar	een	vernieuwde	organisatiestructuur	toe	
(zie	bijlage)

•	 We	gaan	leden	benaderen	om	deel	te	nemen	aan	de	
diverse commissies.

3 Trainen op niveau 
•	 We	gaan	trainers	meer	in	de	gelegenheid	stellen	ervarin-

gen met elkaar te delen en trainingsmethoden op elkaar 
af te stemmen, om de kwaliteit te verhogen; 

•	 We	gaan	trainers	actief	stimuleren	opleidingen	te	volgen;
•	 We	gaan	vaker	actief	waardering	uitspreken	naar	onze	trainers;	
•	 We	gaan	jaarlijks	op	trainingskamp;	

4 Ruim baan voor de jeugd 
•	 We	gaan	vaker	meedoen	aan	toernooien;
•	 Lid	worden	wordt	mogelijk	vanaf	een	jongere	leeftijd;
•	 We	stimuleren	de	jeugd	met	positieve	feedback;	
•	 We	gaan	ouders	meer	betrekken	bij	het	jeugdschaatsen.

5 Uitstraling 
•	 We	presenteren	onze	vereniging	als	schaatsvereniging	

van en voor de regio waarin Elburg is gelegen;
•	 Voor	onze	uitstraling	gaan	we	vaker	de	locale	media	

inzetten; 
•	 We	vergroten	onze	bekendheid	door	de	inzet	van	sociale	

media;
•	 We	hebben	een	sterke	website,	doelmatig	en	simpel;
•	 We	gaan	met	promotiemateriaal	meer	naamsbekendheid	

krijgen;
•	 We	gaan	clinics	voor	leden	en	niet–leden	organiseren;
•	 We	gaan	de	sponsors	meer	betrekken	bij	de	schaatsve-

reniging.

6 Activiteiten het hele jaarrond 
•	 We	gaan	een	activiteitenkalender	opstellen,	zodat	ieder-

een voor het hele jaar kan zien wat we allemaal doen en 
hoe je mee kunt doen; 

•	 We	gaan	meer	activiteiten	organiseren	in	samenwerking	
met andere schaats- en skeelerverenigingen;

•	 We	gaan	sportieve	activiteiten	organiseren	in	de	zomerperiode;	
•	 We	gaan	gestructureerder	communiceren	over	onze	activiteiten.	

Dit gaan we allemaal samen doen en dat doen we de 
komende jaren met veel enthousiasme.  
Veel kunnen we als vereniging zelf, maar we zoeken actief 
de samenwerking met anderen. Dat biedt voordelen opent 
nieuwe perspectieven; Met plezier samen sporten!
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