Jaarplan 2012 – 2013

Voorwoord
Geachte lezer,

Bij dezen presenteren wij u het jaarplan 2012-2013 van het bestuur der N.S.A.F. ZeuS. Dit jaarplan is
gevormd aan de hand van voorgaande jaarplannen, aangevuld met eigen inzichten en overtuigingen. De
punten genoemd in zijn kort maar bondig weergegeven en zullen als leidraad dienen voor het bestuur
alsook dienen ter informatie voor haar leden.
Met de genoemde speerpunten zijn wij van mening op een positieve en structurele manier bij te
kunnen dragen aan het bevorderen van de atletieksport in het algemeen en de studentenatletieksport
in het bijzonder. Aan de hand van deze punten beogen wij een stabiele, continue vereniging te creëren
die haar leden dient.
De volgende speerpunten zijn geformuleerd; Bestuurlijk, Externe contacten, NSK’s en activiteiten en PR
en sponsoring. Elk speerpunt is uitgewerkt in deelonderwerpen tot zover deze aan het begin van het
bestuursjaar te overzien zijn.
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Bestuurlijk
Op bestuurlijk gebied willen we de ingeslagen weg doortrekken maar daarbij zien we ruimte voor
verbetering. Aan de hand van onderstaande punten trachten we winst te boeken op bestuurlijk gebied;

Bestuurlijk naar basis
De ingezette lijn zoekt een rol waarbij ZeuS terug gaat naar de basis. Ten tijde van oprichting is
ZeuS opgericht met een aantal duidelijke taken waarbij de studentenatletieksport centraal staat.
Hierbij moet ZeuS zorgen voor een platform waarbinnen haar leden gemakkelijk met elkaar in
contact kunnen komen en zich vrij voelen om dit contact te gebruiken voor informatieuitwisseling. Dit houdt in dat het bestuur zich zal inzetten om dit contact te vergemakkelijken
door op een centrale plaats contactgegevens te verzamelen en distribueren.
De bestuurlijke basis zal worden aangevuld met verlangens van verenigingen indien zij hier
behoefte aan hebben of als het bestuur hier kansen toe ziet.

Administratie
De huidige administratie binnen ZeuS voldoet naar onze meningen niet aan de huidige
standaarden. De overgang van papier naar digitaal is niet op alle vlakken even soepel verlopen
en wij zullen ons dan inzetten om van het bestuur in het algemeen en de functies in het
bijzonder de administratie op orde te maken. Dit houdt in dat voor elke functie aan de statutair
vastgelegde eisen zal worden voldaan; er zal voor iedere functie een goed draaiboek worden
gemaakt. Daarnaast streven wij ernaar om de oude administratie door te nemen en bij te
werken daar waar nodig.

Externe contacten
Uit gesprekken met het voorgaande bestuur bleek dat communicatie met externe partijen niet altijd
soepel zijn verlopen, met name door (schijnbare) onwelwillendheid van buitenaf. Ondanks dat willen wij
energie steken in het onderhouden en hopelijk verbeteren van deze contacten, omdat we geloven dat
beide partijen hier baat bij hebben. Het contact met de studenten atletiek verenigingen (SAV) verloopt
soepel en dit beogen we zo te houden. Het speerpunt externe contacten focust zich met name op
onderstaande organen:

Atletiekunie
De Atletiekunie heeft in het verleden veel betekend voor de studentenatletiek door onder
andere de organisatie van het NSK indoor op zich te nemen en ZeuS financieel te ondersteunen.
De trend die wordt waargenomen is echter dat de positieve houding van de Atletiekunie ten
opzichte van studentatleten en –verenigingen af lijkt te nemen. Wij zullen investeren in
contacten met de Atletiekunie met het doel dat zij studentenatletiek meer waarderen en meer
aandacht geven. Wij bieden personen die bestuurlijk actief en sportief zijn. Het is geen
uitzondering dat deze personen in de toekomst aan het roer staan bij burgerverenigingen.

Studentensport Nederland
Studentensport Nederland (SSN) is het orgaan dat officieel de Nederlandse Studenten
Kampioenschappen (NSK’s) ondersteunt en verdeeld. Zij bieden financiële steun en zorgen voor
medailles en programmaboekjes. Het contact met SSN achten wij belangrijk omdat atletiek een

grote en actieve plaats heeft binnen de studentensport in Nederland. Omdat SSN direct in
contact staat met onze leden is het voor het bestuur van belang om de verenigingen te
representeren. Daarnaast is SSN de verbinding tussen de studentenatletieksport en de andere
studentensporten. Dit kan een zinvolle schakel zijn in ons leerproces, bijvoorbeeld wat betreft
administratie

Sportkoepels
Er zijn in Nederland meerdere studenten sportbonden, vergelijkbaar met ZeuS. Wij willen deze
contacten onderhouden omdat we van mening zijn dat we veel van elkaar kunnen leren. De
sportkoepels kunnen voor ons zijn wat de verenigingen voor elkaar zijn, eventueel via SSN.

NSK’s en activiteiten
Een van de kerntaken van ZeuS is het verdelen van de NSK’s. Dit zullen wij uiteraard voortzetten en wij
zullen hulp en advies bieden daar waar nodig. Het eerder genoemde platform voor verenigingen heeft
hierbij een belangrijke rol in de vorm van uitwisseling van draaiboeken. Daarnaast wordt er met name
geïnvesteerd in de volgende activiteiten:

Buitenlandreis
Het overweldigende succes van de Hyde Park Relays vormt direct een uitdaging voor de
volgende buitenlandreis. Er mag geen twijfel over bestaan dat wij voorstanders zijn van de
buitenlandreis maar of deze in dezelfde vorm zal zijn als afgelopen jaar, naar Londen, is op dit
moment nog niet bekend. Alternatieven zullen worden onderzocht en het bestuur staat open
voor ideeën vanuit de commissie.

Trainingsweekend
Het trainingsweekend heeft afgelopen jaar plaatsgevonden bij E.S.A.V. Asterix in Eindhoven
omdat het in de hal in Münster niet meer mogelijk was om te overnachten. Het bestuur gelooft
dat juist een indooraccommodatie grote toegevoegde waarde heeft voor het trainingsweekend
omdat dit weekend gericht is op de atleet die sport, meer dan op de atleet die zich sociaal wil
ontplooien. Vaak worden (sociale) weekenden al vanuit de vereniging georganiseerd en ook bij
de buitenlandreis ligt hier de nadruk op. In overleg met de commissie zullen mogelijkheden
worden onderzocht en uitgevoerd.

NSKi
Een belangrijke taak erven wij door de succesvolle inspanningen van het vorige bestuur. Het NSK
indoor zal plaatsvinden op 2 maart 2013 in de Omnisporthal te Apeldoorn. Hoewel de
organisatorische taak voornamelijk bij de commissie ligt zal ook het bestuur hierbij betrokken
zijn. Wij hopen dat een succesvol evenement personen zal inspireren om in de toekomst het NSK
indoor te organiseren zodat het jaarlijks kan plaatsvinden in de huidige vorm.

PR en sponsoring
Investeren in externe contacten houdt in dat de vereniging naar buiten een positieve uitstraling dient te
hebben. Wij zien hierin ruimte voor verbetering door het vernieuwen van de website. Ook willen we
graag doorgaan met het sponsorplan dat het voorgaande bestuur heeft opgezet en we streven hierbij
naar resultaat voor de verenigingen.

Sponsorplan
De commissie is gevormd dus het bestuur zal zich beperkt actief inzetten. Waar nodig zal het
bestuur een controlerende taak uitoefenen en ondersteuning bieden.

Website
Een positieve uitstraling naar de buitenwereld wordt ten eerste gecreëerd door enthousiaste
bestuursleden. Daarnaast is een representatieve website onmisbaar en wij zijn van mening dat
de huidige website niet meer aan de eisen voldoet. We zullen een nieuwe, eenvoudige maar
functionele en representatieve website maken. Studentatleten moeten hier informatie kunnen
vinden over studentenatletiek, SAV, wedstrijden en wedstrijduitslagen, bestuursleden,
enzovoort.

