
Visie van Recreatiesportvereniging Kranenbroek  

Aanleiding  

In de Algemene Ledenvergadering van januari 2014 werd door een aantal leden aandacht 
gevraagd voor het aantrekken/werven van jeugdigen om zo de vergrijzing van RVK een halt 
toe te roepen. In de loop van 2014 werd dit signaal door een kleine commissie opgepakt 
waarbij tevens reacties van leden over de behoefte aan verbetering van de begeleiding van 
nieuwe leden, meer variatie in de trainingen en verbetering van de interne- en externe 
communicatie (PR) werden betrokken.  

Geconcludeerd werd een algemene behoeftepeiling onder de leden te houden, hetgeen 
resulteerde in het organiseren van een extra bijeenkomst in november 2014, die slechts door 
een beperkt aantal leden werd bezocht. Wel resulteerde deze bijeenkomst in een aanbod 
van een van de aanwezige leden, Henri Elbersen, om het RVK-bestuur te begeleiden/helpen 
bij het opstellen van een toekomstvisie voor RVK.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van januari 2015 werden de leden geïnformeerd 
over de resultaten van het overleg in bovengenoemde commissie en werd groen licht 
gegeven voor het ontwikkelen en uitwerken van een toekomstvisie voor RVK.  

Werkwijze  

In de periode van maart tot en met juni 2015 hebben bestuur, trainers en leden van de 
werkgroep jeugd een aantal malen overleg gehad en is gesproken over de 
kansen/bedreigingen en sterke/zwakke punten die er zijn voor onze vereniging en welke 
invloed deze hebben op de toekomst van onze vereniging.  

Vanuit de conclusies van analyses en verbanden die hiertussen gelegd zijn, is er een koers 
voor de toekomst verwoord. 
Deze actie is niet ontstaan vanuit onvrede bij bestuur of leden maar vanuit de ambitie om 
zaken die verbeterd kunnen worden ook daadwerkelijk aan te pakken. Vooral koesteren wat 
goed gaat en werken aan verbeterpunten.  

Hoewel aanvankelijk gedacht werd met het aantrekken van jongeren (middelbare 
schooljeugd) de vergrijzing van het ledenbestand tegen te gaan werd in de loop van het 
proces geconcludeerd dat dit geen haalbare optie is. Men vertrekt na de middelbare school 
vaak naar elders, de zondagmorgen is geen aantrekkelijk trainingsmoment en het recreatief 
hardlopen spreekt jongeren minder aan. Daarom is de kwaliteitsslag die RVK wil maken met 
de toekomstvisie, waar het de verjonging van de vereniging betreft, gericht op het 
aantrekken van leden vanaf de leeftijd van ca. 30 jaar.  

Huidige situatie Recreatiesportvereniging Kranenbroek Echt  

De loopsport is momenteel populair en biedt veel mogelijkheden om deze individueel en 
flexibel te beoefenen. Onze activiteiten worden aangeboden in de buitenlucht waardoor we 
niet gebonden zijn aan openingstijden van een sportaccommodatie. 
Binnen onze vereniging is er ruimte om recreatief en ongedwongen de loopsport te 
beoefenen maar er is er ook ruimte voor lopers met een prestatieve insteek. Naast de vaste, 
formele trainingsmomenten met een trainer op woensdag en zondag, is er de mogelijkheid 
om aan informele trainingen, welke door leden zelf geïnitieerd zijn, deel te nemen, op 
verschillende momenten in de week.  



Er is in de huidige samenleving veel aandacht voor een gezonde levensstijl. Voor iedereen 
biedt onze vereniging veel mogelijkheden om te werken aan een gezonde levensstijl.  

RVKranenbroek is een vereniging voor alle leeftijden. Het aanbod bestaat uit meerdere 
sportactiviteiten (hardlopen, nordic walken, mountainbiken) en kan worden aangepast aan de 
wensen van leden en potentiële leden. Door het sociaal, gezellig, goede 
prijs/kwaliteitsverhouding en laagdrempelig karakter van onze vereniging, kunnen we  

mensen gemakkelijk binden en gebonden houden. Tegelijkertijd wordt ingezet op het 
gezondheidsaspect van het actief bezig zijn. Ondanks het recreatieve en ontspannen 
karakter van de vereniging is de sfeer stimulerend en motiverend zonder dwingend te zijn. 
De vereniging biedt ook gezelligheid én de beleving van gezamenlijke loopevents. Daarnaast 
is het een outdoor sport die in de natuur beoefend kan worden.  

De ontwikkeling van de moderne communicatiemiddelen biedt talloze manieren om binding, 
begeleiding, communicatie en betrokkenheid bij de vereniging te optimaliseren.  

De vereniging heeft een vaste kern betrokken leden en breed inzetbare vrijwilligers.  

Koers voor de toekomst:  

Het aanbod  

De trainingen van onze vereniging zijn gevarieerd en aantrekkelijk. Vanuit een duidelijke 
organisatie en met gebruik van goede materialen en locaties worden kwalitatieve 
looptrainingen verzorgd. Telkens met aandacht voor loopscholing en looptechniek.  

De begeleiding is enthousiast, deskundig en betrokken en draagt zorg voor een goede 
organisatie zodat trainingen duidelijk en gestructureerd verlopen.  

RVKranenbroek zet in op beginnende, recreatieve en prestatieve lopers. Het deelnemen en 
gericht toewerken naar aansprekende events maakt hier onderdeel van uit.  

Vanuit het netwerk van de vereniging zijn er mogelijkheden tot medische begeleiding. Deze 
worden duidelijk gecommuniceerd.  

Acties: 
- Gestructureerde begeleiding beginnende lopers; 
- Opzetten individuele begeleiding (Come and Run) waarna deelname mogelijk aan events; - 
Scholingsprogramma trainers; 
- Aandacht voor kwaliteit trainingen (structuur, organisatie, discipline).  

Accommodatie  

Vanaf september 2017 vindt de wintertraining op woensdagavond (half september t/m half 
april) plaats in Leisurepark de Bandert op een overzichtelijke, verlichte (gedeeltelijke) 
trimbaan. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de overige paden van het sportpark. De 
trimbaan ligt op een zichtbare locatie waardoor meer mensen met de loopsport, en RV 
Kranenbroek in het bijzonder, in contact komen.  
 
Acties: 
- Twee maandelijks Gebruikersoverleg de Bandert wordt bijgewoond. 



Organisatie  

De vereniging zal dit proces, het komen tot een toekomstvisie, in haar werkwijze verankeren 
en daarmee een beleidsmatigere werkwijze hanteren.  

Een belangrijk onderdeel is het vrijwilligersbeleid van de vereniging. 
Ten aanzien van het vrijwilligersbeleid wordt er naar gestreefd om de vaste vrijwilligers te 
behouden en nieuwe vrijwilligers te werven door ze persoonlijk te benaderen.  

Acties: 
- Beleidsmatige werkwijze in proces vastleggen;  

Financiën  

Onze vereniging staat er financieel goed voor en zal bij ongewijzigde werkwijze tegen een 
lage contributie haar aanbod prima kunnen blijven realiseren. Afhankelijk van het 
ambitieniveau zal werk gemaakt worden van aanvullende sponsoring en fondsenwerving.  

Acties: 
- Vooralsnog geen.  

Promotie  

Onze vereniging schenkt de komende periode extra aandacht aan de interne en externe 
communicatie. Te denken valt aan:  

• -  Informatieverstrekking nieuwe leden,  
• -  vernieuwen website RVK en deze dynamisch houden,  
• -  facebook pagina,  
• -  communicatie via het Trimmerke.  

Dit alles om duidelijkheid te scheppen rondom RV Kranenbroek en om de binding 
met de leden te optimaliseren.  

Om nieuwe leden te werven zal de vereniging aan haar zichtbaarheid werken. Ook 
hier door de inzet van de juiste communicatiemiddelen, maar ook vanuit de 
zichtbaarheid in locatie en uitstraling. Uitstraling vanuit een uniforme “huisstijl” in 
clubkleding voor trainers en leden.  

Acties: 
- Vernieuwen / bijhouden van de website; 
- nieuwe clubkledingl.  

	


