BELEIDSPLAN MINOR 2016 - 2020
Inleiding
Dit middellange termijn beleidsplan van de vereniging MIdden Nederland Oriëntering (MINOR)
beslaat de periode van 2016 – 2020 waarbij de volgende beleidsterreinen worden beschreven:
1. Vereniging
2. Financiën en Communicatie
3. Kaarten en materiaal
4. Wedstrijden en trainingen
Als bestuur hebben we er voor gekozen om de uitvoering van dit beleidsplan goed mogelijk te maken
door per beleidsterrein heldere en concrete actiepunten te benoemen.
Dit beleidsplan wordt periodiek na de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering tegen het licht
gehouden om het te actualiseren. Zo blijft onze ambitie reëel.
MINOR streeft ernaar om zich in de periode tot en met 2020 te richten op het vergroten van de
bekendheid met de oriënteringssport in Nederland in het algemeen en bij de direct betrokken
partners in het bijzonder. Dit kan op verschillende manieren zoals het ondersteunen van de
boswachter bij het onderhoud van bosgebieden, het participeren bij gemeentelijke sportactiviteiten,
het zoeken van samenwerking met andere sportverenigingen, het organiseren van regelmatige cycli
van wedstrijden en het realiseren van een meerdaagse wedstrijd met een internationaal karakter.
Deze activiteiten kunnen leiden tot meer leden.

1. Vereniging
Doelstelling
Het verenigingsbeleid is erop gericht om het huidige ledental van 61 te handhaven.
Initiatieven van eigen leden of anderen die zich richten op het promoten van de oriënteringssport, in
het bijzonder de benadering van jongeren en 55-plussers, worden zoveel mogelijk gestimuleerd.
MINOR zoekt samenwerking met atletiek- of andere sportverenigingen waarbij
oriënteringsactiviteiten passen binnen de doelstellingen van die vereniging of waarbij MINOR als
zelfstandig onderdeel haar activiteiten kan blijven verrichten.
MINOR wil goede relaties onderhouden met terreineigenaren, boswachters en (semi)overheden om
in gebieden te kunnen blijven oriënteren.
Om de saamhorigheid en het enthousiaste clubgevoel binnen de vereniging te bevorderen
organiseert MINOR jaarlijks een aantal clubactiviteiten.
Actiepunten 2016-2020
1.
Het ondersteunen van initiatieven voor pilot trainingen en starterscursussen oriënteren.
2.
Het zoeken van contact met atletiek- of andere sportverenigingen om samenwerkingsvormen
mogelijk te maken.
3.
Het maken van afspraken met Defensie over het gebruik van terreinen in beheer bij Defensie.
4.
Het stimuleren van een zo’n groot mogelijke vertegenwoordiging van MINOR bij wedstrijden
zoals interclub- of estafettekampioenschap.
5.
Het combineren van een wedstrijd of verenigingsactiviteit met bijvoorbeeld een barbecue of
gezamenlijke lunch.

6.
7.

Het realiseren van een zaterdagmiddag eind augustus/begin september van ieder jaar waarop
MINOR-leden boswachters helpen met het onderhoud van het terrein.
Het vergroten van de kleine groep van enthousiaste leden om bijvoorbeeld wedstrijden te
organiseren om steeds voldoende bemensing bij activiteiten te realiseren.

2. Financiën en Communicatie
Doelstelling
Om onze doelstellingen uit te dragen en de bekendheid met de oriënteringssport te vergroten,
blijven goede betrekkingen met de lokale/regionale media, sponsoren, terreineigenaren,
(semi)overheid en andere (overkoepelende) sportorganisaties nodig en moeten deze worden
geïntensiveerd.
Voor zowel de interne communicatie als externe promotie houdt MINOR haar website en FaceBookpagina actueel.
De vereniging heeft een gezonde financiële basis. Het financiële beleid is er op gericht om voldoende
inkomsten te genereren om altijd aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
Er wordt gewerkt met reserveringen.
Actiepunten 2016-2020
1.
Het door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur laten bepalen van de
doelstellingen van gebruik van het eigen vermogen.
2.
Het zoeken naar sponsoring.
3.
Het voorafgaand aan iedere MINOR wedstrijd contact zoeken met de regionale pers, al dan
niet in samenwerking met andere oriënteringsverenigingen.
4.
Het up-to-date houden van de MINOR-site en Facebook-pagina.

3. Kaarten en materiaal
Doelstelling
Het beleid is erop gericht om de huidige OL-kaarten doorlopend te actualiseren voorzover
noodzakelijk voor de baanlegging.
Het streven is om tot 2020 ieder jaar een sprintkaart van een stad te tekenen aangezien het erg
moeilijk is om toestemming te krijgen voor het gebruik van natuurgebieden. Wel worden, mede door
de intensivering van de contacten met terreineigenaren, nieuwe terreinen verkend en wordt ingezet
om deze in kaart te brengen.
De aanschaf van nieuw materiaal en het vervangen en instandhouden van het huidige materiaal
wordt in een plan beschreven om als basis te dienen voor de jaarlijkse begroting voor de kostensoort
materiaal.
Actiepunten 2016-2020
1.
Het door de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) van MINOR opstellen van een
roulatieschema met de status en historie van de kaarten ten behoeve van de jaarlijkse
ledenvergadering. Hierin is een voorstel opgenomen voor de aanpak van het kaartbeheer en de
ontwikkeling daarvan.
2.
Het stimuleren van acquisitiemogelijkheden door leden van MINOR voor kaarten en materiaal
om hiermee meer inkomsten te genereren.
3.
Het in 2017 realiseren van de kaarten Naarden-vesting en Bervoetsbos.

4.
5.

Het herzien van de kaarten voor de 2-daagse van de Noord-West Veluwe in 2018.
Het door de WOC opstellen van een materiaalplan waarin aanschaf van nieuw materiaal en het
vervangen en in stand houden van het huidige materiaal wordt beschreven, ten behoeve van
de jaarlijkse ledenvergadering.

Wedstrijden en trainingen
Doelstelling
Wedstrijden hebben tot doel de eigen leden en die van andere verenigingen de mogelijkheid te
bieden de sport uit te oefenen zodat de individuele vaardigheden worden vergroot en een bijdrage
wordt geleverd aan de saamhorigheid.
Indien mogelijk kunnen er trainingen gegeven worden, als daar vraag naar is en capaciteit bij de
leden.
Door het regelmatig organiseren van wedstrijden worden tevens inkomsten gegenereerd en wordt
de bekendheid met de oriënteringssport vergroot. Dit kan een basis bieden om nieuwe leden te
werven.
MINOR blijft ook in de komende jaren kwalitatief goede oriënteringswedstrijden organiseren, zowel
op regionaal niveau met de Dubbelsprint, de Midwinter-, de Nazomer- en Najaarscyclus, als op
landelijk niveau in de nationale wedstrijdkalender.
Op internationaal niveau wordt om de 3 jaar een meerdaagse wedstrijd georganiseerd.
Actiepunten 2016-2020
1.
Het organiseren van de 2-daagse van de Noord-West Veluwe in 2018.
2.
Het opzetten van trainingen met atletiek- of andere sportverenigingen.

