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Inleiding
Ontwikkelingen in de politiek en de samenleving vragen om verversing van
beleid. Dat geldt ook voor het beleid van ATV-Scorpio.
In deze notitie presenteert het bestuur de actualisering van zijn beleid. Als kader
geldt het strategisch beleid van de Atletiek Unie (deze is te vinden op de website
van deze unie). Bovendien zoekt de vereniging verbinding met de sportnota van
de gemeente Oosterhout (zie hiervoor de website van ATV-Scorpio of de
Gemeente Oosterhout).

Geschiedenis
Atletiek en Trimvereniging (ATV) Scorpio is opgericht op 13 december 1977 te
Oosterhout (NB). Op 10 oktober 1984 is hierin opgegaan de atletiekvereniging
Excelsior die op 1 juli 1965 opgericht is te Oosterhout. De vereniging is
aangesloten bij de Atletiek Unie.
Scorpio heeft de beschikking over een kunststof atletiekbaan gelegen in het
prachtige gebied van de Warande. De baan sluit direct aan op het bosgebied
Vrachelen.
ATV-Scorpio is een vereniging waar de atletieksport in zijn breedste zin aan bod
kan komen:
De opbouw van de vereniging is als volgt:
Technisch atleten, nordic walkers, trimmers en wandelaars.
De vereniging telt ongeveer 800 leden.

Ambitie en Doelen 2015-2019
ATV-Scorpio is een vereniging voor het gehele gezin en voor de hele regio.
Aansluitend bij de ambitie van ‘familiestad Oosterhout’ biedt Scorpio
sportmogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen; van pupillen tot ouderen, van
recreatief tot wedstrijdatletiek.
Binnen deze periode richt Scorpio zich op het volgende:
• Jeugd:
o Talentencentrum, Scorpio werkt samen met het Talentencentrum zoals
dat in Noord-Brabant opgezet is. Scouting van talenten is een van de
doelen van ATV-Scorpio.
o Athletic-champs, Scorpio ondersteunt het initiatief dat vanuit de
atletiek unie is opgezet om jonge sporters een complete sportbeleving
aan te bieden in de vorm zoals die is vastgelegd in het Athletic Champs
hoofdstuk van het beleidsplan van deze unie, zie: blz 14 en 15 jaarplan
Atletiek Unie 2014.
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid welke zich onder andere uit in het
bereikbaar maken van sporten voor:
o Sporters met een beperking,
o Ouderen,
o Allochtonen,
o Uitkeringsgerechtigden,
o Scholen,
o Gezinnen/families.
• Netwerken:
Scorpio wil de relaties met haar omgeving verder versterken, juist om in te
spelen op behoeftes die een gezonde geest en een gezond lichaam kunnen
bevorderen. Daartoe participeert de vereniging in het landelijke en regionale
netwerk van atletiek- en trimverenigingen en treedt ze in overleg met
plaatselijke overheden en instellingen.
• Trainers en vrijwilligers:
Zij zijn twee belangrijke pijlers van onze vereniging. Scorpio wil het aantal
trainers en vrijwilligers op een gezond niveau houden om alle activiteiten
zoals die nu plaatsvinden, op peil te houden voor de toekomst. Dit blijkt
onder andere uit:
o Scorpio volgt het beleid van de Atletiek Unie omtrent het ter
beschikking stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle
jeugdtrainers.
o Alle trainers zijn opgeleid en bevoegd tot het geven van trainingen aan
de door hen toegewezen groepen.
o Trainers worden gestimuleerd tot het volgen van door de Atletiek Unie
erkende vervolgtrainingen, Scorpio treedt hierin faciliterend op.
• “Ongebonden lopers”:
De mogelijkheid wordt onderzocht om de ongebonden lopers te binden aan
Scorpio door hen gebruik te laten maken van de faciliteiten van de
vereniging, bijvoorbeeld door trainingsschema’s via internet, licht
lidmaatschap of het sportschoolmodel met knipkaarten.
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Financieel beleid
ATV-Scorpio is een financieel gezonde vereniging met voldoende middelen om
tegenslagen op te vangen. Voorgenomen activiteiten in deze beleidsperiode:
• Voorzieningen worden getroffen om gepland onderhoud aan de toplaag van
de baan zodat ook voor de toekomst een top-sport-locatie wordt
gerealiseerd waar regionale/landelijke wedstrijden kunnen en mogen
worden georganiseerd. Financiering zal geschieden uit eigen middelen,
aangevuld met middelen van de gemeente Oosterhout.
• Scorpio neemt deel aan regelmatig terugkerende acties om de club ook
voor de toekomst gezond te houden, zoals het ‘Stroomversnellingsfonds’,
‘clubkas campagne’, ‘de Grote Clubactie’ en ‘de Beursvloer’.
• Vanuit de sponsorcommissie wordt actief gezocht naar alternatieve
middelen, sponsoren worden actiever bij de club betrokken, te denken valt
aan clinics, sponsoravond, meer betrokkenheid bij Scorpio-activiteiten.
• Er wordt een start gemaakt om (eventueel in samenwerking met de
Warandeverenigingen) milieubewuster om te gaan met energie,
bijvoorbeeld aan zonnecollectoren, bewegingssensoren, windenergie en
dergelijke.
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