Buitenlust 2.0
TERUG NAAR DE TOP

Buitenlust 2.0
COMMISSIE ORGANISATIE & EVENEMENTEN

Pijler 2 - Organisatie & evenementen
Doel:
Meer exposure van en voor de club wat moet leiden tot meer nieuwe leden, meer inkomsten en
het stimuleren van de wielersport

Hoe:
1.

Buitenlust moet meer naar buiten treden

2.

4 wielerevenementen per jaar

3.

Wielercafé

4.

Clinics
1.

Samenwerking met JIBB en andere instanties in Helmond

5.

“Opendagen” waar kinderen dan een keer kunnen kijken wat het is om met een
racefiets/MTB of veldfiets te rijden

6.

Kamp en interne evenementen zoals prijsuitreikingen en huldigingen leden

7.

Sponsor- en maatschappelijke evenementen

Commissie – Evenementen &
organisatie
Verantwoordelijk voor de organisatie van:
Wedstrijden
Clinics
Netwerkbijeenkomsten
Kamp
Overige activiteiten

Samenwerking met regionale wielerverenigingen en toerclubs
Versterken
Vrijwilligers
Synergie

Competenties
Projectmatig werken
Organisatie talent
Routine in het organiseren van evenementen

Structuur
Verantwoordelijke lid Beleidscommissie: OPS – Michel van Kempen
Coördinator Commissie O&E: Joop Engelen
Leden Commissie O&E:

Per evenement zal er gewerkt worden met werkgroepen.
Iedere werkgroep bevat een projectleider die verantwoordelijk is voor de
voortgang en het succes van het evenement.

Alle te organiseren evenementen binnen R&TC Buitenlust zullen
gecoördineerd worden door de commissie O&E.

Structuur
Directe samenwerking met commissies:
Commissie Sponsoring
Evenement specifieke sponsoring

Commissie Facilitair
Complex
Materialen
Geluid

Beleidscommissie – Staflid Subsidie
Subsidie aanvragen

Commissie Marketing & Communicatie
Communicatie (social) media

Sportieve takken
Inhoudelijke invulling clinics

Structuur
Overleg- & communicatiestructuren
Structureel overleg commissie
Planning of frequentie in te vullen door Joop Engelen

Evenement specifieke overleg

Taken coordinator O&E
Jaarplanning
T.b.v. evenementensubsidie gemeente Helmond
T.b.v. evenement specifieke subsidies en sponsoring

Lange termijn planning
Huidige en toekomstige evenementen
Beleid & visie

Onderhoud contacten met andere commissies
Coördineert de werkgroepen
Opzetten en aansturen commissie O&E
Zorgt voor rapportage aan het BC-lid OPS en zal indien gewenst zelf tekst en
uitleg komen geven

Beleid & visie
Organisatie & evenementen is 1 van de 3 strategische pijlers van Buitenlust
2.0
Door Joop/Michel: uitleg wat de bijdrage is aan de visie en het beleid
beschreven in BL 2.0

Wedstrijden & evenementen
BC-lid is eindverantwoordelijk.
Zullen tijdig op de (wedstrijden)kalender aangemeld worden door het BC-lid OPS.
Dit is nog geen garantie voor goedkeuring.

Per wedstrijd of evenement dienen de volgende controls aanwezig te zijn:
Begroting
Draaiboek met daarin:
Vrijwilligersplan en –organogram
Communicatieplan
Actielijsten

Vergunning (indien buiten het complex)

Een maand voor de wedstrijd of evenement zal de projectleider deze controls voor moeten leggen aan de coördinator, penningmeester en het BClid OPS. Zij beoordelen deze. Bij goedkeuring kan de wedstrijd of evenement doorgaan. Bij een negatief advies gaat de wedstrijd of evenement niet
door en zal het door het BC-lid van de kalender gehaald worden.
Na de wedstrijd of evenement zal de projectleider een winst- en verliesrekening overhandigen aan de coördinator, penningmeester en het BC-lid
OPS.
Binnen uiterlijk 2 weken na de wedstrijd zal de projectleider een evaluatie plannen.

Uitgangspunt: in principe geen wedstrijden en evenementen tenzij aan alle voorwaarden is voldaan en er goedkeuring is gegeven

Wedstrijden – bestaande wedstrijden
Bestaande wedstrijden:
Baanomnium
Helmcross
Jos van der Vleutencross

Voor bestaande wedstrijden is geen apart projectplan (BC template)
nodig ter goedkeuring van de wedstrijd.
Financiën 2017 - 2018:
Budget uit de begroting 2017 en 2018 opgesteld door het dagelijks bestuur
Funding uit specifieke sponsoring en subsidies

Wedstrijden – nieuwe wedstrijden
Voor nieuwe wedstrijden dient een projectplan aangeleverd te worden bij
de BC.
Het project mag pas opgestart worden als de BC het project heeft
goedgekeurd

Financiën 2017 - 2018:
Funding uit specifieke sponsoring en subsidies
I.o.m. de BC is een bijdrage mogelijk uit het budget t.b.v. BL 2.0.
Projectvoorstellen dienen tijdig ingediend te worden

Evenementen – bestaande
evenementen
Bestaande evenementen:
Kamp
Jaarlijkse huldiging en prijsuitreiking
Sponsorbijeenkomst
Clinics Jibb en scholen
Vrijwilligersavond

Voor bestaande evenement is geen apart projectplan (BC template) nodig ter
goedkeuring van het evenement.
Wel dient het draaiboek met de gewenste controls overhandigd te worden.
Financiën 2017 - 2018:
Budget uit de begroting 2017 en 2018 opgesteld door het dagelijks bestuur
Funding uit specifieke sponsoring en subsidies

Evenementen – nieuwe evenementen
Voor nieuwe evenementen dient een projectplan aangeleverd te worden
bij de BC.
Het project mag pas opgestart worden als de BC het project heeft
goedgekeurd

Financiën 2017 - 2018:
Funding uit specifieke sponsoring en subsidies
I.o.m. de BC is een bijdrage mogelijk uit het budget t.b.v. BL 2.0.
Projectvoorstellen dienen tijdig ingediend te worden

Controls
Per evenement dienen de volgende control aangeleverd te worden:
Begroting
Er moet een sluitende begroting zijn en alle financiële middelen moeten een maand voor aanvang
gegarandeerd zijn.

Draaiboek met daarin:
Vrijwilligersplan en –organogram
Alle werkzaamheden moeten in kaart gebracht zijn en er moeten voldoende vrijwilligers of medewerkers zijn om alles te
realiseren.

Communicatieplan
Interne communicatie
Externe communicatie
Promotie

Actielijsten
Checklisten met status

Vergunning (indien buiten het complex)

