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Van: bestuur Adelante on Wheels
Onderwerp: nieuwsbrief 1: najaar 2020
Beste Leden,
In deze bijzondere tijden is het belangrijk dat we elkaar goed op de hoogte houden van zaken die
voor onze vereniging van belang zijn. Zeker nu duidelijk is dat we geen mogelijkheid hebben om
fysiek elkaar in een najaarsvergadering te treffen, is het goed een aantal punten te delen die het
draaglijk maken dit bijzondere jaar af te sluiten en een goed begin van 2021 te maken. Het bestuur
zal daarom de komende tijd in meerdere nieuwsbrieven een aantal belangrijke, dan wel leuke
ontwikkelingen delen, zodat het lijkt alsof we elkaar fysiek treffen. En mocht je op de aangehaalde
punten willen reageren: schroom niet!
Contributie 2021
In deze tijd een belangrijk onderwerp. Het bestuur heeft na het uitbreken van de Covid pandemie het
besluit genomen om de contributie voor 2020 te halveren voortkomend uit het afschalen van een
groot aantal activiteiten. Voor 2021 gaat het bestuur ervan uit dat de situatie verbeterd wordt. Dit
betekent dat de contributie voor 2021 ongewijzigd blijft en mocht de pandemie zich in 2021 in
dezelfde omvang voordoen, dat midden 2021 weer gekeken gaat worden, hoe dan de “contributie”
vlag er bijhangt.
De komende maand treffen jullie weer de factuur aan met daarbij de vraag hoe je deze wil betalen.
Op weg naar de toekomst
Afgelopen maanden heeft het bestuur zich gebogen over de toekomst. Waar moet de vereniging
naar toe, hoe gaat het verder met de samenwerking tussen adelante en onze vereniging, waar zitten
mogelijkheden om onze vereniging te laten groeien, wat is terugkijken tegengevallen en moet onze
vereniging niet meer gaan doen? Is de gebruikte missie en visie nog te gebruiken?
Nogal wat vragen die in ieder geval voor de komende jaren richting hebben gegeven om de volgende
punten uit te gaan voeren:
Missie:
Adelante on Wheels biedt iedereen met een beperking en eigen begeleiding de mogelijkheid om op
verantwoorde wijze en op elk niveau aangepaste wielersport te beoefenen. Daarmee draagt AoW bij
aan lotgenotencontact, participatie en autonomie in de samenleving, het bevorderen van een
actieve leefstijl en het verleggen van fysieke en mentale grenzen.
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Visie:
Onze vereniging ontwikkelt een platform voor aangepast wielrennen in de (Eu)regio (om de
continuïteit te waarborgen) Over 3 jaar zijn we de club in de Euregio die, samen met anderen, het
handbiken als nummer 1 heeft.
Wat willen we bereiken:
1. Samenwerkingsverbanden opzetten richting Euregio Handbike collectief
2. Toegevoegde waarde vereniging vergroten (wat wordt leden geboden?)
3. Sponsoren binden
4. Continuïteit bestuur waarborgen
5. Communicatie verbeteren
hoe gaat het bestuur dat doen:
•

Samenwerkingsverbanden opzetten richting Euregio Handbike collectief
•

•

Venlo-Herungerberg/Herental, Watersley, Wielerverenigingen, Landelijk, de provincie
en gemeentes, Ergonomie/voeding etc. Opzetten totaalplan

Toegevoegde waarde vereniging vergroten (wat wordt onze leden geboden?)
•

Trainer, Honk, Kleding, Sociaal, Ergonomie, Toertochten, Wedstrijden,
Trainingsfaciliteiten

Met welke resultaten:
•

Sponsoren binden
•

•

Continuïteit bestuur waarborgen
•

•

Overheid, Bedrijven-meerjarige contracten, Banken-meerjarige contracten,
Shirtsponsoring, Netwerk leden

Rooster van aftreden -Opvolgingsprogramma; Huishoudelijk regelement & Statuten

Communicatie verbeteren
•

Communicatie verantwoordelijke aanstellen (alle uitingen die we willen doen, waar
wij in excelleren, marketing technisch verbeteren)

Nieuwe kleding
Het wordt tijd voor nieuwe kleding. Komende tijd wordt een begin gemaakt met een passessie dat
moet leiden tot voor ieder nieuwe kleding.
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, treffen jullie hier het eerste model aan. Komende tijd
meer.
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Agenda 2021
Mocht het straks allemaal weer kunnen, noteer dan alvast in je agenda voor 2021:
Beek op 26 juni met de Time Trial, Komend jaar met uitbreiding van het programma. Naast de Time
Trial, zal het evenement bestaan uit een paratriathlon en een triathlon voor kids.

