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Fundamentdocument organisatie 1/8 triatlon Castricum     

Doel fundamentdocument 

Dit document is de basis voor de organisatie van de 1/8 triatlon van Castricum. Het beschrijft de 

verantwoordelijkheden van de Stichting en de organisatiecommissie, de relatie-en functionele samenwerking, 

waar het voor staat en hoe daar uitvoering aan wordt gegeven. Het document is het uitgangspunt voor de 

organisatie voor de eerste vijf edities.   

Inleiding 

De Stichting 1/8 triatlon is opgericht in maart 2017 met als hoofddoel een 1/8 triatlon te organiseren in het 

dorp Castricum. In 2018 is met de Stichting overeengekomen om de bestuurlijke- en organisatorische taken van 

de 1/8-triatlon van Castricum van elkaar te scheiden. Het geeft het stichtingsbestuur de ruimte om de 

organisatie materieel en financieel te faciliteren en als hoeder op te treden van het gedachtegoed dat 

verwoord is in de oprichtingsakte van de Stichting.  

De Stichting is opdrachtgever van de organisatiecommissie om ten behoeve van de gestelde doelen, met vooraf 

vastgestelde (financiële) kaders, de 1/8 triatlon te laten organiseren en in goede banen te leiden.  

 

Organisatiecommissie 

De organisatiecommissie heeft het volgende uitgewerkt:  

 Samenstelling;    

 Taken en werkwijze;  

 Verantwoordelijkheid (waaronder de te verdelen portefeuilles); 

 Mondelinge- en schriftelijke communicatie (in- en extern). 

 

Samenstelling 

De organisatiecommissie bestaat uit meerdere personen (kan jaarlijks beschouwd worden). Zij zijn de kern van 

de organisatie en laten zich ondersteunen op verschillende terreinen door coördinatoren. Ze acteren proactief 

en zorgen voor betrokkenheid bij andere vrijwilligers. Er is geen voorzitter aangewezen maar wel een 

woordvoerder namens de organisatie. Ieder lid krijgt een portefeuille met verantwoordelijkheden. 

 

Taak en werkwijze  

Het is de kerntaak van de organisatiecommissie om jaarlijks een kwalitatief goed georganiseerde 1/8 triatlon in 

Castricum te organiseren. Zij bepalen de wedstrijddatum1 in samenspraak met het bestuur door te kijken naar 

de agenda’s van evenementen en activiteiten in de omgeving.   

Doelen die daarbij richtinggevend zijn: 

 Castricum sportief op de kaart zetten en sporters, bewoners en middenstand deelgenoot laten zijn van 

dit evenement; 

 Een stimulans voor inwoners van Castricum om (meer) te gaan bewegen; 

 Organisatorische, veiligheid, logistieke en andere wedstrijdelementen van de triatlon (kwaliteit van 

het sportgedeelte) gaan voor commerciële belangen; 

 Het dorp blijft het speelveld (parcours en finish) van de triatlon. Het huidige zwembad blijft in ieder 

geval tot en met de 5e editie de plaats waar gezwommen wordt. Indien er een nieuw zwembad komt, 

dient het parcours aangepast te worden;  

 Financieel gezonde organisatie. 

                                                           
1 De wedstrijddatum is tot en met de 5e editie vastgesteld op de eerste zondag in juli van dat jaar, tenzij dit om 

dwingende redenen anders moet zijn. In dat geval wordt de datum met 1 of 2 weken vervroegd.  
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Verantwoordelijkheid 

Ieder commissielid is volledig verantwoordelijk voor de aan hem toebedeelde portefeuille of onderdeel van de 

organisatie van de 1/8 triatlon. De portefeuillehouder levert input aan de financiële begroting en heeft helder 

welke materialen er (vroegtijdig) moeten komen. Op de (wedstrijd)dag zelf zijn er twee leden van de 

organisatiecommissie (Wilco en Gert) algeheel verantwoordelijk voor het verloop van de organisatie.  

Wilco in-en rondom het zwembad en Gert voor alles op het parcours en finish.  

 

Veiligheid staat hoog in het vaandel van de organisatie, iedere lid van de organisatiecommissie brengt de 

veiligheidsaspecten in beeld voor zijn portefeuille en dekt deze af met de coördinatoren voor zijn eigen 

onderdeel. Portefeuillehouder is eindverantwoordelijk.   

 

Toedeling portefeuilles  

Wilco van Pel: 

Contactpersoon NTB, Gemeente Castricum (inclusief veiligheidsplan), Ondernemingsvereniging Castricum, 

aanmelden deelnemers op de dag zelf, zwemmen en EHBO-posten.  

 

Michel Steeman:  

Begroting, inschrijven deelnemers, vrijwilligers (waaronder verkeersregelaars en foerage) en fietsparcours.  

 

Gert Stoppels: 

In-en externe communicatie (inclusief website, omwonenden en pers), woordvoerder organisatie, 

loopparcours (incl. verversingsposten) en finish (incl. horecaplein) en evaluator.  

 

Wim Kruiswijk:  

Sponsoring, materialen, wisselzone en massagepost. 

 

Communicatie 

De organisatiecommissie werkt met korte communicatielijnen, schakelt snel en is resultaatgericht. 

Ieder commissielid overlegt met zijn coördinatoren en betrekt ze er tijdig bij. De verbinding met het bestuur 

(verantwoording en voortgang) blijft geborgd door indien nodig een update te verzorgen.  

Externe – zowel mondelinge als schriftelijke - communicatie over de 1/8 triatlon (anders dan inschrijvingen en 

mailberichten) wordt altijd vooraf in de organisatiecommissie met elkaar getoetst.  

Organogram 

 

          


