Beleidsplan BBC Haacht 2016-2021
1. Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van BBC Haacht vzw voor de periode 2016-2021.
BBC bestaat reeds meer dan 35 jaar en heeft in die periode reeds heel wat verwezenlijkt. Het
is de ambitie van de club om die historie eer aan te doen door de tradities en waarden van de
club voort te zetten en uit te dragen, en op basis daarvan ook in de toekomst resultaten te
boeken die aanspreken. Dit beleidsplan wil een waarborg zijn voor die toekomst.
Dat is de voornaamste basis voor dit beleidsplan: het vormgeven van die ambitie vraagt om
een door de club als geheel gedeelde aanpak. Binnen afzienbare tijd kijken we bovendien
misschien tegen een tekort aan accommodatie afhankelijk van de visie en strategie van
zowel de gemeente als van de scholengemeenschappen.
Dit beleidsplan begint met een analyse van de actuele situatie van de club, om vervolgens via
verenigingsbrede doelstellingen te komen tot aan de concreet te behalen resultaten voor de
bestaande organisatie. Het plan zelf is geconcentreerd op de hoofdlijnen. Het beleidsplan
geeft vooral antwoord op de vraag wat de vereniging wil bereiken, en wat daarvoor nodig is.
Hoe en op welke wijze die doelen bereikt moeten worden is een zaak van verdere uitwerking
in concrete actieplannen.
2. Inleiding en geschiedenis
De club werd opgericht in 1977 door enkele leerkrachten uit Don Bosco en bestond in de
begin fase uit enkele leerlingen van DBH aangevuld met andere jeugd die geronseld was
tijdens de voorlopers van de huidige Haachtse sportdagen.
De eerste drie seizoenen werd gespeeld in de jeugdreeksen en pas daarna werd
deelgenomen aan de senioren competitie.
Deze invulling van senioren en jeugd waarbij de jeugd doorgroeit naar de senioren is ook nu
nog actueel.
Wegens de slechte accommodatie in Haacht moest na enkele jaren uitgeweken worden naar
de sporthal in Boortmeerbeek, maar met de komst in 2003 van de nieuwe sporthal in Haacht
kunnen nu weer alle activiteiten plaats vinden in Haacht.
Ondertussen volgden wij ook het voorbeeld van Don Bosco en begonnen aan een
uitwisseling met de basketploeg van Uppingham (UK). Daar deze ploeg evenwel ook een
damesploeg had, kreeg het idee om een eigen damesploeg op te richten meer en meer vorm.
In een eerste stadium trainden een aantal leerlingen en ex-leerlingen met als enige doel, de
wedstrijd tegen Uppingham en een paar vriendenwedstrijden en tornooien. Maar na enkele
jaren werd alles 'serieus' aangepakt en werd een ploeg in 1989 ingeschreven voor
competitie en werd de damesploeg een feit .
Al die jaren was er ook gewoon een cadetten jongens ploeg, maar in 1993 zag de club het wat
groter en werd de jeugdwerking uitgebreid met pupillen en miniemen meisjes. In 1997
scheurde de cadetten meisjes en de pupillen zich af en vormden hun eigen club Jong Basket
Club Haacht (niet meer actief). De toenmalige cadetten jongens ploeg bleef bij ons en groeide
door naar de senioren ploeg.

3. Een doorstart en opstart van de jeugd
We kregen hierdoor in 2000 zoveel senioren dat besloten werd om 2 senioren ploegen in te
schrijven: de jonge garde bleef in tweede prov. terwijl de oude garde een stapje terug zette
en in 4de prov. begon (waarna ze na een jaartje promoveerde naar derde). Ondertussen
overschrad het grootste deel van de oude garde de magische grens van 35 en werd in 2003
besloten om zich in te schrijven voor de veteranen competitie.
In 2007 ontstond de nood aan een tweede seniorenploeg bij de heren om de spelers op te
vangen die nog te jong zijn voor de veteranen en het niet zagen zitten om in hoogste
provinciale mee te draaien. In 2008 deed zich een soortgelijke situatie voor bij de dames,
mede door de komst van een aantal speelsters van Putte. Dit waren echter tijdelijke
fenomenen, waardoor we nu terug met slechts 1 heren- en damesploeg zijn
Na een aantal jaren inactiviteit (sinds 2000) op het gebied van jeugdwerking namen we de
draad weer op in 2004. We beseften immers maar al te goed dat jeugdwerking onontbeerlijk
is voor het verdere bestaan van onze club en langzaam maar zeker werd de jeugdwerking
uitgebreid van 2 ploegen in het begin naar ondertussen al 6 ploegen en een basketschool
voor de allerkleinsten (vanaf 5 jaar).
Met de bouw van het sportcomplex Den Dijk in Haacht (2003) was het ook niet meer nodig
om in Boortmeerbeek te blijven spelen en werd er teruggekeerd naar Haacht. Maar door de
expansie van de club waren de accommodaties van Sporthal Den Dijk niet voldoende om al
onze ploegen onderdak te geven voor zowel de wedstrijden als de trainingen. Hierdoor
moest er terug uitgeweken worden naar Don Bosco – althans voor de trainingen. Ook dit
bleek niet voldoende, en de accommodatie van St. Angela (Tildonk) werd ook in gebruik
genomen.
4. Huidige situatie (april 2016).
De club heeft momenteel een 250-tal leden waarvan een 180-tal spelende leden.
Er zijn 11 ploegen in competitie, nl. 3 seniorploegen (2x heren en dames), 1 veteranenploeg
en 7 jeugdploegen (U10, U12, 2x U14, 2x U16, U18). Daarenboven onderhouden we ook nog
een basketschool (U8).
De verhouding heren/dames of jongens/meisjes is vooral jongens, maar komt vanaf de U14
meer in evenwicht.
Er zijn op dit moment 6 locaties voor trainingen in gebruik :
- Den Dijk
- Don Bosco TSO Overdekte
- Don Bosco ASO
- St. Angela (Tildonk)
- GBS Wespelaar
- St. Jozef college Betekom
Alle thuiswedstrijden vinden plaats op zondag in sporthal Den Dijk

5. Omkadering
Het is niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers te vinden die in hun vrije tijd de club draaiende
willen houden en het gevaar dreigt dat steeds meer taken door enkelingen worden
uitgevoerd. Daarom is een goed kader een voorwaarde om de continuïteit te kunnen
waarborgen.
De club is als volgt gestructureerd met diverse organen op operationeel, tactisch en
strategisch niveau:

De club steunt op verschillende pijlers:
Eerst en vooral is er het bestuur, dat de visie van de club bepaald en bewaakt en die
daarnaast een coördinerende rol op zich neemt.
Het bestuur vergadert maandelijks in Den Dijk en houdt ook 1x per jaar een bestuursdag
waar vooral gefocust wordt op het strategische en het tactische.
De sportieve cel die verantwoordelijk is voor het sportieve beleid en de jeugdcoördinatie.
Het feestcomité, dat erover waakt dat de financiële situatie van de club draagbaar blijft door
activiteiten te organiseren.
Last but not least zijn er de ploegverantwoordelijken, die ervoor zorgen dat de
administratieve omkadering van de wedstrijden (tafelverantwoordelijke, auto’s voor
verplaatsingen, waslijsten,.. ) zonder problemen ingevuld wordt.
Naast een goed kader is het ook belangrijk dat alle taken op een heldere manier zijn verdeeld
en dit is primair een verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur ziet het als haar taak
om regelmatig haar werk en taakverdeling almede de organisatie te evalueren.
Het bestuur bestaat uit:
- voorzitter
- ondervoorzitter

-

penningmeester
extern secretaris
intern secretaris
jeugdverantwoordelijke
2 vertegenwoordigers feestcomité
vertegenwoordiger seniors dames

6. Missie en Visie
De missie of bestaansreden van de club is vastgelegd in haar statuten:
‘De vzw BBC Haacht heeft tot doel de organisatie en de promotie van sport en meer in het
bijzonder alle activiteiten in de meest brede zin met betrekking tot de basketbalsport in al
haar verschillende vormen. De vzw BBC Haacht zal, om dit doel te bereiken, onder meer
samenwerken met de vzw Vlaamse Basketballiga (afgekort VBL) wiens statuten en
reglementen in hun geheel worden aanvaard door de vzw BBC Haacht.’

Samengevat zien we onze missie als volgt:
Basketbal aanbieden voor iedereen, waarbij naast het sportieve aspect ook de
nadruk wordt gelegd op het sociale gebeuren.
Verder uitgewerkt komen we tot de volgende visie of toekomstbeeld van de club:
•
•
•
•

We willen een club zijn met goede, sportieve en sociale uitstraling voor onze jeugd-,
heren- en damesploegen die a priori niemand uitsluit.
Door onze goede werking willen we een magneetclub zijn voor jeugdspelers.
Fairplay en team spirit zijn primordiaal.
We willen een financieel gezonde club blijven.

•

Bij de jeugdploegen:
- Kinderen laten kennismaken met basketbal
- Een sportieve opleiding verzekeren naar de jeugd toe, die zowel het basket
technische alsook het sociale aspect behelst, en waarbij elk kind op eigen tempo
en op basis van zijn persoonlijk kunnen, kan uitgroeien tot een volwaardige en
betere basketbalspeler
- Jeugdspelers laten doorgroeien naar eigen seniorenteams en/of naar hoger
spelende clubs

•

Bij de heren- en damesploegen willen we de best mogelijke resultaten bereiken met
vooral spelers uit eigen jeugdwerking.

•

Bij de veteranen zijn recreatieve en sociale aspecten prioritair.

7. Beleidsstrategie
De strategie om onze toekomst visie waar te maken zien we als volgt:
• Basketbal aanbieden in alle leeftijdscategoriën en voor M/V
• De toegangsdrempel zo laag mogelijk houden zodat onze club toegankelijk voor iedereen
is.
• Een goede sportieve maar ook educatief, sociaal en financieel verantwoorde opleiding
aanbieden
• Aanwerven en begeleiden van gediplomeerde trainers die onze visie onderschrijven

•
•
•

Door het betrekken van ouders en andere sympathisanten de club laten aanvoelen als
een thuisbasis en het creëren van een algemene en sociaal leuke omgeving voor ieder.
Uitdragen van regels ter bevordering van de goede werking van de club
Behouden van een gezonde financiële buffer, een goed evenwicht tussen uitgaven en
inkomsten en een goede spreiding van inkomsten

8. Beleidsplan
Binnen de mogelijkheden die er op het gebied van financiën en accommodatie aanwezig zijn,
wil BBC Haacht een kwalitatief hoogstaand (1) en volledig (2) pakket basket aanbieden
VOOR IEDEREEN (3). Financieel betekent dit ook dat het lidgeld minimaal gehouden wordt
en de club op jaarbasis een nulbudget nastreeft.
Jeugd
1. Alle trainers zijn gekwalificeerd (tenzij een eerste jaar in proef), en worden begeleid
door een jeugdcoördinator. Per ploeg en individueel worden opvolgingsfiches gemaakt
en deze worden periodiek opgevolgd en geëvalueerd
2. Tegen 2018 streeft de club ernaar om vanaf pupillen tot en met kadetten meisjesploegen
in competitie te hebben. Hierdoor is er enerzijds een beter evenwicht tussen heren en
dames binnen de club en anderzijds wordt zo aan iedereen de kans gegeven om een
volledige basketcarrière binnen onze club uit te bouwen. Hiermee wordt aldus het
familiale karakter van de club verstevigd.
3. Er wordt gestreefd naar een GEZONDE competitiviteit. Voor de jeugd houdt dit in dat er
gewerkt wordt naar integrerende basketbal i.p.v. differentiërende basketbal. Dit
betekent dat iedereen, ongeacht het talent of mogelijkheden welkom is, en geïntegreerd
wordt in de ploeg van zijn/haar leeftijd. De trainingen zijn volledig open, een minimum
aan speelminuten wordt gegarandeerd.
Dit kan als gevolg hebben dat soms bepaalde ploegen niet het niveau van hun top5
spelers behalen. Dit betekent ook dat er veelal gekozen zal worden om in provinciale
afdelingen te spelen ipv landelijke.
Seniorploegen
1. Alle trainers zijn gekwalificeerd en worden jaarlijks geëvalueerd.
2. Indien nodig zal BBC Haacht meerdere seniorsploegen inschrijven om de overgang van
jeugd naar senior te faciliteren.
3. BBC Haacht werkt ernaar om zoveel mogelijk eigen kweek in te zetten bij de
seniorploegen. Dat betekent dat de doorgroei vanaf kadet voorrang heeft op het zoeken
naar externe spelers. Het betalen van spelers komt niet aan de orde. Een gevolg hiervan
is dat het bereiken van een 1ste provinciale voor zowel heren als dames het maximum
lijkt. We nemen er dan ook graag bij dat betere spelers (uit eigen jeugd) elders op hoger
niveau gaan spelen. Zodra de ‘magische’ leeftijd van 35 jaar wordt bereikt, kunnen zij –
die willen – nog doordoen tot hun 60ste of ouder bij de veteranen.
Om deze doelstellingen te kunnen waarmaken kan de club, waar nodig, samenwerken met
andere basketbalclubs uit de omgeving die er een gelijkaardige filosofie op na houden.

9. Doelstellingen
a. Sportief
Hierbij moet er een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de senioren en de
jeugdploegen. Zeker bij de allerkleinsten moet de nadruk meer op het samenspel, teamgeest,
ontspanning en aanleren gelegd worden. Hiertoe zijn dan ook de doelstellingen naar de
jeugdverantwoordelijke toe gesteld, en is een opvolging voorzien. De sportieve ambitie komt
pas op de laatste plaats.
Bij de senioren hoort er evenwel een gezonde sportieve ambitie die echter niet ten koste
mag zijn van anderen binnen de club. Hiermee bedoelen we dat doorstroom van eigen jeugd
voorrang krijgt op het aantrekken van externen
b. Financieel
Ten aller tijden moet een gezonde financiële situatie blijvend nagestreefd met behoud van
een financiële buffer ter grootte van werkingskost van een half jaar.
Om een club zonder eigen inkomsten uit cafetaria echter leefbaar te houden, zoeken we naar
een veelheid aan sponsors (om alzo afhankelijkheid te vermijden) en worden er
verschillende activiteiten georganiseerd.
BBC Haacht is hiervoor wel afhankelijk van twee grote evenementen die niet zelf
georganiseerd worden, nl. de Werchterfestivals (Rock Werchter, TW Classic, Boutique,…) en
de Jan Primus feesten.
In functie van de geschatte inkomsten wordt jaarlijks op de algemene vergadering de hoogte
van het lidgeld herbekeken. Op dit moment is BBC Haacht één van de goedkoopste clubs in
de omgeving (en gezond !).
c. Sociaal
Het behouden van een gezellige sfeer binnen de club alsook een goede interactie met de rest
van de gemeente door deel te nemen aan sportieve initiatieven die van de gemeente uitgaan.
Samenwerking met scholen op hun sportdagen is een win-win, gezien we ons daar als club
kunnen kenbaar maken, en de scholen ondersteunen in hun opleiding.
Door het aanbieden van speelmogelijkheden voor elke leeftijd en met name voor zowel de
jongens als de meisjes van de jeugd, wordt er getracht om een betere clubbinding te
genereren en alzo het gevoel van één grote familieclub te vergroten. Dit gevoel kan nog
verder gepromoot worden door clubactiviteiten te organiseren (al dan niet basketbal
gerelateerd) (bijv. afsluitdag met BBQ, …), Binnen deze context streven we eer ook naar om
de lidgelden zo laag mogelijk te houden.

10. Jaarlijkse actieplannen
Het beleidsplan beperkt zich tot de hoofdlijnen op doelen en resultaten voor de gehele
planperiode. Het beleidsplan wordt verder uitgewerkt in een jaarlijks actieplan dat aan de
AV wordt voorgelegd en dat jaarlijks wordt geëvalueerd door de AV. Aan de hand van deze
jaarlijkse evaluatie kan, indien die nodig zou blijken, het beleidsplan bijgesteld worden.

