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1. Wat voor club willen we zijn? 
BC Bladel wil een club zijn die basketbal aanbiedt voor iedereen vanaf 6 jaar, 
ongeacht geslacht, religie of basketbalvaardigheden. Hierbij ligt de focus op inwoners van de 
gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden en Eersel. We staan open voor inwoners uit andere 
gemeenten die in Bladel willen basketballen, maar zullen deze niet actief werven. Naast een 
club waarbij basketbal op de eerste plaats staat, willen we ook een gezelligheidsvereniging 
zijn waar de leden met elkaar verschillende activiteiten ondernemen die zowel op sportief als 
sociaal vlak liggen. De algemene doelstelling van onze vereniging is het verenigen van 
mensen rondom de basketbalsport en daaraan gelieerde activiteiten. 

 

1.1 Kernwaarden van BC Bladel 

BC Bladel kenmerkt zich door de onderstaande kernwaarden. 
 
 

1.1.1 Welkom / Familieclub 

BC Bladel is een hechte club dat zich weet te omschrijven als 1 grote familie waarin iedereen 

welkom is. We strijden samen op het veld, steunen elkaar naast het veld en maken mooie 

herinneringen buiten het veld. De sporthal is ons toevluchtsoord voor beweging en 

ontspanning, voor steun en afleiding, voor plezier en begrip. “Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugde” is het cliché dat binnen onze club dagelijks tot uiting komt. Of je nu een clublid bent 

of niet, iedereen is welkom. Er heerst een sfeer waarbij iedereen ongedwongen een balletje 

kan komen gooien en geaccepteerd wordt voor wie hij of zij is.  

      

1.1.2 Gedreven/ Groei 

Wij houden van basketbal en zijn zeer gedreven om te presteren op het veld. Binnen onze 

club staat groei vanuit je eigen kracht hoog in het vaandel. We zijn een club die gaat voor het 

hoogst haalbare met de mensen die we hebben. We vinden het belangrijk dat iedereen zijn 

eigen steentje kan bijdragen en daaruit zijn plezier en voldoening haalt.  

      

1.1.3 Basketbal en zoveel meer 

Bij ons stopt het niet wanneer we van het veld komen. BC Bladel is zoveel meer dan alleen 

de trainingen en de wedstrijden. Naast onze liefde voor de sport delen we ook een liefde voor 

gezelligheid en activiteiten buiten het veld. Geheel vrijblijvend moedigen we elkaar aan vanaf 

de tribune, Organiseren spelletjes avonden, feest/thema avonden, kampen en toernooien voor 

jong en oud. BC Bladel is zoveel meer! 

WEES WELKOM! 
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2. Ledenbestand 

2.1 Doelen 

2.2.1 Senioren 

Voor de senioren bij BC Bladel moet gelden dat iedereen kan spelen op een manier die bij 

hem of haar past. Met dit doel voor ogen streeft BC Bladel ernaar om drie seniorenteams te 

hebben bij zowel de heren als de dames. Met die teams kunnen de eerste teams functioneren 

als prestatieteams. De andere teams zijn dan om het aansluiten op het spelniveau van de 

leden. Met als streven om het tweede team in te zetten als opleidingsteam. Voor de ambitie 

van BC Bladel geldt dat er gestreefd wordt voor het spelen op een zo hoog mogelijk niveau 

zonder de BC Bladel identiteit te verliezen.  

2.2.2 Vaandelteams 

Voor de vaandelteams van BC Bladel geldt dat ervoor gestreefd wordt om zoveel mogelijk 

spelers uit eigen kweek in te zetten. Dit houdt niet in dat BC Bladel de deur dicht gooit voor 

spelers niet uit eigen jeugd. Ook voor die spelers geldt namelijk dat wij ze willen inzetten op 

het niveau waarin ze thuishoren. Het belang is dat de vaandelteams ook een voorbeeld positie 

hebben en zich hier ook naar gedragen. Dat betekent dat ze beschikbaar zijn om eventuele 

gast-trainingen, clinics etc. te geven. Het is belangrijk dat elke speler binnen BC Bladel gelijk 

wordt gewaardeerd. BC Bladel werkt niet met voorkeursposities en extra privileges. 

Zodra het prestatiegerichte in conflict komt met sfeer, dan kiezen we in dit beleidsplan 

uitdrukkelijk voor sfeer, waarbij het streven is om deze beiden zoveel mogelijk te combineren.  

2.2.3 Jeugd 

Bij de jeugdteams van BC Bladel is het belangrijk dat iedereen aan bod komt. Daarom is niet 

de prestatie van de teams het hoofddoel, maar de ontwikkeling van de individuele spelers. 

Enkel in het geval waarin er meerdere teams in dezelfde leeftijdscategorie zijn, kan ervoor 

gekozen worden om bij één van die teams meer focus te leggen op prestaties.  

Omdat we basketbal willen aanbieden aan mensen van alle leeftijden, is het wenselijk om ook 

in elke leeftijdscategorie een team te hebben. Zo lang dit nog niet haalbaar is, is het wenselijk 

dat een speler maar maximaal 1 leeftijdscategorie hoger hoeft te spelen. Het doel is om de 

komende jaren van onderaan te groeien om zo een constante stroom van spelers en 

speelsters vanaf U8 naar de senioren te genereren. Een resulterend doel hiervan is dat we 

over vijf jaar minimaal 120 spelende leden willen hebben.  

2.2 Werving 

2.2.1 Werving op scholen 

We hebben ondervonden dat het moeilijk is om jongeren naar de sporthal te krijgen voor 

activiteiten waarbij we nieuwe jeugdleden willen werven. We willen daarom de jeugd zelf 

opzoeken en wervingslessen gaan geven op basisscholen. Dit is een activiteit die een continu 

karakter moet hebben en bij voorkeur door een selecte groep gedaan moet worden. De lessen 

moeten namelijk van dusdanig niveau zijn dat de kinderen enthousiast worden en hiervoor 
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zijn capabele trainers nodig. Door deze kennismakingslessen niet in een korte 

periode op veel scholen te willen geven, maar deze juist uit te spreiden, wordt het 

voor de mensen die deze lessen geven makkelijker om hiervoor tijd te vinden. Naast het 

afsluiten van de scholencyclus, willen we een scholentoernooi organiseren dat vast op de 

jaaragenda komt zodat basketbal meer gaat leven bij de schoolgaande jeugd.  

De wervingslessen worden met name gegeven in de gemeente Bladel, Reusel – De Mierden 

en Eersel. Afhankelijk van de capaciteit binnen de vereniging en de medewerking van de 

scholen zal jaarlijks bekeken worden hoeveel scholen bezocht kunnen worden. 

2.2.2. Vriendjes en vriendinnetjes toernooien 

Eveneens hebben we ondervonden dat een goede wervingsmethode het “vriendjes en 

vriendinnetjes toernooi” is. Het streven is om dit tweemaal per jaar te organiseren tijdens de 

training van de jeugd die in de teams U14 en jonger spelen. Dit is een methode waarbij de 

spelende leden van U14 en jonger, een vriendje meenemen naar de training die op zoek is 

naar een andere/nieuwe sport.   

2.2.3 Commissie jeugdzaken 

Om de wervingsactiviteiten op een gestructureerde manier te laten verlopen, wordt een 

commissie jeugdzaken opgericht. De commissie jeugdzaken heeft de onderstaande taken. 

● Het verzorgen van basketballclinics in samenwerking met bijv. Click, 

● Het ondersteunen/coördineren van wervingsactiviteiten      

● Organiseren van een scholen basketbaltoernooi 

● Organiseren van Buitte trainingen na afloop van het wedstrijdseizoen. 
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3. Trainers en trainingen 

3.1 Doelen 

3.3.1. Trainers 

Om de prestatieteams van BC Bladel structureel naar een hoger niveau te tillen, is het 

belangrijk dat de jeugdopleiding van BC Bladel beter wordt, maar ook dat de leiding van de 

seniorenteams wordt verbeterd. Daarom stelt BC Bladel zich als doel om een gediplomeerd 

trainer te hebben voor H1 en D1 en voor het oudste jeugdteam van de jongens en de meisjes. 

Omdat een goede basis voor de meeste spelers in de jongste jeugdteams wordt gelegd, 

streven we ernaar om zoveel mogelijk trainers te kwalificeren. Daarnaast willen we een 

actievere begeleiding bieden aan trainers en coaches van BC Bladel en een goede 

doorstroom van trainers en coaches garanderen. Om dit te bewerkstelligen hebben we een 

trainerscommissie in het leven geroepen. Tenslotte vinden we het belangrijk dat trainers een 

boegbeeld zijn van de club en BC Bladel positief naar buiten uitdragen.  

Binnen de club streven we ernaar om de verantwoordelijkheid van een team te leggen bij een 

trainer die minimaal 18 jaar is. Leden die op jongere leeftijd al interesse hebben in het 

trainerschap kunnen als assistent-trainer van een meer ervaren trainer aan de slag gaan om 

zo ervaring op te doen, bij voornamelijk de teams met jongere leeftijden. 

3.3.2. Trainingen 

BC Bladel wil de trainingen voor alle leden zo toegankelijk mogelijk houden en voor iedereen 

voldoende trainingstijd inplannen. Voor trainers geldt dat ze zo min mogelijk tijd kwijt moeten 

zijn aan hun trainingen en voor spelers geldt dat de drempel om bij andere teams te gaan 

kijken en eventueel mee te trainen (bankspelers) laag gehouden moet worden.  

Om leden die studeren en alleen in de weekenden in de omgeving van Bladel zijn toch de 

mogelijkheid te bieden om bij BC Bladel te blijven basketballen, willen we alle teams vanaf 

U18 op vrijdag laten trainen. Hierdoor hebben studenten de mogelijkheid op kamers te gaan 

en wanneer ze in het weekend naar huis komen toch bij trainingen en wedstrijden aanwezig 

te zijn.  

Om het clubgevoel te bevorderen en communicatie onderling te vergemakkelijken, willen we 

tevens elk team minstens één maal per week in sporthal X-Sport er laten trainen. Verder willen 

we teams zoveel mogelijk op dezelfde avond laten trainen. Voor BC Bladel zijn de “vaste” 

trainingsavonden de dinsdag- en vrijdagavond. Dit betekent voor leden die naast trainend lid 

ook trainer zijn, dat ze geen extra avond vrij hoeven te houden. Ook is hierdoor de drempel 

lager om eens bij andere teams binnen te lopen en contact te hebben met andere spelers dan 

alleen van het eigen team.  

Ook vinden we het belangrijk dat iedereen voldoende trainingstijd krijgt. Er zijn hierin echter 

beperkende factoren: zaalhuur en het aantal uren dat we toegewezen krijgen in de 

verschillende sporthallen. BC Bladel streeft ernaar dat elk lid in de gelegenheid gesteld wordt 

om twee keer per week te trainen, bij voorkeur 1,5 uur. Bij het toewijzen van eventuele extra 

trainingsuren krijgen prestatie/vaandelteams voorrang. 
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3.3.3 Trainerscommissie 

Binnen BC Bladel is er een trainerscommissie. Deze trainerscommissie bestaat uit 

een aantal ervaren gediplomeerde BC Bladel trainers. De trainerscommissie heeft als doel 

om het basketbal van BC Bladel op een hoger niveau te brengen en een technisch beleid te 

ontwikkelen. Hiertoe heeft de trainerscommissie de onderstaande taken: 

● Zorgdragen voor de opleiding en begeleiding van nieuwe trainers. Deze opleiding en 

begeleiding kent verschillende kanten. 

Technische begeleiding: nieuwe trainers instrueren rondom oefenstof/ drills, 1-op-1 

begeleiding van spelers, maken van planningen, spelers en trainingen evalueren en 

verbeterpunten aandragen  

Begeleiding in informatie en communicatie: een trainer heeft een belangrijke taak in 

het informeren van en communiceren naar spelers en ouders. Rijschema’s starten van 

wedstrijden etc.  

Voorbeeldgedrag: Trainers/ coaches hebben een voorbeeldgedrag naar jeugd-, en 

seniorspelers.  

Deze begeleiding van nieuwe trainers, coaches vindt o.a. plaats door een buddy 

systeem waarbij iedere ervaren coach een nieuwe coach onder zijn hoede neemt 

● Zorgdragen voor het technisch beleid van BC Bladel. BC Bladel wil voor de jeugd een 

eigen stijl gebruiken. Daardoor wordt het eenvoudiger van spelers in de overgang naar 

hogere jeugdteams en wordt het eenvoudiger om als invaller te functioneren. Het 

technisch beleid is in bijlage verder uitgewerkt.  

 

● Zorgdragen voor voldoende en kwalitatief goede materialen zoals ballen en dergelijke. 

Dit houdt in het regelmatig inventariseren en eventueel bestellen van nieuw materiaal. 

Eveneens houdt dit in dat leden die niet op een juiste wijze omgaan met het materiaal 

daarop aangesproken worden.  

 

● Zorgdragen voor voldoende zaalcapaciteit. In overleg met de trainers wordt het 

trainersrooster samengesteld en wordt gezorgd dat de zaal beschikbaar is voor 

trainingsdagen.  

 

● Organiseren van clinics: We streven ernaar om minimaal twee trainersclinics per jaar 

te organiseren. Deze clinics zullen gegeven worden door ervaren trainers en/of 

ervaren oud-leden. 
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3.2 Acties  

Om aan voldoende gediplomeerde trainers te komen willen we leden in staat stellen 

trainerscursussen van de NBB te volgen. Jaarlijks zullen trainers worden gestimuleerd om de 

licentie BT2 te halen. Gemiddeld willen we twee trainers een cursus laten volgen, op 

voorwaarde dat zij na het volgen hiervan ook enkele jaren actief blijven als trainer. De 

gediplomeerde trainers voor H1 en D1 hebben voor de tweede divisie een BT 3 licentie nodig 

en komen bij voorkeur uit de eigen vereniging maar kunnen ook van buiten aangetrokken 

worden.  
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4. Wedstrijden, Scheidsrechters en juryleden 

4.1 Doelen 

Basketbal is een vrijwilliger intensieve sport. Voor één wedstrijd moeten minimaal 4 en soms 

5 vrijwilligers worden ingezet. We vinden het belangrijk dat de jeugdleden goede begeleiding 

krijgen en mogelijkheden geven om de wedstrijden goed te kunnen leiden. Tevens merken 

we dat er veel leden zijn die opzien tegen het fluiten van een wedstrijd. Juryleden die achter 

de tafel zitten en scheidsrechters moeten zich zekerder gaan voelen in hun taak. We 

verwachten dat we dit gevoel van onzekerheid weg kunnen nemen door opleidingen en door 

een goede begeleiding van scheidsrechters in het veld.  

4.2 Wedstrijden 

Om op een goede manier wedstrijden te organiseren is er regelmatig communicatie nodig met 

de Nederlandse Basketbal Bond en de gemeente tbv zaalhuur ten behoeve van wedstrijden. 

Deze activiteiten worden uitgevoerd door de commissie wedstrijdzaken 

4.3 Juryleden 

Ieder wedstrijd spelend lid vanaf U14 moet weten hoe ze moeten jureren. Dit geldt voor  het 

timen, het scoren en het bedienen van de 24-secondenklok. Hiertoe streven we ernaar om 

eens per jaar een jurycursus/spelregelcursus te organiseren. Daarin wordt aan nieuwe 

juryleden aangegeven op welke wijze de jury werkt, hoe de apparatuur werkt en op welke 

wijze de communicatie met de scheidsrechters functioneert. 

4.4 Spelregelbewijs  

Ieder spelend lid vanaf 12 jaar is verplicht om een spelregelbewijs te behalen. 

Zo'n spelregelbewijs maakt basketballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft 

je in het veld meer inzicht in – én begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. Daarnaast 

draagt het kennen van de regels bij aan een sportiever spelverloop en een veiliger 

sportklimaat. Zonder dit spelregelbewijs mag een lid niet deelnemen aan wedstrijden. In de 

spelregelcursus worden deze spelregels doorgenomen door een ervaren lid/scheidsrechter. 

Daarna kan het spelregelbewijs online worden behaald.  
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4.5 Scheidsrechters 

4.5.1 Doelstellingen 

In de komende vijf jaar worden ten aanzien van de scheidsrechters de onderstaande 

doelstellingen gesteld: 

● Praktijkbegeleiders aanstellen voor onervaren scheidsrechters 

● Imagoverbetering van de rol van de scheidsrechters door als spelers bewuster te worden 

van deze rol en daarbij hulp van trainers en coaches bij nodig.  

● Het omhoog brengen van het algemeen niveau van scheidsrechters van BC Bladel. 

● Zorgen voor voldoende actieve en gelicentieerde scheidsrechters BS2 

(verenigingsniveau) en BS3 (afdelingsniveau)  

 

4.5.2 Niveau van arbitrage 

Om het niveau van scheidsrechters binnen onze club op peil te houden vinden we het 
belangrijk dat de scheidrechters goed opgeleid zijn. Alle leden vanaf U16 horen dan ook deel 
te nemen aan een scheidsrechter cursus (BS2) en deze met goed gevolg af te sluiten. Leden 
die niet deelnemen aan deze cursus krijgen dan ook extra jurytaken toebedeeld.  
Om onervaren scheidsrechters op weg te helpen zullen ze het eerste jaar fluiten met een 

ervaren collega zodat ze er niet alleen voor zullen staan. Daarnaast kunnen ze vragen om 

een begeleider langs de zijlijn, die hen dan zal voorzien van tips. 

Per team dat op in de eerste klasse speelt, moeten er BS3-scheidsrechters geleverd worden. 

Iedereen die op dit niveau speelt wordt moet in het bezit zijn van BS3 zodat zij kunnen fluiten. 

De spelers in deze klasse die dit nog niet hebben moeten een BS3 behalen. Zolang leden dit 

diploma nog niet hebben, worden zij extra bedeeld met jurytaken en BS2 wedstrijden. Dit 

overigens met inachtneming van de overige kadertaken die mensen reeds doen.  

Om het niveau van de scheidsrechters in de club verder omhoog te krijgen willen we als club 

elk jaar 1 lid de mogelijkheid geven om op BS4- niveau te gaan fluiten. We gaan ervan uit dat 

scheidsen die zowel de BS4 als de BS3 cursus hebben gevolgd in ieder geval 2 jaar actief 

blijven als BS4 resp. BS3 scheidsrechters voor onze club daarnaast zullen BS4-

Scheidsrechters gevraagd worden om spelregelclinics te geven aan de leden van de club. 

4.6 Spelregelcursus 

In de komende vijf jaar worden de spelregels en de kennis van de spelregels door de 

Nederlandse basketbalbond op een andere manier onder de leden verspreid. Ieder wedstrijd 

spelend lid van 12 jaar en ouder zal een spelregelbewijs moeten afleggen. 

 

4.7 Commissie wedstrijdzaken 

In de praktijk is gebleken dat mensen het erg lastig vinden om te fluiten. Naast het moeten 

optreden bij overtredingen, moet een scheidsrechter soms ook kunnen omgaan met spelers, 

trainers/coaches en publiek dat zich met de arbitrage bemoeit en dat niet altijd even vriendelijk 
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laat blijken. Hiervoor is een wedstrijd commissie in het leven geroepen. Deze 

commissie heeft de onderstaande taken: 

4.7.1 Wedstrijdtaken 

● Zorgdragen dat de juiste teams met de juiste namen in de juiste competitie op tijd worden 

ingeschreven. Dit in overleg met de trainerscontactpersoon. 

● Zorgdragen dat de juiste wedstrijdsheets worden gebruikt, dat deze voorzien van teams, 

competitie- en wedstrijdnummer klaarliggen op de dag van de wedstrijd.  

● Zorgdragen dat de uitslagen op tijd in het via Sportlink worden ingediend bij de NBB. 

● Zorgdragen dat er een wedstrijdschema gemaakt wordt en dat dit op tijd op de site 

geplaatst wordt. 

4.7.2 Scheidsrechterstaken 

● Zorgdragen voor een jureer- en scheidsrechterschema dat ruim voordat de eerste 

wedstrijden beginnen, bekend gemaakt wordt via de site en sportlink. 

● Het organiseren van een jaarlijkse jurycursus waarin de jurytaken uitgelegd worden en 

waar de apparatuur uitgelegd wordt. 

● Het organiseren van een jaarlijkse BS2-cursus. Deze cursus wordt bij voorkeur in Bladel 

gegeven. 

● Zorgdragen voor een praktijkbegeleider voor scheidsrechters die dat vragen.  

● Het faciliteren en aanspreken van wedstrijd spelende leden om naar de BS2 / BS3-

scheidsrechter cursus gaan.  

● Het faciliteren dat de leden waarvoor dat geldt een spelregelexamen moeten afleggen. 

● De BS3-, en BS4- scheidsrechters worden voorzien van het juiste shirt. Alle 

scheidsrechters moeten zelf zorgen voor zwarte (sportschoenen) en sportbroek.  

 

4.8 Uitzondering bij het uitvoeren van scheidsrechter- en jurytaken 

Omdat in de praktijk is gebleken dat het wel voorkomt dat mensen vragen stellen bij de taken 

die gedaan moeten worden, is het goed om een aantal richtlijnen te formuleren:  

a. Alle competitie spelende leden worden geacht taken te vervullen. Jureren en fluiten zijn 

twee heel belangrijke taken. De indelingen voor het jureren en fluiten wordt gedaan door de 

wedstrijdcommissie. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige taakverdeling over alle 

leden heen. 

b. Uitzonderingen op het geen jury- en of scheidsrechtertaken krijgen worden alleen tijdens 

officiële bestuursvergadering gemaakt waarbij het bestuur goedkeuring verleent. Eventuele 

uitzonderingen zijn slechts een seizoen geldig.   



 

13 
Basketbalclub Bladel | Verenigingsregister no. 235557 | NL06 RABO 0107 5065 99 | 

www.bcbladel.nl 
 

5. Financiën 

5.1 Doelen 

Op dit moment zijn we een financieel gezonde club. Het doel is dan ook om een vereniging te 

zijn en blijven met een gezond eigen vermogen. Een gezond eigen vermogen betekent dat de 

winst- en verliesrekening per jaar op nul (break-even) kan eindigen. Om dit te bereiken, 

rekening houdende met het beleidsplan, de jaarlijks stijgende bondskosten en de zaalhuren, 

zal er behoorlijk wat geld moeten binnenkomen via sponsoring of andere activiteiten om te 

voorkomen dat de contributie zal moet stijgen. 

5.2 Extra activiteiten en sponsoring 

Extra activiteiten en sponsoring zijn middelen om extra geld voor de vereniging binnen te 

krijgen. Deze zijn noodzakelijk om de begroting sluitend te krijgen.  

Alle onderstaande activiteiten willen we graag voortzetten met behulp van onze leden. 

We verwachten dan ook dat iedereen hier zijn steentje aan bijdraagt! 

5.2.1 Zomermarkt 

Extra activiteiten waar we als vereniging reeds lang mee bezig zijn is de jaarlijkse zomermarkt. 

Hier huren wij sinds een aantal jaren een aantal kramen en daar verkoopt de vereniging de 

opgehaalde tweedehands spullen die we in de weken daar voorafgaand hebben opgehaald. 

5.2.2 Koningsmarkt 

Ieder jaar levert BC Bladel een groot aantal vrijwilligers aan stichting Koningsmarkt voor het 

begeleiden van de jaarlijkse Koningsmarkt in Hapert. Als vereniging mogen wij ieder jaar van 

stichting Koningsmarkt een zeer welkome donatie ontvangen.  

5.2.3 Spek je spaarkas 

Onder 24 clubs verdelen de ondernemers van Bladel maar liefst € 10.000,-. Hoe meer spekjes 

(stemmen) jouw vereniging krijgt, hoe hoger het bedrag is tijdens de officiële uitreiking in 

maart. Daarnaast maakt de winkelbezoeker met elk spekje zelf kans op prachtige weekprijzen. 

Spekjes kun je bemachtigen door minimaal € 5,- aan boodschappen te doen bij één van de 

winkels aangesloten bij de Sniederspassage: Primera, Albert Heijn, Clemens Bloem, Gall & 

Gall, Etos, Domino’s Pizza, Visspeciaalzaak Timmers, Keurslager Laureijs, De Ruurhoeve, 

Bakkerij Swaanen, Schoenmaker Ken en ’t Spoorke. 

Vanuit de middenstand in Bladel is er een jaarlijkse donatie ronde voor het verenigingsleven 

in de Kempen middels een promotiefilmpje kan BC Bladel zich hiervoor aanmelden Spek je 

Spaarkas heeft de afgelopen jaren enkele honderden euro’s opgebracht. 

5.2.4. Sponsorkliks  

Middels Sponsorclicks kunnen leden en niet leden online aankopen doen bij de betere 

webwinkel. Door deze webwinkel te bezoeken via de Sponsorclick link van BC Bladel, 

ontvangt BC Bladel een klein percentage van het aankoopbedrag. Als organisatie is het van 

belang om Sponsorclicks regelmatig onder de leden kenbaar te maken. 
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5.2.5 Rabo Clubsupport 

Rabobank De Kempen stelt jaarlijks een aanzienlijk bedrag ter beschikking aan 

Kempische clubs. Leden van de bank krijgen de mogelijkheid om te stemmen en verdelen zo 

het totaalbedrag over de deelnemende verenigingen en stichtingen. Het bestuur maak leden 

er attent op wanneer de actie begint en communiceert het eindresultaat met de leden.  

 

5.2.6 Sponsorcommissie      

De Sponsorcommissie heeft o.a.. Als doelstelling om de financiële neveninkomsten van de 

club binnen te halen middels sponsoring. Hiertoe zijn verschillende manieren aanwezig.  

● Het via de eigen leden stimuleren om leden van de club van 100 binnen te halen. 

● Het werven van bedrijven en instellingen die bereid zijn om teams of de vereniging te 

sponsoren. 

● Het werven van bedrijven en instellingen die diensten of goederen ter beschikking 

stellen aan de vereniging.    

Het is de doelstelling van de sponsorcommissie om ieder team te voorzien van een 

shirtsponsor binnen vijf jaar en om 20 club van 100 leden te werven. 
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5.3 Vergoedingen 

BC Bladel is een dorpsvereniging waarbij een veilig sportklimaat en een prettige 

sfeer centraal staan. Om te zorgen dat er voldoende gekwalificeerde trainers en coaches zijn 

investeert BC Bladel ieder jaar in een aantal leden om de benodigde certificering te halen. 

Aangezien tijd een schaars en kostbaar goed is, keert BC Bladel een vrijwilligersvergoeding 

uit aan bepaalde functies binnen de vereniging ter compensatie van gemaakte onkosten.  

De volgende functies ontvangen een vrijwilligersvergoeding binnen de vereniging. 

● Trainer Heren 1 

● Trainer Dames 1  

● Hoofdtrainer van een seniorenteam  

● Hoofdtrainer van een jeugdteam 

● BS3 scheidsrechter in onderstaande situatie. 

o Vanaf seizoen 20/21 mogen alle leden met een actieve BS3 licentie wedstrijden 

fluiten. Het kan voorkomen dat een lid een uitwedstrijd moet fluiten op BS3 

niveau. Voor deze wedstrijden ontvangt de desbetreffende scheidsrechter een 

compensatie vanuit de bond + kilometervergoeding. 

● 100% of 60% scheidsrechter. 

o Scheidsrechters die 100% of 60% fluiten voor BC Bladel krijgen een extra 

compensatie vanuit de vereniging omwille van de grote tijdsinvestering die zij 

maken omwille van BC Bladel. Deze compensatie wordt per seizoen bepaald 

door het bestuur afhankelijk van het aantal scheidsrechters en de financiële 

situatie.  

 

Hoogte van de vergoedingen:  

Bij aanvang van het seizoen zal door het bestuur de hoogte van de bovenstaande 

vergoedingen worden bepaald. Dit zal tevens inzichtelijk zijn tijdens de ALV mocht hier actief 

naar worden gevraagd. Vanuit concurrentie oogpunt kan het zijn dat de vergoeding voor zowel 

de Heren 1 als de Dames 1 trainer niet direct openbaar worden gemaakt maar pas na afloop 

van het seizoen of boekjaar. 
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6. Bestuurlijke organen  

6.1 Doelen 

Om onze doelen op basketbalgebied te kunnen bereiken, is het belangrijk dat er een sterk 

bestuur is en dat er commissies zijn die samen alles in goede banen leiden. Het doel is om in 

de komende 5 jaar meer structuur aan te brengen in de wijze waarop de vereniging bestuurd 

wordt met als uiteindelijke doel om meer activiteiten te doen met in totaal meer mensen, als 

uiteindelijke doel om alle activiteiten te doen met meer mensen, zodat per persoon minder 

inspanning noodzakelijk is. Dit om een lastenverlichting voor de huidige actieve leden binnen 

het kader te bewerkstelligen en de continuïteit voor alle activiteiten in de toekomst te 

waarborgen. Het is de doelstelling dat de kernfuncties voorzien gaan worden van een backup 

persoon.  

6.2 Organogram van BC Bladel       

Zie bijlage pagina 25. 

 

6.2.1 Algemene Leden Vergadering 

Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen BC Bladel. De Algemene Ledenvergadering 

(ALV) vindt minimaal één keer per jaar plaats. 

De leden van BC Bladel bepalen het beleid en activiteiten voor de komende periode. Omdat 
het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, is 
een bestuur samengesteld.  
 

De ALV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en ook alleen de ALV kan 
besluiten BC Bladel te ontbinden. Het bestuur is belast met het besturen van de BC Bladel 
en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de 
ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag 
verlenen. 

 

6.2.2 Bevoegdheden ALV 

Tot de bevoegdheid van de ALV behoren in principe de volgende zaken: 

● Wijziging van de statuten 
● Benoemen en afzetten bestuurders 
● Dechargeren van bestuurders  
● Goedkeuring van de begroting en de jaarrekening 
● Het uitsluiten van een lid 

De ALV moet minimaal één keer per jaar worden gehouden. Tussentijds kan het bestuur 
besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden. Het bestuur 
roept de leden bijeen. De oproeping gebeurt middels een uitnodiging op de website.  
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6.2.3 Onderwerpen ALV 

Tijdens de jaarlijkse ALV komen de volgende zaken (minimaal) aan de orde: 

● Verkiezing en (her) benoeming bestuur 
● Het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en het te voeren beleid in het komende jaar 
● Algemeen jaarverslag (wat heeft de vereniging het afgelopen jaar gedaan) en 

financieel verslag (inclusief een jaarrekening, waarin de inkomsten en uitgaven staan) 
● Het verslag van de kascommissie van het afgelopen jaar 
● Vaststellen van de contributie voor het komende jaar en eventueel het inschrijfgeld 

6.2.4 Extra Ledenvergadering 

Tussentijds kunnen leden ook verzoeken tot een extra ledenvergadering, als minstens tien 
procent van de stemgerechtigde leden dit wil. Zij doen hiertoe een schriftelijk verzoek aan het 
bestuur. Het verzoek moet gemotiveerd zijn, met bijgevoegde agendapunt(en) voor de 
vergadering. Het bestuur zal binnen vier weken deze ledenvergadering te laten plaatsvinden.  
 

6.3 Het Bestuur 

Het bestuur is belast met het dagelijkse bestuur van BC Bladel. Alle taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van het bestuur worden uitgevoerd en gedragen vanuit het licht van 
de doelstelling van BC Bladel: “Het verenigen van mensen rondom de basketbalsport en 
daaraan gelieerde activiteiten”. 

6.3.1 De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn: 

● Het bevorderen van een sportief en veilig sportklimaat binnen BC Bladel 
● Het bevorderen van zowel prestaties als de sfeer/cultuur 
● Het hebben en houden van een financieel gezonde vereniging 
● Het ondersteunen van en toezicht houden op de activiteiten van de verschillende 

commissies 

6.3.2 Bestuursvergadering  

Het bestuur vergadert eens per 3 maanden. 

6.4 Commissie hoofden 

Elke commissie van BC Bladel heeft een lid dat hoofd is van betreffende commissie. Zij zijn 

verantwoordelijk voor coördinatie en sturing binnen de commissie, zodat deze commissies de 

taken op kwalitatief juiste wijze uitvoeren. De commissie hoofden zijn aanspreekpunt voor de 

leden bij vragen betreffende bijbehorende commissie. Onderstaande teksten leggen uit welke 

commissies er zijn en welke taken deze hebben. De commissie hoofden wordt gevraagd om 

bestuursvergaderingen bij te wonen voor input en overleg m.b.t. taken en activiteiten.  
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6.5 Commissie wedstrijdzaken 

De commissie wedstrijdzaken heeft tot doel om de wedstrijden voor te bereiden, en 

de nodige ondersteuning te verlenen in de brede zin van het woord. De taken hierbij zijn: 

Wedstrijdtaken 

● Zorgdragen dat de juiste teams met de juiste namen in de juiste competitie op tijd worden 

ingeschreven. Dit in overleg met de trainerscontactpersoon. 

● Zorgdragen dat tablets werken en Sportlink up to date is.  

● Zorgdragen voor pushnotificaties in Sportlink 

● Zorgdragen dat er een wedstrijdschema gemaakt wordt en dat dit op tijd op de site en in 

Sportlink wordt geplaatst. 

      

Scheidsrechterstaken 

● Zorgdragen voor een jureer- en scheidsrechterschema dat ruim voordat de eerste 

wedstrijden beginnen, bekend gemaakt wordt via de site. 

● Het organiseren van een jaarlijkse jurycursus waarin de jurytaken uitgelegd worden en 

waar de apparatuur uitgelegd wordt. 

● Het organiseren van een jaarlijkse spelregel cursus. Deze cursus wordt bij voorkeur in 

Bladel gegeven. 

● Zorgdragen voor een praktijkbegeleider voor scheidsrechters die dat vragen.  

● Het faciliteren en aanspreken van wedstrijd spelende leden om naar de E-scheidsrechter 

cursus gaan.  

● Het faciliteren dat de leden waarvoor dat geldt een spelregelexamen moeten afleggen. 

● De BS3-, en BS4- scheidsrechters voorzien van juiste kleding. (voor BS3-scheidsrechters 

een  shirt, voor BS4- scheidsrechters een shirt en broek) BS4 scheidsrechters moeten zelf 

zorgen voor zwarte (sportschoenen) 

 

6.6 Activiteiten commissie 

De activiteiten commissie heeft als doel om minimaal vier structurele activiteiten op een 

dusdanige manier te organiseren dat deze bijdragen tot de sfeer van BC Bladel. Doel hierbij 

is om huidige leden te ‘verenigingen’ en om nieuwe leden enthousiast te maken voor onze 

club. De vier jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: 

● Openings clinic in samenwerking met trainerscommissie.  

● Verbroederingstoernooi en ouder/kind toernooi in December.  

● Eindfeest na de laatste wedstrijddag.   

● Jeugdkamp in Juni.  

 

Daarnaast organiseert de activiteitencommissie een tal van kleine activiteiten die niet 

structureel in het jaarrooster zijn opgenomen. Aan de start van het nieuwe seizoen worden 

deze activiteiten gecommuniceerd naar de leden via onze verschillende kanalen.  Hierbij is te 

denken aan: pubquiz, spelletjesavond, bezoek professionele wedstrijden, 

sinterklaasactiviteiten, etc.  
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6.7 Trainerscommissie      

De trainerscommissie heeft als doel om het basketbal van BC Bladel op een hoger 

niveau te brengen en een technisch beleid te ontwikkelen. Hiertoe heeft de trainerscommissie 

de onderstaande taken: 

● Zorgdragen voor de opleiding en begeleiding van nieuwe trainers. Deze opleiding en 

begeleiding kent verschillende kanten. 

Technische begeleiding: nieuwe trainers instrueren rondom oefenstof/ drills, 1-op-1 

begeleiding van spelers, maken van planningen, spelers en trainingen evalueren en 

verbeterpunten aandragen  

Begeleiding in informatie en communicatie: een trainer heeft een belangrijke taak in 

het informeren van en communiceren naar spelers en ouders. Rijschema’s starten van 

wedstrijden etc.  

Voorbeeldgedrag: trainers/ coaches hebben een voorbeeldgedrag naar jeugd-, en 

seniorspelers.  

Deze begeleiding van nieuwe trainers, coaches vindt oa. plaats door een buddy 

systeem waarbij iedere ervaren coach een nieuwe coach onder zijn hoede neemt 

● Zorgdragen voor het technisch beleid van BC Bladel. BC Bladel wil voor de jeugd een 

eigen stijl gebruiken. Daardoor wordt het eenvoudiger van spelers in de overgang naar 

hogere jeugdteams en wordt het eenvoudiger om als invaller te functioneren. Het 

technisch beleid is in de bijlage verder uitgewerkt.  

 

● Zorgdragen voor voldoende en kwalitatief goede materialen zoals ballen en dergelijke. 

Dit houdt in het regelmatig inventariseren en eventueel bestellen van nieuw materiaal. 

Eveneens houdt dit in dat leden die niet op een juiste wijze omgaan met het materiaal 

daarop aangesproken worden.  

 

● Zorgdragen dat ieder team de juiste wedstrijdshirts heeft en dat de shirts compleet 

blijven. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met sponsorcommissie omdat shirts 

vaak via een specifiek persoon aan een sponsor en daarmee aan een team hangen. 

 

● Zorgdragen voor voldoende zaalcapaciteit. In overleg met de trainers wordt het 

trainersrooster samengesteld en wordt gezorgd dat de zaal beschikbaar is voor 

trainingsdagen.  

 

● Organiseren van clinics: We streven ernaar om minimaal twee trainersclinics per jaar 

te organiseren. Deze clinics zullen gegeven worden door ervaren trainers en/of 

ervaren oud-leden.      
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6.8 Pr-commissie 

De pr-commissie heeft als taak zoveel mogelijk onze club te promoten middels 

nieuwsberichten, leuke posts op social mediakanalen en de leden op de hoogte houden van 

informatieve informatie en leuke activiteiten, die verzorgt worden door de 

activiteitencommissie. Ook is er een samenwerking met de sponsorcommissie, om ervoor te 

zorgen dat onze sponsoren ook op een goede manier in het zonnetje worden gezet voor het 

sponsoren van onze leuke club. We proberen zoveel mogelijk bij te dragen aan de 

communicatie binnen en vanuit de club.  

● De pr-commissie houdt zich bezig met de volgende taken om hun doelen te behalen: 

● Het op de hoogte stellen van diversen zaken omtrent de club binnen en vanuit de club. 

● Zorgdragen dat de club op een positieve manier bekend komt te staan in de Kempen.  

● Het verzorgen van een herkenbare huisstijl en vertaling van de identiteit van de club 

naar buiten.  

● Het verzorgen en beheren van de website. 

6.9 Sponsor-commissie 

De sponsor-commissie is toebedeeld met de belangrijke taak om sponsor binnen te halen en 

te behouden. Onze club is gebouwd op vrijwilligers en heeft geen winstbelang. Maar hoe meer 

sponsors we binnenhalen, hoe lager we de contributie kunnen houden zodat het toegankelijk 

blijft voor iedereen en hoe meer leuke dingen we met elkaar kunnen doen. 

De sponsorcommissie houdt zich bezig met de volgende taken om hun doelen te behalen: 

• Het via de eigen leden stimuleren om leden van de club van 100 binnen te halen 

• Het werven van bedrijven en instellingen die bereid zijn om teams of de club te 

sponseren 

• Het onderhouden van de relaties met de sponsoren en zorg stellen voor het op de 

juiste manier promoten van de sponsoren. 
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6.10 Communicatie 

De huidige tijd kenmerkt zich door een steeds hoger wordend tempo van 
communicatie en een sterke verandering van communicatiemiddelen. Deze trend zal zich de 
komende tijd doorzetten. Door deze trend zullen ook de communicatiemiddelen van  BC 
Bladel aan verandering onderhevig zijn.  

Op dit moment maakt BC Bladel gebruik van 5 voorname communicatiekanalen:  

Website 

De website www.bcbladel.nl is het voornaamste communicatiekanaal van de vereniging 
gedurende het jaar 2020 is de gehele site vernieuwd en heeft er een integrale koppeling 
plaatsgevonden met Sportlink. Hierdoor komen wijzigingen in wedstrijdschema’s en of 
arbitrage taken ook direct op de site te staan.  

Sportlink/ E-mail 

De NBB heeft in het jaar 2018 stapsgewijs afstand genomen van het ISS Systeem en de 
overstap gemaakt naar Sportlink. Ook BC Bladel heeft deze overstap gemaakt. Sportlink is 
de mobiele app waarin leden alle informatie over hun competitie, vereniging en taken kunnen 
vinden. Via Sportlink worden ook de pushnotificaties en E-mails verzonden naar leden en 
ouders.  

Whatsapp: 

Op dit moment zijn er verschillende Whatsappgroepen binnen BC Bladel. Zo heeft ieder team 
zijn eigen whatsappgroep zodat bijvoorbeeld coaches en trainers snel berichten kunnen delen 
die specifiek bedoeld zijn voor een desbetreffend team. Het beheer van deze app groepen ligt 
ten alle tijden bij de trainer van het desbetreffende team.  

Instagram 

Vooral voor de jeugd is er een BC Bladel Instagram account via Instagram worden activiteiten 
en foto’s gedeeld en worden nieuwe evenementen aangekondigd. Instagram wordt beheerd 
door de pr-commissie.  

Facebook 

Via de BC Bladel Facebookaccount worden activiteiten en foto’s gedeeld en worden nieuwe 
evenementen aangekondigd. Facebook wordt beheerd door de pr-commissie. 

  

http://www.bcbladel.nl/
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6.1 AVG      

Beste leden/ouders, en/of verzorgers,  

Zoals wellicht bij u bekend is, wordt er bij BC Bladel beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) 

gemaakt van verschillende activiteiten die in de loop van het seizoen plaatsvinden. Opnames 

worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens wedstrijden, 

trainingen of kampen. Ook voor PR-uitingen gebruiken wij regelmatig beeldmateriaal waarop 

leden, trainers en coaches te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. Wij 

plaatsen géén beeldmateriaal waardoor leden schade kunnen ondervinden en zetten hierbij 

bijvoorbeeld geen namen van leden.  

Wij zijn vanuit wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 

beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leden van 16 jaar en 

ouder moeten zelf toestemming geven. Het is goed om het geven van toestemming te 

bespreken met uw kind zodat deze weet wat er met bijvoorbeeld foto’s gebeurt.  

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat dóór het BC Bladel bestuur óf in 

opdracht van het BC Bladel bestuur wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat leden of andere 

personen foto’s maken tijdens basketbal activiteiten. Het bestuur heeft daar geen invloed op, 

maar wij vertrouwen erop dat deze personen ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen 

van beeldmateriaal. 

Met deze brief wordt u toestemming gevraagd of het dóór in opdracht van het BC Bladel 

bestuur gemaakte beeldmateriaal (foto’s, filmpjes) van uw zoon/dochter mogelijk gebruikt mag 

worden voor de website van BC Bladel, sociale media van BC Bladel en de sportlink app, 

banners en spandoeken. Ook vragen wij u hierbij toestemming voor het mogelijk maken van 

een whatsapp-groep door de coach en of trainer van uw kind, zodat hij/zij en de leden van het 

team onderling elkaar op een snelle manier van informatie kunnen voorzien.  

Wij verzoeken u hierbij bijgaand formulier in te vullen, te ondertekenen en aan uw kind- binnen 

twee weken na ontvangst van deze brief – mee terug te geven naar de training. Hij/zij kan het 

formulier afgeven aan zijn/haar coach en of trainer.  

Indien u uw eerder gegeven toestemming wilt intrekken, dan gelieve dit per e-mail kenbaar te 

maken bij secretaris@bcbladel.nl 

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Tom van Kuijk 

Voorzitter BC Bladel 
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Toestemmingsformulier gebruik 

beeldmateriaal. 

 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van 

…………………………………………………. 

Uit team …………………. Dat BC Bladel beeldmateriaal (foto’s/filmpjes), welke tijdens 

verenigingsactiviteiten worden gemaakt, mag gebruiken. 

 

Graag aankruisen waarvoor u toestemming geeft. 

BC Bladel mag beeldmateriaal gebruiken: 

  

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor:  

 

o Op de openbare website van BC Bladel  Informeren van (toekomstige) ouders en 

(toekomstige) leden over de sport, de vereniging en 

diverse activiteiten.  

o Op spandoeken/banners PR-doeleinden 

 

o Op sociale media Informatie verspreiden over activiteiten en 

ontwikkelingen van de club, bijv. Facebook, 

Instagram, Sportlink app. PR-doeleinden. 

 

o Aanmaak Whatsapp-groep van het team 

 

Snel delen van informatie tussen trainer, coach en 

leden uit het team. 

 
Datum:……………………………… 

Naam ouder/verzorger/lid ouder dan 16 jaar :………………………………………………….. 

 

 

Handtekening ouder/verzorger/lid ouder dan 16 jaar:…………………………………………. 

 

Graag het ingevulde formulier aan uw kind mee teruggeven naar BC Bladel, en laten inleveren 

bij zijn/haar trainers, coach. 

  



 

24 
Basketbalclub Bladel | Verenigingsregister no. 235557 | NL06 RABO 0107 5065 99 | 

www.bcbladel.nl 
 

Bijlage 
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Bijlage 1 Organogram Bc Bladel 

 

 

Commissieleden

Commissiehoofden

Bestuur

BC Bladel ALV

Voorzitter

Tom van Kuijk

SKP
Chantal Hooijen

Trainerscommissie

Thieu Wevers

Fedde van den Brink

Activiteiten 
commissie

Els van de Ven

Max Groenveld

Kjell Berger

Kim van Gompel

Jeugdcommissie

Vacant

PR Commissie

Vacant

Niels Gubbels

Fedde van den Brink

Sponsorcommissie

Johan Gubbels

Peter Wouters

Henk Hermans

Materiaalcommissie

Jorg Melis

Kledingcommissie

Vacant

Secretaris

Benthe van den 
Brink

Wedstrijd 
Secretaris

Hein van Beers

Penningmeester

Susan van Gompel

Bestuurslid

Henk Hermans
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Bijlage 2 Samenvatting trainers beleid BC Bladel 

We stellen bij BC Bladel de ontwikkeling van de jeugdspelers boven de prestaties van het 

team.  

 Het belangrijkste tijdens trainingen is dat de spelers zoveel mogelijk in wedstrijdvormen de 

oefeningen aangeboden krijgen. Dit kan zijn in verschillende vormen, denk aan een 1v1 of 

een 5v4.  

 

Binnen het trainersbeleid van BC Bladel hebben wij een aantal speerpunten waarop onze 

ontwikkeling wordt gebaseerd. 

- Spelplezier, plezier zorgt voor behoud 

- Spelinzicht, welke keuze maak ik wanneer 

- Professionaliteit, hoe gedraag ik mijzelf als speler en trainer 

- Teamgevoel, ik moet er staan voor mijn team! 

- Ontwikkeling trainers 

Spelplezier 

Door niet te focussen op resultaten maar op de persoonlijke ontwikkeling van spelers streven 

wij ernaar dat spelers ontdekken dat ze aan het groeien zijn naar het maximaal haalbaar 

niveau. 

Tijdens wedstrijden met de niet vaandelteams heeft iedereen recht op ongeveer evenveel 

speelminuten, mits er binnen het team afspraken zijn gemaakt zijn tussen spelers en coach. 

Dit kan betekenen dat aanwezigheid op trainingen leidend kan zijn tot de minuten die je speelt.  

Met de trainingen is het belangrijk dat de trainer doelbewust te werk gaat en zorg draagt voor 

gevarieerde trainingen. Het is dan ook belangrijk dat de trainer pro-actief is naar het zoeken 

van oefeningen, dit kan zijn door rond te vragen of zelf op onderzoek uit te gaan. 

Spelinzicht 

Bij het focussen op ontwikkeling hoort naast de basis-fundamentals ook een stukje spelinzicht. 

Je hebt als speler niks aan fundamentals als je niet weet hoe je ze moet inzetten.  

Keuzes maken is bij basketbal een cruciaal onderdeel, je moet een snelle keuze maken die 

kan leiden tot weer iets anders. Door spelsituaties te creëren bij oefeningen komen zoveel 

mogelijk keuzemomenten naar voren. Het is de bedoeling dat de trainer de speler bewust 

maakt van het keuzemoment en welke keuzes de speler heeft.  

Door ook in te zetten in een stukje reflectie op eigen acties, willen we de spelers zelf laten 

inzien of de keus die ze maakte de beste keuze was van dat moment.  

Professionaliteit 

Naast dat de trainers een voorbeeldfunctie hebben, geldt dat ook voor spelers. Het is aan de 

trainers om spelers daarin ook een stukje bewustwording te laten ontwikkelen.  
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Basketbal is een teamsport, dat houdt in wanneer je niet naar een training kan 

komen jouw teamgenoten het zonder jou moeten doen. Het is belangrijk dat spelers 

er voor elkaar zijn om elkaar naar een hoger niveau te loodsen.  

Als trainer is het belangrijk dat je altijd op tijd aanwezig bent en representatief voor de dag 

komt. Op het moment van de training is de trainer verantwoordelijk voor de groep en dat houdt 

in dat de trainer zich bezighoudt met de training en niet met andere zaken. Dit betekent dat 

een trainer niet zelf even rustig een balletje kan schieten terwijl de groep een oefening doet.  

Er is vanuit de commissie een streven om bij elk jeugdteam ook een assistent aan te stellen, 

dit zorgt ervoor dat de ontwikkeling bevorderd kan worden. Ook kunnen de trainers elkaar 

scherp houden en uitdagen.  

 

Teamgevoel 

Basketbal is een teamsport, in deze sport kan je het niet allemaal alleen doen. Soms draagt 

een ervaren speler meer bij dan een nieuwe speler. Echter kan 1 persoon niet 5 personen 

verdedigen en 1 persoon kan het ook niet altijd scoren tegen 5 tegenstanders.  

Op momenten dat er sprake is van een flink niveauverschil is het aan de trainer om ook de 

“betere” spelers uit te dagen om de teamgenoten beter te maken. Dit draagt bij aan de 

ontwikkeling van de teamgeest en het spelplezier.  

Naast het stukje niveauverschil is het belangrijk dat de trainer het belang van samen uitlegt 

en toedraagt. Wanneer er vaak veel afmeldingen zijn bij trainingen laat je niet alleen je eigen 

ontwikkeling tekortschieten, ook die van je teamgenoten. Basketbal is een teamsport, dit houdt 

in dat je er voor elkaar moet zijn en dat je soms dingen opzij moet zetten om toch op een 

training te zijn.  

Ook de taken tijdens een thuisprogramma zijn belangrijk voor het teamgevoel. Indien je niet 

op komt dagen laat je andere teams hangen, erger nog na herhaaldelijk verzuimen laat je ook 

je eigen team hangen wegens een schorsing.  

Ontwikkeling trainers 

Om het bovenstaande te bereiken zal naast de uitdaging van spelers naar elkaar ook de 

uitdaging van trainers naar elkaar moeten komen. Er moet een open deuren beleid zijn zodat 

trainers bij elkaar kunnen kijken en inspiratie op kunnen doen.  

Daarnaast moet de club zorgdragen dat trainers zichzelf kunnen ontwikkelen door 

bijvoorbeeld clinics en of cursussen aan te bieden of te laten volgen.  

Tot slot 

Door middel van positieve coaching en met bovengenoemde richtlijnen hopen we dat alle 

jeugdspelers binnen BC Bladel met plezier zullen leren samen spelen en tegelijkertijd hun 

zelfvertrouwen zullen vergroten. 


