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1. Voorwoord 
Voor u ligt het beleidsplan van BBC Haacht vzw voor de periode 2020-2025. 
BBC bestaat reeds meer dan 40 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. Door de komst van de multifunctionele hal 
‘Den Box’ op Sportcampus ‘Den Dijk’ is de dringende nood aan accommodatie verholpen. In 
mindere mate doen we ook nog beroep op de sportaccommodatie van de Haachtse scholen. 
 
Dit beleidsplan begint met een analyse van de actuele situatie van de club, om vervolgens 
onze doelstellingen verder uit te werken. 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 die doelstellingen bereikt moeten worden, is een zaak van verdere 
uitwerking in concrete actieplannen. 
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2. Huidige situatie (start seizoen 2019-2020) 
De club heeft momenteel een 275-tal  leden waarvan een 180-tal spelende leden. 
Er zijn 14 ploegen in competitie, nl. 4 seniorploegen (2x heren en 2x dames), 1 
veteranenploeg en 9 jeugdploegen (2x U10, 2x U12, U14, 2x U16, U18, U21), 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 4 locaties voor trainingen in gebruik : 
• Den Dijk 
• Den Box 
• Don Bosco TSO Overdekte 
• St. Angela (Tildonk) 

 
Alle thuiswedstrijden vinden in principe plaats op zondag in sporthal Den Dijk. 
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3. Omkadering 
Het is niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers te vinden die in hun vrije tijd de club draaiende 
willen houden. Hierdoor dreigt het gevaar dat steeds meer taken door enkelingen worden 
uitgevoerd. Een goed kader is 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: 
 
De algemene vergadering, die jaarlijks georganiseerd wordt, bevestigt of stuurt het beleid 
van de club bij. 
 
Het bestuur bewaakt en voert de visie van de club uit. Daarnaast verzorgt het de dagelijkse 
werking. 
Het bestuur vergadert maandelijks en houdt ook jaarlijks een bestuursdag waar vooral 
gefocust wordt op de werking van de club.  
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 alsmede de organisatie te 
evalueren. 
Het bestuur bestaat altijd uit (ook volgens de statuten van de vzw): 
• voorzitter 
• ondervoorzitter 
• penningmeester 
• secretaris 

 
Andere bestuursfuncties die bijkomend kunnen ingevuld worden: 
• verantwoordelijke materiaal 
• jeugdverantwoordelijke 
• vertegenwoordiger feestcomité – organisatie cel 
• verantwoordelijke communicatie 
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• verantwoordelijke IT - webmaster 
• vertegenwoordiger sportieve cel 
• adviseurs 

 
 
De sportieve cel is verantwoordelijk voor het algemene sportieve beleid en de 
jeugdcoördinatie. Zij zorgt er voor dat de waarden van de club worden nageleefd binnen de 
ploegen. De sportieve cel organiseert de trainersvergaderingen, die tweemaandelijks 
wordt georganiseerd om de sportieve evoluties van de ploegen te bespreken en waar nodig 
bij te sturen. 
 
De communicatie cel is verantwoordelijk voor de coördinatie van de interne en externe 
communicatie die te maken heeft met de club en overeenstemt met het beleidsplan. 
 
Het feestcomité – organisatie cel ondersteunt via het organiseren van activiteiten de 
sociale visie van de club. Zij zorgen er mee voor om de financiële situatie van de club te 
ondersteunen. 
 
De sponsoring cel is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werving van sponsors en 
het onderhouden van de relaties met de bestaande sponsors.  

 
Last but not least zijn er de ploegverantwoordelijken. Zij zorgen mee voor de 
ondersteuning van de administratieve omkadering van de wedstrijden en kaarten 
eventuele problemen aan bij het bestuur of sportieve cel. 
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4. Missie en Visie 
De missie of bestaansreden van de club is vastgelegd in haar statuten: 
‘De BBC Haacht vzw 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 BBC Haacht vzw zal, om dit doel te bereiken, onder meer 
samenwerken met de Basketbal Vlaanderen wiens statuten en reglementen in hun geheel 
worden aanvaard door de BBC Haacht vzw.’ 
 

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. 

 
BBC Haacht, niet zomaar een basketbalclub. 

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 TOP prioriteit. 
• 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 belangrijk. 
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5. Beleidsstrategie 
De strategie om onze toekomst visie waar te maken zien we als volgt:  
• Basketbal aanbieden in alle leeftijdscategorieën en voor M/V. 
• De toegangsdrempel zo laag mogelijk houden zodat onze club toegankelijk voor 

iedereen  is, door laag lidgeld, sociaal tarief, samenwerking met scholen,….  
• Een goede sportieve maar ook educatief, sociaal en financieel verantwoorde opleiding 

aanbieden   
• Aanwerven en begeleiden van gediplomeerde trainers en eigen trainers opleiden die 

onze visie onderschrijven 
• Ondersteuning van basketbal door onder meer de opleiding van de officials. 
• 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. 
• Betrokkenheid onderhouden met de ex-leden van de club. 
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6. 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. 
 

1. Jeugdploegen 
1. Alle trainers zijn gekwalificeerd (tenzij een eerste jaar in TIO1), en worden 

begeleid door een jeugdcoördinator. Per ploeg en individueel worden 
opvolgingsfiches gemaakt en deze worden periodiek opgevolgd en 
geëvalueerd 

 
2. Tegen 2025 streeft de club ernaar om vanaf U14/U16 tot en met U19 

meisjesploegen in competitie te hebben. Hierdoor is er enerzijds een 
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 een evenwicht gezocht wordt tussen integrerende basketbal en 
differentiërende basketbal. Dit betekent dat iedereen, ongeacht het talent of 
mogelijkheden welkom is, en geïntegreerd wordt in de ploeg(en) van 
zijn/haar leeftijd en/of kunnen. De trainingen zijn volledig open, een 
minimum aan speelminuten wordt gegarandeerd. 
Dit betekent ook dat er veelal gekozen zal worden om in niveau 3 en 4 te 
spelen. 

 
4. Uitzonderlijk kan er voor bepaalde topwedstrijden selecties op basis van 

‘kunnen’ worden gemaakt (vb. Bekerwedstrijden). 
 

2. 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 U18 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 
heren en 2de landelijk voor dames het maximum lijkt. We nemen er dan ook 
graag bij dat betere spelers (uit eigen jeugd) elders op hoger niveau gaan 
spelen. 

 

3. Recreatieve ploegen 
1. Zodra de ‘magische’ leeftijd van 35 jaar wordt bereikt, kunnen zij – die willen 

– nog doordoen tot hun 99ste of ouder bij de veteranen. 
 

 
1 TIO: Trainers in opleiding 
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2. Vanaf U18 ondersteunen wij een volledige omkadering van reserven ploegen 
 

4. Samenwerking 
Om deze doelstellingen te kunnen waarmaken kan de club, waar nodig, 
samenwerken met andere basketbalclubs uit de omgeving. We zoeken naar 
gemeenschappelijke doeleinden met andere ploegen, de gemeente en Basketbal 
Vlaanderen. 
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7. Doelstellingen 

1. Sportief 
 

Hierbij moet er een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de senioren en de 
jeugdploegen. Zeker bij de allerkleinsten wordt de nadruk meer gelegd op het 
samenspel, teamgeest, ontspanning en aanleren. Hiertoe zijn dan ook de doelstellingen 
naar de jeugdverantwoordelijke toe gesteld, en is een opvolging voorzien. De sportieve 
ambitie komt pas op de tweede 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 

 

2. Financieel 
 

Te aller tijden moet een gezonde financiële situatie blijven nagestreefd met behoud van 
een financiële buffer ter grootte van de werkingskost van een half jaar.  
Om een club zonder eigen inkomsten uit cafetaria leefbaar te houden, zoeken we naar 
een veelheid aan sponsors (om zo onafhankelijkheid te behouden) 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 (en gezondste) clubs in de omgeving en dit willen we zo houden. 
Als basisregels houden we aan, dat we coaches vergoeden volgens de tarieven van 
Sport Vlaanderen en dat we spelers niet vergoeden (of vrijstellen van lidgeld). 

 

3. Sociaal 
 

We zorgen voor een gezellige sfeer binnen de club. Ook streven we naar een goede 
interactie met de rest van de gemeente door deel te nemen aan sportieve en extra-
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 om mensen en hun 
familie binnen de club samen te brengen (al dan niet basketbal gerelateerd, bijv. 
Familiedag, Afsluitdag met BBQ, …). 
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8. Jaarlijkse actieplannen 
Het beleidsplan beperkt zich tot de hoofdlijnen op doelen en resultaten voor de gehele 
planperiode. Dit 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. 

 

 


