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VOORWOORD. 

Wij hebben het voorbeeld van het beleidsplan van de NBB als leidraad genomen en 
aangevuld met de specifieke zaken van basketbalvereniging Aquila, hierna te noemen BV 
Aquila.


Het bestuur van BV Aquila ging bij het opstellen van dit beleidsplan uit van 4 doelstellingen


1. Wat willen we binnen Bv Aquila?

2. Wat doen we al binnen Bv Aquila?

3. Waar lopen we tegen aan binnen Bv Aquila?

4. Wat kunnen wij als Bv Aquila?


Deze 4 doelstellingen zijn de basis voor de opstellen van concrete clubregels voor alle 
leden, bestuurs- en commissieleden, ouders en vrijwilligers.

Dit beleidsplan wordt opgebouwd vanuit de gehanteerde uitgangspunten en doelstellingen 

1. Uitgangspunten 

Met het opstellen van een beleidsplan Sportiviteit & Respect wil Aquila aangeven wat zij 
verwacht van de leden, de vrijwilligers, (on)betaald kader, de ouders van onze jeugdleden 
en toeschouwers bij alle verenigingsactiviteiten.


Hiervoor hanteren we een aantal uitgangspunten:


1. De leden van Aquila zijn actieve leden, die in welke vorm dan ook een extra bijdrage 
leveren aan de vereniging. Ieder naar vermogen en mogelijkheden.


2. Het lidmaatschap van Aquila is meer dan basketballen en trainen alleen.

3. Plezier in basketbal staat voorop.

4. Ieder lid wordt geacht mee te werken om dit doel te bewerkstelligen.

5. Op een sportieve manier presteren in de competitie hoort daarbij.

6. Leden van Aquila tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers, 

medespelers, tegenstanders en scheidsrechters.

7. Leden van Aquila accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn rol.

8. De senior-leden van Aquila, de leiding en de ouders vervullen op de sportvelden een 

voorbeeldfunctie voor de (jeugd)leden.

9. Leden van Aquila behandelen materiaal en gebouwen (kleedkamers, speelzaal, enz.) 

alsof het hun eigendom is.

 

2. Doelstellingen 

Visie: We willen graag dat iedereen met plezier kan basketballen 

• Om de basketbalsport in Veendam en omgeving toegankelijk te houden is het van 
belang om een goed evenwicht te houden tussen de sfeer binnen de vereniging en de 
prestatiedrang.


• Afgelopen jaren is ingezet op instroom vanuit de jeugd, waarbij er bewust ingezet is op 
kwantiteit en in de 2e plaats op kwaliteit. Anno 2019 zit het ledenaantal op circa 110. 
Het streven is om dit uit te bouwen naar circa 160 leden.


• Het karakter en de sfeer binnen de vereniging is kenmerkend voor Aquila. Plezier, 
sportiviteit en respect blijven prioriteit binnen Aquila. Dit geldt zowel voor het 
basketballen als de niet basketbal gerelateerde activiteiten die door de vereniging 
worden georganiseerd.


• Jeugdleden hebben ook teams nodig waar ze tegenop kunnen kijken, waarmee ze een 
doel krijgen om naar toe te werken. Hiervoor is het ook van belang om Senioren teams 
te hebben.




Doelstelling 

De vereniging stelt zich tot doel de basketbalsport en de gezellige omgang tussen de leden 
onderling te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door het aanbieden van basketbal op 
prestatie en recreatief niveau, het organiseren van wedstrijden en andere activiteiten die 
voor het doel bevorderlijk zijn en die de continuering van de basketbalclub tot gevolg heeft. 
Daarbij vindt Aquila het erg belangrijk maatschappelijk betrokken te zijn.


Essentieel voor de realisatie van de doelstelling, continuïteit en verdere ontwikkeling van de 
club is het vergroten en daarna op peil houden van het aantal vrijwilligers die de vereniging 
draaiende zullen moeten houden. Hiermee is het van belang, tijd en energie te steken in 
zowel de senioren als de jeugd en ouders van de vereniging.


Van elke leeftijdsgroep jongens en meiden, is het meest ideale om minimaal 2 teams te 
hebben, 1 prestatie team en 1 beginners of gezelligheidsteam. Hiermee kan je dan gaan 
selecteren.


Groei is met name te halen bij de jeugd, vooral de kinderen die nog een sport moeten gaan 
kiezen of welke nog zweven kunnen gemotiveerd worden te gaan basketballen. Hiervoor is 
een instroomgroep vanaf zes jaar.


Wat willen we concreet met Aquila? 

• We willen een goed opgeleide jurytafel

• We willen goed opgeleide scheidsrechters

• We willen dat elk jeugdteam een eigen trainer / coach heeft die aanwezig is bij uit- en 

thuiswedstrijden

• We willen dat elk jeugdlid 1x per week getraind wordt door een gediplomeerde trainer

• We willen dat ieder lid/vrijwilliger/toeschouwer zich sportief en respectvol opstelt

• We willen dat onze trainers / coaches het beleid van Sportiviteit & Respect uitdragen en 

zullen het niet nalaten de leden hierop aan te spreken of passende maatregelen te 
nemen


• We willen dat vanuit de Technische Commissie regelmatig overleg plaatsvindt met de 
trainers, coaches en scheidsrechters


• We willen dat de leden in een open communicatiestructuur de Trainers, Commissies en 
het Bestuur  kunnen benaderen


• We willen dat ieder lid zich bewust is dat de taken ( fluiten, tafelfuncties, zaaldienst ) 
onderdeel zijn van je lidmaatschap              


• We streven naar jongens en meiden teams in alle leeftijdsklassen in de vereniging met 
focus op jeugdteams


• We willen een senioren team

• We willen een actief vrijwilligersbeleid met een evenredige verdeling van de taken

• We willen als vereniging in samenwerking met ander sportverenigingen, beheerders en 

de gemeente de sportaccommodatie verbeteren

• We willen als vereniging jaarlijks een concreet plan hebben met speerpunten voor dat 

betreffende jaar, passend binnen het overall beleidsplan

• We willen als vereniging actief clinics aanbieden.

• We willen een actief PR en sponsorbeleid


Aan het einde van ieder seizoen stelt het bestuur in samenspraak met de ALV de 
doelstellingen voor het nieuwe seizoen. Daarnaast is er een evaluatie tijdens de ALV. 
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