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VOORWOORD
Het beleidsplan dat voor u ligt, wordt u aangeboden door het bestuur van
basketbal vereniging DWV basketball. Het is geschreven om de activiteiten
die het bestuur organiseert of onderneemt een gedeeld doel te geven. De
leden, en andere belanghebbenden, mogen het bestuur aanspreken op de
voornemens die in dit plan zijn vastgelegd en op de realisatie van die
voornemens.
Dit plan is een behoedzaam begin van wat, in de toekomst, een door de hele
vereniging gedragen document dient te worden. Met een actieve inzet van
leden en bestuur kunnen, door middel van het beleidsplan, gedeelde ambities
een uitvoerbare vorm krijgen.

INLEIDING
De plannen die hier beschreven worden, zullen worden gebruik als richtlijn
binnen de club in de komende 4 jaar. Echter, elk jaar zal opnieuw bekeken
worden of het wenselijk is de in dit beleidsplan vastgelegde plannen bij te
stellen, uit te stellen, of andere plannen toe te voegen. Hoe meer de leden
zich hiermee bemoeien, des te meer zal het beleidsplan een afspiegeling zijn
van de gedachten en wensen die de vereniging voor de toekomst koestert.
Activiteiten die niet vanuit een verbindende kerngedachte worden
ondernomen kunnen elkaar tegenwerken en geven een onduidelijk beeld van
de vereniging. In het tegenovergestelde geval, wanneer die kerngedachte er
wel is, kunnen de verschillende activiteiten het effect van elkaar versterken en
daarmee een coherent beeld van de vereniging schetsen. Deze kerngedachte
is verwoord in een visie die in het eerste hoofdstuk wordt gepresenteerd.
In het tweede hoofdstuk worden de eigenschappen van de vereniging
beoordeeld op hun geschiktheid om de visie te verwezenlijken. Maar de kans
op het succesvol realiseren hangt niet geheel en al van de vereniging af. Er
zijn factoren waar de vereniging geen directe invloed op kan uitoefenen, maar
die wel van invloed zijn op de mogelijkheden die de vereniging heeft. Deze
factoren worden eveneens in het tweede hoofdstuk besproken.

Om de visie te realiseren zullen sommige slechte eigenschappen van
de vereniging verbeterd moeten worden en sommige goede
eigenschappen maximaal moeten worden benut. In het derde
hoofdstuk zal bepaald worden op welke manier dat mogelijk kan
worden gemaakt, en op welke manier er daarbij rekening wordt
gehouden met factoren buiten de vereniging.
In hoofdstuk vijf beschreven wanneer en op welke wijze dit
beleidsplan wordt geëvalueerd.
De uitvoering van deze plannen vereist geld en de inzet van de leden
en het bestuur.

HOOFDSTUK 1 – DWV-basketball en OMGEVING
Eerst zullen we de eigenschappen van DWV-basketball benoemen,
daarna die van de omgeving van DWV-basketball. Het gaat daarbij
om de situatie, zoals die op dit moment bestaat. Verbetering komt
later.
De slechte eigenschappen van DWV-basketball zijn zwakke punten,
de goede eigenschappen zijn sterke punten.
De eigenschappen van de omgeving die slecht zijn voor de visie zijn
de bedreigingen en de eigenschappen die daar goed voor zijn, zijn de
kansen.
1.1 Huidige eigenschappen van DWV-basketball.
De sterke en zwakke punten bestaan uit die factoren waarop DWVbasketball op dit moment een directe invloed kan uitoefenen, kort
gezegd: de vereniging zelf.
DWV-basketball heeft een bestuur, dat uit voldoende mensen bestaat
en is samengesteld uit een voorzitter, secretaris, en penningmeester.
Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een dame op de
ledenadministratie die met het onderhoud van het ledenbestand
“Sportlink systeem van de NBB, altijd een actueel beeld heeft voor het
bestuur als het gaat om de actieve leden. De dame is ook
verantwoordelijk voor de opmaak van het clubblad de Dribbelaar.
Deze wordt digitaal aangeboden vanaf seizoen 2017-2018 middels de
website en facebook. Notulen tijdens vergaderingen worden opgesteld
door een aangewezen notulist. Het bestuur vergadert eens in de 2
maanden en op basis van een vaste agenda.
DWV-basketball heeft een eigen website; www.dwvbasketball.nl
hiervoor is ook een vaste medewerker met kennis op dit vakgebied.
Seizoen 2017-2018 wordt ingezet om het kader verder te ontwikkelen,
hierbij wordt eigen kennis en kunde samengebracht met de kennis en
kunde van een combinatiefunctionaris. ± 7 nieuwe trainers worden
aangeboden bij de BT2 cursus.
Voor de begeleiding van de wedstrijden wordt er een schema
opgesteld, waaruit naar voren komt, wanneer iemand een wedstrijd
moet fluiten en/of de tafelbezetting, voor het bijhouden van het
scoresheet en de klok, moet verzorgen. DWV-basketball mag voor
deze taken ook ouders en of verzorgers opleiden en zal hierin
voorzien met een aantal opleidingen in oktober 201 om deze een jury
onderdeel te laten verrichten. Conform nieuwe gemaakte afspraken in
de NBB jaarvergadering worden ouders, begeleiders, opa’s, oma,’s,
vrienden, enz. opgeleid om officieel deel uit te mogen maken van de
officials van DWV-basketball voor alle teams die afdelingswedstrijden
spelen.

Binnen DWV-basketball wordt er bewust plaats gemaakt voor het
verenigingsleven. Vooral voor de jeugd worden allerlei activiteiten
georganiseerd, naast de trainingen en wedstrijden. Het is daarom
vooral DWV-basketball erom te doen dat naast het kind ook de ouders
deel uit maken van de club als actief spelend lid of als deelnemer van
de ondersteunende groep(Jury, trainer, coach, assisteren bij clinics,
open dagen, etc.)
De trainingen worden steeds professioneler voor de groepen die
prestatiesport willen beoefenen dit door ideeën die worden
overgenomen van eredivisie- en NBA-wedstrijden. Trainingscursussen
voor begeleiders zijn hiervan een onderdeel. Voor de kinderen en
volwassenen die basketbal pas ontdekt hebben is de recreatie vorm
sterk aanwezig bij DWV-basketball door middel van een lidmaatschap
op maat.
Een andere, nogal in het oog lopende, eigenschap van DWVbasketball is het grote verschil in jeugd en volwassen leden. (80%
jeugd en 20 % volwassen). De jeugd wordt voornamelijk begeleid door
volwassen leden en door ouders. Mede dankzij hun inzet kan de
financiële belasting van de vereniging laag blijven. Hierdoor kan een
lage contributie gevraagd worden en is DWV-basketball voor iedereen
toegankelijk.
Het bestuur en de commissieleden van DWV-basketball zien erop toe,
dat de leden van de club zich netjes gedragen en de normen en
waarden (fair-play is hiervan een onderdeel) hanteren, die tijdens het
bestaan van de club zijn ontwikkeld. De normen en waarden zijn een
voortdurend onderwerp van aandacht en staan verwoord in het
actieplan, dat onderdeel van het beleidsplan is. Er is over de normen
en waarden ook een artikel geschreven in het huishoudelijk
reglement, (zie website www.dwvbasketball.nl) waarvan elk lid op de
hoogte hoort te zijn. Naast de basisactiviteiten van een basketbalclub
helpt DWV-basketball in de nabije omgeving om op basisscholen en
voortgezet onderwijs ondersteuning te bieden aan deze scholen.
Tegenover deze sterke punten staan enkele zwakke punten. Zoals
hierboven beschreven zijn er meer jeugdleden dan volwassen leden.
Uit de scheve verhouding tussen het aantal jeugdleden en het aantal
volwassen leden volgt een aantal problemen. Zo kan de doorstroming
van de jeugd naar de senioren verbeteren. De volwassen leden
begeleiden de jeugd. Begeleiding van de teams is op dit moment
voldoende. Het begeleidingsniveau binnen DWV-basketball is
inmiddels met opgeleide trainers verbeterd. In de komende
beleidsperiode 2017-2021 worden er meer leden opgeleid tot BT2
trainer.
Voor alle leden vanaf de leeftijdsgroep U16 geldt een verplichte
opleiding van Basketbal Masters (spelregelkennis) waarna de BS –
scheidsrechtercursus behaald dient te worden. Tevens worden ieder
jaar minimaal 20 vrijwilligers en/of leden opgeleid voor
jurywerkzaamheden. Vanaf seizoen 2017 mogelijk digitaal invoering
van sheets met gebruik van tabblad ’s.

1.2. Kansen en bedreigingen
De omgeving van DWV-basketball bestaat uit Amsterdam-Noord,
IJburg en Landelijk Noord. De grootste kans die deze omgeving biedt
is de aanpassing aan de bestaande locatie sporthal “de Weeren”. Dit
is een goed en uitgebreid sportcomplex geworden doordat naast de
Weeren van DWV-basketball, ook gehandicapte sport (Friendship
Sports Centre) onderdak heeft genomen op sportpark de Weeren.
Deze aanpassingen hebben de faciliteiten die DWV-basketball ter
beschikking staan verbetert. De afdeling DMO (Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling) Amsterdam en de afdeling Sport van
de deelraad Amsterdam-Noord houdt DWV-basketball van deze
plannen op de hoogte. Vanaf seizoen 2017-2018 is sporthal de
Weeren voorzien van nieuwe sanitair en een nieuwe vloer in de hal.
HOOFDSTUK 2 – DOELSTELLINGEN
Nu is bekend welke factoren ons zullen helpen, en welke factoren ons
zullen tegenwerken. De doelstellingen vormen de visie. De zwakke
punten van de vereniging zijn overwonnen met het bereiken van deze
doelen, en de bedreigingen zijn in kansen gekeerd.
Omdat dit het 5de beleidsplan van DWV-basketball is, zullen ook nu
de doelen bescheiden worden gesteld. De doelen dienen over een 2
jaar gerealiseerd te zijn. Het is gebruikelijk om elk jaar een beleidsplan
voor een tijdspanne van vijf jaar te maken. Volgend jaar zullen we dat
ook doen. Inmiddels heeft het bestuur van DWV-basketball geleerd
gebruik te maken van een beleidsplan.

De doelstellingen zijn: Vasthouden aan de basis en DWV-basketball
verder inrichten voor iedereen die basketbal wilt leren, los van het feit
of dit lichamelijk, geestelijk, of financieel mogelijk is. De basis van
DWV-basketball moet zijn, eerlijke oprechte en fatsoenlijke leden die
sport en basketbal in het bijzonder een warm hart toe dragen.
•

•
•
•

•

Het benaderen van sponsoren en andere potentiële
geldschieters, om vanaf september 2017 geld te genereren
wat de financiële draagkracht van DWV basketball moet
verbeteren en/ of stabiliseren.
De leden benaderen met de vraag om deel uit te gaan maken
van het bestuur, jury, begeleiding jeugd of van een commissie
onderdelen.
Standaardisering van de trainingen ten behoeve van grotere
flexibiliteit van coachen en trainingen.
Grotere naamsbekendheid door te blijven participeren in
projecten die bekendheid meenemen(Naschoolse opvang,
gastcollege op scholen, Jump-in, TOPSCORE,
stagebegeleiding, BSV, enz)
Uitbreiding van schoolprojecten seizoen 2017-2018

•
•

Geven van Clinics voor iedereen ongeacht leeftijd of niveau.
Uitbreiden van de vernieuwde Website, 2017 gebruiken om de
beroemde puntjes op de I te zetten.

De vraag hoe deze doelen bereikt kunnen worden behoord niet tot
het beleidsplan, maar tot de operationele uitwerking (het actieplan)
ervan.
HOOFDSTUK 3 – DE VISIE van DWV-basketball
De visie van DWV-basketball geeft aan wat de vereniging in de toekomst
wil bereiken. Het is het beeld dat het bestuur voor ogen zal houden bij
elke bestuurlijke beslissing. Elke beslissing zal dan in overeenstemming
zijn met dit beeld, en dus met de andere beslissingen die met dit beeld
voor ogen zijn genomen.

DWV-basketball heeft als visie:
Om met de bestaande leden alles uit de club te halen op het gebied
van:

•
•

Normen en Waarden
•
Clubliefde
Prestatie op sportief gebied
•
Samenhorigheid
•
Respect

HOOFDSTUK 4 – DE PLANNING + REALISATIE
De leden van het bestuur zullen gedurende het 1e en 2de jaar zorg
dragen voor de realisatie van eerder genoemde doelstellingen en
hebben daarvoor ongeveer 240 uur te besteden. Het realiseren van
de doelstellingen is in 12 activiteiten onderverdeeld. Voor deze
activiteiten zijn het totaal van de uren als volgt verdeeld:
1. Ledenbestand jaarlijks zuiveren en duidelijke afspraken maken met
leden algemeen en individueel.(Bestuur met aanvulling van
ledenbestand medewerkster), laatste keer gerealiseerd 1augustus
2017
2. Ouderparticipatie doormiddel van persoonlijke benadering (A.de
Munnik)realisatie telkenmale eerste 2 maanden nieuwe seizoen.(2017
t/m 2021)mede door inzet stagiairs.
3. Jaarlijks herziening trainingsuren door beschikbare uren optimaal te
benutten voor jeugd en senioren. Exercitie vindt ieder jaar (eerste
weken mei)plaats op basis van aantal leden en beschikbare
zaalruimte.(actiehouder A.de Munnik)
4. Verbetering website gerealiseerd medio augustus 2017.(actiehouders
M.Hollander en M. de Greef)
5. Vergaderen van bestuur 1 keer per 2 maanden, iedere 2de woensdag
van de maand, locatie NTB zo ook tijd.

6. Vergaderen met externe partijen in onderling overleg met bestuur.
7. Schoolactiviteiten voor basisschool en voortgezet onderwijs, o.a.
JIPPIE, Topscore, BSV (actiehouder A.de Munnik)
8. Begin seizoen 2017 opleiding BS onder leiding van Adrie de Munnik.
Tevens jury opleiding gedurende seizoen 2017-2018. Hieraan nemen
deel alle leden vanaf U14(minimaal 1 jaar wedstrijd spelend) en
overige vrijwilligers. Zij worden in 2 sessies opgeleid om te kunnen
tafelen en klokken.
9. Alle leden vanaf U16 worden indien geen BS2 -diploma, verplicht
gesteld mee te doen aan deze opleiding en bijbehorend de opleiding
Basketball Masters.
10. Alle spelende vanaf 13 jaar en ouder worden geacht het basketbal
spelregelbewijs Mastersz te halen om deel te mogen nemen aan
wedstrijden.
11. Mei 2018, op de website aangegeven dinsdagen open avonden om
mensen kennis te laten maken met basketbal alvorens lid te worden
van een club met de hierbij komende verplichtingen.
12. Aanvang seizoen 2017/2018 implementatie nieuw inschrijfformulier
(actiehouder A.de Munnik)
13. Aanvang seizoen 2017/2018 implementatie vernieuwt huishoudelijk
reglement.(actiehouder bestuur DWV basketball)
Aanvang seizoen 2017-2018 voortgang en evaluatie beleidsplan DWVbasketball 2016-2020. Actiehouder bestuur DWV basketball, plus nieuw
beleidsplan 2017-2021 open stellen i.v.m. ALV oktober 2017.
HOOFDSTUK 5 – EVALUATIEPLAN
Het evaluatieplan bestaat uit een aantal zaken die het bestuur zichzelf
over een jaar moet stellen om te kunnen bepalen in hoeverre de doelen
gehaald zijn. Eventueel kan tegen die tijd de vragenlijst uitgebreid
worden.
1. Heeft het beleidsplan geholpen bij het nemen van bestuurlijke
beslissingen ?
DWV basketball heeft met behulp van haar beleidsplan diverse
beslissingen kunnen en mogen nemen die er toe geleid hebben
dat de club inmiddels herkenbaar is vanwege haar normen en
waarden. DWV- basketball heeft met behulp van haar beleidsplan
bestuurlijk grote voortgang genoten op het gebied van financiële
onafhankelijkheid waar het gaat om actieve sponsoring.
2. Welke verbeteringen kunnen in het volgende beleidsplan
worden opgenomen om het beter te laten functioneren?
DWV-basketball neemt in haar beleidsplan op dat de website zal
doorgaan met de huidige werkwijze voor seizoen 2017-2018.
Hierdoor kan DWV-basketball gebruik blijven maken van meer
digitale communicatie binnen de club, maar ook voor eventuele
sponsors die op de vernieuwde website gezien willen worden.
3. Heeft DWV-basketball haar normen en waarden hervonden en
een platform ontwikkeld die het mogelijk maakt om voor iedereen

ongeacht afkomst basketbal mogelijk te maken binnen haar eigen
club?
Ja ,DWV-basketball is alom bekend voor haar sportieve bijdrage
op basis van haar normen en waarden.
4. Heeft DVW-bestuur geldschieters gevonden die het mogelijk
maken voor de club om randvoorwaarden en financiële zekerheid
voor de toekomst veilig te stellen?
Deels, DWV-basketball is er nog niet volledig geslaagd om
geldschieters te vinden voor de toekomst. Mede door de website
als prioriteit nr: 1 te hebben benoemd, hoopt de club een platform
te hebben gecreëerd voor de toekomst om het voor geldschieters
aantrekkelijk te maken te participeren binnen onze club.
5. Hoeveel vrijwilligers zijn er vanaf 2016-2017 deel gaan nemen
in de activiteiten van DWV-basketball?
Ongeveer 14 vrijwilligers hebben het mogelijk gemaakt om in
seizoen 2016-2017 de club gaande te houden zonder hierbij veel
geld te besteden.(club liefde)
6. Is er een beleid ontwikkeld ten aanzien van trainingniveau op
basis van leeftijdsgroep en doorstoom?
DWV-basketball heeft een plan ontwikkelt wat seizoen 2017-2018
verder wordt uitgevoerd.
7. Welke projectparticipatie heeft ertoe bijgedragen dat DWVbasketball een grotere naamsbekendheid heeft gekregen en
hierdoor aantrekkelijker is geworden voor o.a. sponsors, instanties
en projecten?
Naschoolse activiteiten, schoolbasketbal begeleiding, BSV
participatie, 3X3 deelname, participatie van kinderen met een
beperkt leervermogen of een fysieke beperking en niet te vergeten
de instuifdagen in de maand mei aan het einde van een seizoen.
8. Is het DWV-basketball gelukt de participatie met scholen te
vergroten in seizoen 2016-2017?
DWV-basketball heeft met behulp van Adrie de Munnik met
schoolbasketbal, 3X3 basketball(topscore) in het achterliggende
jaar 2016-2017 haar aansluiting met scholen behouden.
9. Hebben er clinics plaatsgevonden voor alle doelgroepen binnen
de club?
JA, DWV-basketball heeft in het afgelopen seizoen clinic
gehouden en zal ook komend seizoen hiermee verder gaan zal in
het komende seizoen nog meer proberen clinics te geven op alle
niveaus.

10. Is het beoogde doel om de website volledig te herzien
behaald?
JA, de website is met ingang van seizoen 2017-2018 optimaal
ingericht volgens de laatste mogelijkheden.
DWV-basketball heeft tevens een eigen web-shop voor de
verkoop van fan-artikelen.
Het bestuur DWV- basketball
1 september 2017

