
Missie,	  visie,	  strategie,	  beleid	  en	  doelstellingen	  

Missie	  
	  
Onze	  club	  wil	  in	  Eeklo,	  Kaprijke,	  Lembeke	  en	  omliggende	  gemeenten	  zoveel	  mogelijk	  
jongeren	  laten	  kennismaken	  met	  de	  basketbalsport.	  Ze	  de	  kansen	  geven	  om	  basket	  te	  
beoefenen,	  trainen	  en	  competitie	  spelen	  op	  verschillende	  niveaus.	  
	  
Gediplomeerde	  trainers	  leren	  de	  basketfundamentals	  aan	  en	  geven	  de	  jongens	  en	  
meisjes	  de	  kans	  door	  te	  groeien	  naar	  hun	  maximaal	  niveau.	  Uiteindelijk	  spelen	  de	  
“oudere”	  jongens	  hun	  competitie	  in	  Eeklo	  en	  de	  “oudere”	  meisjes	  te	  Kaprijke.	  
	  
Ons	  “familiaal”	  karakter	  waardoor	  de	  ouders	  meer	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  begeleiding	  van	  
de	  ploegen	  alsook	  instaan	  voor	  de	  logistieke	  ondersteuning	  is	  een	  uitgangspunt.	  	  Door	  
deze	  betrokkenheid	  staan	  we	  ook	  open	  om	  gemotiveerde	  ouders	  op	  te	  nemen	  in	  onze	  
Raad	  van	  Bestuur	  en/of	  ons	  Dagelijks	  Bestuur.	  
	  
De	  persoonlijke	  band	  tussen	  de	  ouders	  onderling,	  de	  andere	  ploegcoördinatoren	  en	  de	  
bestuursleden	  versterken	  we	  door	  de	  beurtrol	  in	  onze	  cafetaria	  die	  we	  in	  eigen	  beheer	  
hebben.	  Daarnaast	  zijn	  er	  nog	  tal	  van	  sportieve-‐	  en	  extra	  sportieve	  activiteiten	  waarop	  
we	  ook	  de	  ouders	  betrekken	  en	  zelfs	  een	  handje	  laten	  toesteken	  zodat	  we	  één	  “familie”	  
vormen.	  
	  
Basket	  Meetjesland	  ijvert	  voor	  een	  positief	  correct	  gedrag	  zowel	  op	  het	  terrein	  door	  de	  
spelers/speelsters	  alsook	  door	  de	  supporters	  naast	  het	  terrein.	  Respect	  voor	  zowel	  
ploeggenoten,	  medespelers,	  coaches,	  begeleiders,	  tegenstrevers	  en	  ook	  de	  
scheidsrechters	  in	  een	  sportieve	  sfeer	  is	  essentieel	  voor	  ons.	  We	  hebben	  onze	  visie	  over	  
positief	  supporteren	  dan	  ook	  op	  papier	  gezet	  en	  herinneren	  elk	  jaar	  onze	  supporters	  
hieraan	  en	  het	  hangt	  ook	  permanent	  uit	  in	  de	  sporthal.	  
	  

Visie	  
Het	  geven	  van	  een	  kwaliteitsvolle	  baskettechnische	  opleiding	  aan	  kinderen	  vanaf	  6	  jaar	  
door	  gediplomeerde	  trainers	  met	  inachtneming	  van	  de	  opvoedkundige	  regels	  in	  een	  
aangename	  omgeving	  en	  dito	  infrastructuur.	  Het	  doel	  is	  een	  gecoördineerde	  
doorstroming	  te	  creëren	  doorheen	  	  de	  jeugdploegen	  tot	  en	  met	  de	  senioren	  en	  dit	  voor	  
alle	  niveaus.	  Niet	  eigen	  jeugdspeelsters	  die	  kwalitatief	  een	  meerwaarde	  bieden	  worden	  
ook	  gelijk	  behandeld.	  Er	  is	  veel	  aandacht	  voor	  het	  sociale	  aspect	  (respect,	  integratie	  in	  
team,	  beleefdheid	  ed…)	  alsook	  voor	  de	  houding	  tov	  iedereen	  op	  en	  rond	  het	  terrein	  
(discipline,	  mentaliteit,	  ed).	  Het	  principe	  van	  de	  beste	  speelt	  blijft	  een	  houvast.	  
	  
Gezien	  het	  feit	  dat	  Basket	  Meetjesland	  in	  het	  Meetjesland	  is	  gelegen	  hebben	  we	  als	  doel	  
om	  het	  basketbal	  in	  het	  Meetjesland	  en	  daarbuiten	  een	  positief	  imago	  te	  geven	  door	  het	  
basketbal	  te	  promoten	  en	  dit	  op	  een	  verantwoorde	  sociaal-‐maatschappelijke	  manier.	  
	  
Om	  met	  alle	  leeftijdscategorieën	  aan	  niveauwerking	  te	  kunnen	  doen	  en	  alle	  spelers	  en	  
speelsters	  maximaal	  aan	  integratie	  naar	  een	  seniorploeg	  te	  verzekeren	  hebben	  we	  de	  
twee	  clubs,	  VD	  Meetjesland	  en	  BBC	  Meetjesland,	  onder	  gebracht	  in	  één	  stamnummer	  



(2388).	  De	  intensieve	  samenwerking	  tussen	  de	  provinciale	  reeksen	  en	  de	  landelijke	  
reeksen	  blijft	  noodzakelijk.	  
	  
	  

Strategie	  
	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  om	  maximaal	  aan	  niveauwerking	  te	  doen	  in	  de	  jeugdopleiding	  van	  
basket	  Meetjesland.	  Kinderen	  kunnen	  zich	  inschrijven	  vanaf	  6	  jaar	  bij	  basketopleiding	  
Meetjesland	  en	  zullen	  hierdoor	  in	  de	  loop	  van	  hun	  opleiding	  ingezet	  worden	  volgens	  
hun	  eigen	  talent,	  mogelijkheden	  en	  ambities	  en	  dit	  zowel	  in	  de	  sporthallen	  van	  Eeklo,	  
Kaprijke	  en	  Lembeke.	  Elk	  jaar	  terug	  zal	  de	  sportief	  technische	  commissie	  de	  beslissingen	  
nemen	  in	  overleg	  met	  de	  trainers	  om	  iedereen	  op	  elk	  niveau	  aan	  zijn	  trekken	  te	  laten	  
komen.	  Enkel	  als	  er	  voldoende	  op	  het	  juiste	  niveau	  wordt	  getraind	  kan	  men	  groeien	  als	  
individu	  maar	  ook	  als	  ploeg.	  
	  
Op	  budgettair	  vlak	  is	  het	  de	  bedoeling	  de	  huidige	  aanpak	  van	  “vele	  kleintjes	  maken	  een	  
groot”	  verder	  te	  ontwikkelen	  om	  zodoende	  een	  stevige	  financiële	  fundering	  te	  hebben	  
voor	  de	  toekomst.	  De	  bedoeling	  is	  om	  dit	  te	  doen	  door	  een	  gezamenlijke	  aanpak	  van	  alle	  
bestuursorganen	  en	  alle	  leden	  van	  de	  club.	  
	  
	  

Intern	  beleid	  
	  
ALLE	  jeugdploegen	  werken	  mee	  aan	  de	  visie	  van	  de	  club	  zoals	  in	  de	  statuten	  geschreven	  
en	  rekening	  houdend	  	  met	  de	  baskettechnische	  doelstellingen	  van	  de	  club	  en	  zijn	  
trainers	  en	  het	  huishoudelijk	  reglement.	  
De	  (eventueel	  vervroegde)	  doorstroming	  van	  de	  jeugdspelers	  wordt	  geregeld	  via	  de	  
sportief	  technische	  commissie	  van	  Basket	  Meetjesland	  en	  de	  mogelijkheid	  om	  één	  
training	  per	  week	  te	  volgen	  in	  de	  hogere	  leeftijdsgroep.	  
Tijdens	  examenperiodes	  worden	  er	  geen	  verplichte	  trainingen	  georganiseerd	  en	  ook	  bij	  
senioren	  worden	  geen	  boetes	  opgelegd	  bij	  afwezigheden	  tijdens	  examenperiodes.	  
Alle	  mogelijke	  info,	  bestanden,	  formulieren,	  enz...	  worden	  via	  een	  centrale	  databank	  
(website:	  http://www.basketmeetjesland.be)	  bijgehouden.	  Deze	  website	  kan	  vrij	  en	  
door	  iedereen	  geconsulteerd	  worden.	  De	  documenten	  die	  voor	  iedereen	  noodzakelijk	  
zijn	  zoals	  bvb	  medische	  kaart,	  ongevallenaangifte,	  enz...	  kan	  door	  iedereen	  via	  de	  
website	  of	  doorklikken	  afgeprint	  worden.	  Op	  regelmatige	  basis	  wordt	  heel	  wat	  nuttig	  
info	  via	  mail	  aan	  onze	  leden	  doorgestuurd.	  Daarnaast	  is	  er	  nog	  ons	  infoboekje	  voor	  het	  
seizoensbegin	  en	  ons	  jaarboek	  na	  Nieuwjaar	  met	  oa	  de	  nacompetities	  en	  vermelding	  van	  
de	  einde	  seizoensactiviteiten.	  Hierin	  maken	  we	  ook	  al	  melding	  van	  ons	  jaarlijks	  “Tip-‐Off	  
Summer	  Camp”.	  
	  

Extern	  beleid	  
	  
Een	  goede	  samenwerking	  en	  communicatie	  met	  de	  gemeentelijke	  sportdiensten	  en	  
sportraden	  is	  essentieel	  om	  tot	  een	  goed	  evenwicht	  te	  komen.	  
De	  club	  heeft	  als	  taak	  zich	  via	  allerlei	  kanalen	  te	  profileren	  in	  de	  regio	  (schrijvende	  pers,	  
TV,	  internet,	  enz;….)	  



Basket	  Meetjesland	  werkt	  nauw	  samen	  en	  overlegt	  met	  andere	  clubs	  die	  gebruik	  maken	  
van	  dezelfde	  sportinfrastructuur	  daar	  waar	  mogelijk	  samen	  voor	  oplossingen	  te	  zoeken	  
om	  het	  voor	  z’n	  allen	  eenvoudiger	  te	  maken	  zodat	  er	  een	  win-‐win	  situatie	  ontstaat.	  
	  

Korte	  termijn	  doelstellingen	  
	  
Ontwikkeling	  en	  implementatie	  van	  centrale	  databank	  is	  volop	  aan	  de	  gang	  en	  wordt	  
verder	  geoptimaliseerd.	  
Alle	  jeugdtrainers	  volgen	  vanaf	  dit	  seizoen	  een	  gestructureerde	  jaarplanning	  die	  door	  de	  
jeugdcoördinator	  in	  overleg	  met	  hen	  is	  opgesteld.	  
Alle	  trainers	  zullen	  in	  samenspraak	  met	  de	  JC	  een	  individueel	  dossier	  aanleggen	  en	  
bijhouden	  van	  alle	  spelende	  leden	  op	  de	  centrale	  databank,	  tevens	  zullen	  zij	  wekelijks	  
hun	  aanwezigheidslijst	  bijhouden.	  
Dit	  kunnen	  zij	  zelf	  rechtstreeks	  op	  de	  databank	  via	  de	  site	  doen	  via	  inloggen	  met	  login	  en	  
paswoord.	  Op	  deze	  manier	  zijn	  deze	  gegevens	  enkel	  toegankelijk	  voor	  de	  bevoegden.	  
De	  jeugdtrainers	  zullen	  op	  geregelde	  tijdstippen	  de	  jeugdspelers	  evalueren	  alsook	  de	  
trainers	  zelf	  zullen	  geëvalueerd	  worden.	  
	  


