
Beleidsplan 2021-2025

Tijd voor de volgende stap



Beleidsplan 2015 – status check 2021

Quick Wins

geen wachtlijst en een groeiend aantal 
leden (200 leden op de korte termijn 
en 300 op langere termijn)

minimaal 3 heren senioren teams en 2 
dames senioren teams

breed aantal jeugdteams (alle 
leeftijdscategorieën en minimaal 2 
teams per categorie)

actief betrokken leden en ouders

goed gestructureerde jeugdopleiding

eerste teams die zowel bij de jeugd als 
bij de senioren dames als heren op 
eerste en tweede klasse niveau spelen

inloop-basketbal ochtend voor de 
kleintjes

zaterdagavonden waar de eerste 
teams van de junioren en senioren 
achter elkaar worden gepland

jaarlijks schoolbasketbaltoernooi 

Middellange termijn

mogelijkheid om cursussen te volgen 
voor leden die door willen groeien als 
trainer / coach / scheidsrechter

mogelijkheid voor alle jeugdteams om 
2x per week te kunnen trainen

dagdeel waar leden pick-up games 
kunnen spelen (naast de reguliere 
trainingen)

zomerprogramma waar zowel binnen 
als buiten lekker doorgebald kan 
worden

aantal evenementen per jaar

Lange termijn

een vereniging met een eigen 
kantine (pachten van Dudok bar ? 
andere sporthal-opties; 
onderzoeken)

inkomstenstroom die minder 
afhankelijk is van contributie en 
waarvan een substantieel deel uit 
sponsoring en eventueel eigen 
kantine-inkomsten komt

goeie aansluiting naar de lagere en 
middelbare scholen in Hilversum 

Goed op weg, 
>250 leden en 
beperkte 
wachtlijst

gesprekken 
gaande voor 3e

MSE, geen VSE

3 a  4!

2020

Deels, wens: 
meer bestaande 
leden 

TC nog niet 
stevig, U18-
U22 als trainer

XXX

Inmiddels 3 
blokken!

Te weinig 
scheidsen, 
experiment 
betaalde 
scheids

Ja, maar 
gecanceld 
door corona

BT2, BS2, BS3

Geslaagd

Geen wens 
meer

2020

Geslaagd

Koude start, 
Paasclinic, 
eindtoernooi 
en BBQ, 
luidsprekers 
en muziek

Erg lastig. 
Relaties aan 
het leggen. En 
met gemeente 
en OS over 
herinrichting 
gesproken

op te zetten

2020

Kan beter, 
maar links zijn 
gemaakt



Een financieel gezonde vereniging

Verlies en Winstrekening Realisatie 

2018/2019

Budget  

2019/2020

Prognose  

2019/2020 

Budget  

2020/2021

Realisatie 

2020/2021

Prognose 

2020/2021

800 - Contributies 54.684         61.034         56.433                56.770         51.204        65.000        

820 - Acties en loterijen 455               500               408                      400               320              400              

850 - Verhuur baskets / schotklok 1.300           1.000            1.000                   1.000           1.050          1.000          

851 -  Baten te laat opzeggen 3.398           750               3.729                   750               1.268          1.285          

852 - Vrijval vrijwilligersborg 4.666           3.500            5.246                   3.500           -               -               

Totaal baten 64.503         66.784         66.816                62.420         53.842        67.685        

420 - Administratiekosten 990               1.340            1.921                   1.370           1.502          1.500          

450 - Bestuur en commissies 625               600               345                      600               148              600              

440 - Wedstrijdkosten 11.717         10.419         10.457                10.500         1.422          10.500        

460 - Materialen 781                      1.000           556              1.000          

490 - Opleidingskosten 759               750               445                      500               -               500              

491 - Kosten zomertraining -                -                -                       -                -               2.475          

400 - Kosten vrijwilligers 1.799           800               709                      800               600              800              

430 - Sporthal 48.232         48.935         48.252                40.321         19.620        45.000        

480 - Evenementen 2.720           3.500            615                      1.500           400              1.500          

510 - Afschrijvingen 176               176               386                      390               386              390              

Totaal kosten 67.018         66.520         63.910                56.981         24.632        64.265        

Correcties vorig seizoen -                -                -                       6.214          10.305        

Zomertraining 2019-2020 1.320          1.320          

BT2 383              -5.000         

Resultaat -2.515          264               2.906                   5.439           34.487        7.405          

De Dunckers t/m november

Van verlies naar winst

Groeiende baten door meer leden Groeiend aantal leden
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December 2020 Update: 

Ruby McGrane Druiventak en Helga Ballester hebben aangegeven actief de 
vereniging te willen helpen ondersteunen. De komende weken gaan we 
bespreken in welke (bestuurs)rol dat zal zijn. Welkom Ruby & Helga!

Patrick Vogelaar heeft zijn positie in de Technische Commissie vacant gesteld. 
Patrick, bedankt voor al je goede zorgen!



Randvoorwaarden en Uitdagingen Anno 2020

Vrijwilligers die kunnen helpen vet op het bot te krijgen in de organisatie van trainingen, wedstrijden, 
opleidingen en verenigingsleven:

Technische zaken beleggen in bestuur

Bezetting TC te mager, vertrekkend commissielid

Evenementencommissie

U18-U22 training laten verzorgen

Meer scheidsrechters zodat landelijke jeugd en senioren achter elkaar geprogrammeerd kunnen worden

Opbouwen netwerk voor het vinden van moderne betaalde 

Trainers en coaches

Scheidsrechters

Voldoende financiële middelen

Geldstroom via sponsoring



Acties volgend op bestuursvergadering 1 december

Materiaal

60 nieuwe ballen (20 voor de maten 5, 6, 7)

Ballenrek voor in materiaalruimte hal

Basketbaltorens terug naar Dudok Arena

Updaten beleidsplan

Verduidelijken taken en rollen

Ontwikkelen sponsorplan

Aandacht vragen voor vrijwilligers op 
cruciale posities (zie organigram)

Voorbereiden werving

Hoofdtrainer(s)

E-scheidsrechter



Ambitie en Visie uit Beleidsplan 2015

De Dunckers is…

een grote, gezellige en gezonde vereniging

waar op een goed niveau gebasketbald wordt 

waar mensen graag komen

doel is niet om een ‘topsport-klimaat’ te creëren

doel is niet om de tribunes vol te krijgen maar het gevolg van de uitvoering van dit beleidsplan 
zou wel kunnen en moeten zijn dat de tribunes weer voller worden

belangrijker om als doel te hebben een ‘breed gedragen’ vereniging te zijn waarbij een aantal 
teams op niveau spelen wat er voor zorgt dat er een logische doorstroming van ‘goeie jeugd’ 
kan zijn wat een aanzuigende werking creëert voor spelers uit de omgeving en het moet stoer 
zijn om in de eerste junioren en senioren teams te mogen (!) spelen



Rondvraag

Welke directe behoeften leven er op dit 
moment om op een leuke en gezellige 
manier basketbal te kunnen spelen?

Voorbeelden:

Betere materialen

Vaste speelstijl 

Duidelijk selectiebeleid

Gecertificeerde trainers (BT2 georganiseerd, 
uitstel door Corona)

Reguliere clinics

Ga naar

www.menti.com

toegangscode

33 55 05 5

http://www.menti.com/


Rondvraag

Ga naar

www.menti.com

toegangscode

33 55 05 5

Welke verbeteringen zouden jullie daarnaast 
graag zien?

Voorbeelden:

Uniforme kleding 

Webshop

Merchandise 

Zaal meer ‘Dunckerslook ‘ geven

Eigen kantine / speelzaal

http://www.menti.com/


Rondvraag

Welk ambitieniveau zou De Dunckers
moeten nastreven?

Is er een wens om de ambitie die in 2015 is 
verwoord bij te stellen en zo ja hoe?

Wat definiëren we als een grote vereniging: 
250 leden, 350 leden, 450 leden?

Wat definiëren we als basketbal op goed 
niveau: eerste teams die landelijk spelen 
vanaf leeftijd U14 jaar en ouder? 

Wat betekent die ambitie voor seizoen 21-
22?

Ga naar

www.menti.com

toegangscode

33 55 05 5

http://www.menti.com/


Groei vraagt planning van teams, zaalruimte, kader en financiën 
2020 - 2025

TEAMS en LEDEN

van 24 naar 40+ teams

van 250 naar 450+ leden

ZAALRUIMTE

van 39 trainingsslots naar 
64 trainingsslots (Dudok 
4 velden x 4 avonden x 4 
slots is maximaal 64 
slots)

KADER

Tafelaars

Scheidsrechters

Trainers & coaches

Bestuursleden

Veiligheid borgen en 
grensoverschrijdend 
gedrag tegengaan

FINANCIËN

begroting 2020: ca. 
€70.000

tussen €15.000 -
€30.000 extra financiële 
middelen voor verhogen 
basketbalniveau

begroting 2025: 
>€150.000



Groei vraagt tussen €15.000 - €30.000 extra financiële middelen

Investeren in basketbalspel

Hoofdtrainer en 2 betaalde 
trainers á €3750-€7500 
per seizoen

3 E-scheidsrechters á 
€2500 per seizoen

Totaal tussen €15.000 -
€30.000 additionele 
kosten per jaar

Begroting

Ca 70.000 in 2020 met 5% 
‘marge’

Ca 100.000 in 2022

30.000 groei via

Contributies: 3500 
‘marge’ + 1500 landelijke 
teams extra contributie

Sponsoring: 25.000

Sponsoring

Hoofdsponsor: 1 x 7500

Sponsoren: 3 x 2500

Club van 100: 100 x 100



Rondvraag

Hoe kunnen we als bestuur, commissies en 
trainers / coaches beter samenwerken om 
een betere organisatie en het gewenste 
ambitie niveau te bereiken?

Voorbeelden:

Duidelijke taken en rollen definiëren

Technische commissie in het bestuur

Vrijwilligers identificeren en mobiliseren

…

Hoe breiden we de groep vrijwilligers samen 
uit?



Appendix



Taken en rollen

Rol Algemeen Bestuur

Sportaccommodatie

Begroting sluitend

Budgetten voor commissies

Raamcontracten leveranciers

Administratie

Verenigingsleven / events

Communicatie

Werving bestuurs- en commissievrijwilligers

Rol TC

Sportief beleid

(Hoofd)trainer(s) aanstellen en begeleiden

Teamindeling

Planning trainingen

Materialen trainingen (ballen, hesjes etc.)

Contact met vrijwilligers

Ondersteunen werving van vrijwilligers



Taken en rollen

Rol (Wedstrijd)secretariaat

Planning wedstrijden, tafels, 
scheidsrechters, zaalwachten

Materialen wedstrijden (ballen, 
tafelmateriaal etc.)

Kleding

Werving vrijwilligers

Boetes en schorsingen

Sponsorcommissie

Sponsorplan

Werving sponsoren

Activatie sponsoren

Behoud sponsoren

Opleidingen

Opleidingsplan

Scheidsrechters

Tafelaars

Trainers en coaches

Studiematerialen

Certificeringen



Screenshots eerste vergadering rondvraag













Discussie

• Grote gezellige gezonde vereniging moet centraal staan. Daarbij moet niet alleen aandacht uitgaan naar jeugd, maar ook naar volwassenen en 
oudere jeugd. Dat biedt andere gezelligheid en verzorgt meer kader.

• Meer teams is leuk, maar kwaliteit is belangrijk. Een hoofdtrainer die andere trainers kan begeleiden naast een trainersopleiding is heel 
welkom. Al is het schaars om ze te vinden. Maar dat kan helpen om het niveau op te krikken. 

• Goed niveau kun je definiëren als landelijk, maar niet promotie / Eredivisie. Dat zouden we vooral op senior niveau moeten bereiken en 
eigenlijk vanuit eigen gelederen gegroeid. Als het ook nog op jeugdniveau zou lukken, dan zou dat helemaal mooi zijn. 

• We hebben nu veel jeugdteams, maar het kader ontbreekt. Tegelijkertijd helpt opleiden natuurlijk wel. Betere coaches die door ons zijn 
opgeleid, zullen leiden tot een hoger niveau in het spel. Dan helpt het ook als de jeugd zich lid voelt van de club en niet zozeer lid van een 
team. Anders gaan goede spelers misschien weg, als ze ook hun teamgenoten zien vertrekken. 

• De cultuur is de jeugd. Het was niet om aan te zien dat er een groep nieuwe spelers kwam, die niet werden opgevangen. Dus trad een coach op 
en gaf ze een warm welkom. Een warm bad, een familiegevoel. Dat is een van de krachten van de Dunckers. Maar het komt op dit moment 
weinig uit de verf. Het bestuur kan dat niet forceren, maar wel faciliteren. Een trainer / coach meeting als deze helpt daar enorm bij. 

• Tegelijkertijd is gezelligheid ook dat de bar gevuld is met leuke bekende mensen. Nu is de bar zowel totaal ongezellig, maar er komen sowieso 
ook weinig senior spelers, met wie je een biertje kan drinken. Die gezelligheid verdient opnieuw aandacht. Kijken met OS of we de bar toch van 
ons kunnen maken, en met eigen mensen kunnen bemannen. Die dan ook training moeten krijgen. Overigens een interessant inzicht: 
misschien zijn de ouders van 16+ spelers er wel een keer klaar mee om tijdens weekends nog met de sport van hun kinderen bezig te zijn en 
verdient het een andere aanpak om hen te betrekken. 

• Meer vrijwilligers proberen te mobiliseren samen met trainers en coaches lijkt een goede aanvulling op het beleid om via de 
ledenadministratie dat te doen. Maar het vraagt wel een specifieke aanpak per leeftijdsgroep. Een behoorlijk aantal trainers lijkt hieraan wel 
mee te willen werken.



Screenshots tweede vergadering rondvraag









Discussie

• Organiseren BT2 wie is aanspreekpunt 

• Waar zijn de knelpunten

• Begeleiding: uitleg over hoe de club werkt. Sneller aan de slag kunnen gaan. Verschil tussen 12 

en 14 jaar. Dan moet je als.coach veel meer weten. Dat moeten spelers ook weten, wat er 

gebeurt als je groeit. 

• Hockey en voetbal; ouder en kind toernooi is gewoon leuk. En maandelijks een instuif geeft veel 

clubgevoel.

• Vaste structuur competitiedag

• Gastheerschap / clubsfeer: 

Deze vergadering had een redelijk vergelijkbaar beeld, maar er was ook een specifieke uitdaging 

omdat de meeste trainers nieuw bij de club zijn. Daardoor hebben ze een grotere behoefte aan meer 

hulp bij het vinden van hun weg / onboarding én bij het gevoel bij een vereniging betrokken te 

worden.

http://als.coach/


Vervolg

Diepte ingaan in aparte, meer kleinschalige sessies
- Gastheerschap
- Technisch beleid (Frank v Haitsma heeft een BT4 diploma en biedt zich aan om mee te denken)


