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1.         INLEIDING 

RBBC vzw (Rolstoelbasketbalclub vzw.) bestaat ruim 35 jaar, en al die jaren hebben 
diverse personen héél hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er sportende leden alsook de 
nodige vrijwilligers waren om het aanbod Rolstoelbasket te bestendigen. Verder dat ook 
de financiën steeds op orde waren en dat de leden ook daadwerkelijk hun geliefde sport 
konden beoefenen.  

Om ook de komende jaren het voortbestaan te waarborgen is besloten ook het bestaande 
beleidsplan van 2010, verder bij te sturen naar dagelijke omstandigheden en noden. Dit 
om  
een correcte planning te maken over hoe de vereniging de komende jaren te gaan besturen. Een 

beleidsplan biedt handvatten om de geformuleerde doelen te bereiken.en zo kunnen we als 

vereniging steeds verantwoording afleggen aan allen wie hierom vraagt. Zo kunnen we dan steeds 

laten zien wie we zijn, wat we doen en wat we willen. 

 

Het beleidsplan van destijds 2010,  werd herschreven voor een periode van 10 jaar , startende 

begin 2018. De beleidsmakers zijn het gekozen dagelijks bestuur, welke op basis van 

bevragingen bij de leden binnen de vereniging, ngevuld met leden van de vereniging i . ar) met 

ondersteuning van Patrick Pronk (via SWSDH aangesteld als coördinator) 

 
    Luc Leys,voorzitter 

    Stefaan Van Doorne, penningmeester 

    Frank Roels, secretaris 

 
De volgende onderwerpen zijn in 2018 herzien en belangrijk in functie voortbestaan van 
de vereniging. 
 

• Organisatie, taken en functies 

• Trainingsaccommodaties 

• Sporttechnisch beleid 

• PR  

• Financiën 

• Ledenwerving/behoud  

• Vrijwilligersbeleid 
 
In dit beleidsplan zijnde doelstellingen per themagebied uitgewerkt met behulp van de 
belangrijkste vragen per themagebied.  Deze vragen zijn: 

 

• Wat willen we met de vereniging betreffende dit punt? 

• Waarom willen we dat? 

• Hoe willen we dat bereiken? 

• Wat en wie zijn daarvoor nodig? 
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2.       MISSIE/ VISIE 
 

G-Sportvereniging RBBC vzw is in beginsel een vereniging voor mensen met een 

lichamelijke/zintuiglijke beperking die aan sport willen doen, doch ook valide sporters zijn 

van harte welkom om mede een gezonde werking ten gunste van de personen met een 

beperking te ondersteunen en dragen. 

 

De missie voor RBBC vzw is om een sportvereniging te zijn voor de beginnende sporter, welke 

geen aanbod kan vinden bij een reguliere valide sportvereniging, maar ook voor de meer ervaren 

wedstrijdsporter die elders niet terecht kan.   

 

De visie van het bestuur is hoofdzakelijk het continueren van Rolstoelbasketbal als sport. 

Doch ook het handbiken als sport onder begeleiding kan verder recreatief gedragen worden. 

 

3.       GESCHIEDENIS 
 

Het huidige RBBC vzw werd destijds opgstart als zijnde een feitelijke vereniniging, dit op  
1 April 1982 onder de naam Rolstoelbasketbalclub Zele (RBBC Zele), en spelende in 
sporthal VHVD (Lange Akker) in Zele, dit iswm. Dhr Van Hecke – voorzitter BBC Zele. 
De bezielers destijds waren enkele spelers ex Feniks Lokeren, welke wegens een teveel 
aan spelers bij Feniks te weinig speelkansen kregen en daarom zelf een club hebben 
opgestart in  
een naburige gemeente Zele, waarbij eveneens het ROLSTOELBASKETBAL als G-sport 
werd aangeboden.   
 
Begin 1988 werden de nodige stappen gezet om de club een vzw statuut te bezorgen, en 
op  
10 Mrt 1888 werden de statuten van R.B.B.C. Zele vzw in het belgisch staatsbald 
gepubliseerd.        
Het bestaan van de vzw en de groei is te danken aan een enorme inzet van vele vrijwilligers.. 

 

In de beginperiode nam het aantal spelend leden toe net als, en minstens zo belangrijk, de 

bekendheid van RBBC Zele vzw. Na omzwervingen doorheen de vele voorgaande jaren op 

verschillende locaties – dit ngl erkenning locale overheden en mogelijke Sport-accommodaties wo. 

Zele, Hamme, Laarne, .. heeft RBBC vzw zijn huidige werking in sporthal te Wetteren. Ook werd 

omwille deze verschillende locaties, de officiele benaming jaren geleden reeds herzien naar RBBC 

vzw – om geen verwarring te geven naar voorgaande init. locatie Zele. 

 

Enkele bezielers van destijds zijn tot op heden nog steeds de vaandeldragers van onze vzw.,  en 

beoefenen nog steeds de RBAB sport op zich en bekleden bestuurlijke functies. 
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4.     ORGANISATIE 
 

 

 

Alle leden samen kiezen tijdens de algemene ledenvergadering het bestuur. 

Het bestuur heeft een  

Voorzitter, met als taken: leiding geven aan de vereniging en dus ook aan het bestuur. Externe 

contacten onderhouden en PR zaken. 

Secretaris, met als taken zorgen voor alle inkomende en uitgaande post en het notuleren van de 

vergaderingen. Archiveren 

Penningmeester, met als taken het binnenhalen van de contributies en het betalen van de 

rekeningen, de ledenadministratie en het maken van het financiële jaarverslag. Huren van 

sportaccommodaties etc. 

Bestuurslid Sportzaken, met als taken alle zaken die het Rolstoelbasket betreffen.  

Dus contactpersoon voor alle sportende leden, trainers en coaches. 

 

We streven ernaar alle functies dubbel te bezetten, zodat de taken gemakkelijk onderling verdeeld 

kunnen worden. Verjonging binnen het bestuur is ook een doel. 

 

Algemene 

Ledenvergadering 

Dagelijks Bestuur 

vzw. 

Bestuurslid 

Sportzaken 

Contactpersonen Leden 
Trainers/Vrijwilligers 

 

Penningmeesters 

Fin. verslaglegging 

Secretaris 

Notulen Vergadering 

Voorzitter 

Externe contacten 
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5. DOELSTELLINGEN 

RBBC vzw. wil in het kader van sport voor mensen met een beperking zich hoofdzakelijk blijven 

inzetten om het Rolstoelbasketbal op een zo acceptabel mogelijk niveau te houden, waarbij 

benevens personen met een beperking dus ook valide sporters van harte welkom zijn. Het 

sportaanbod bestaat op dit moment uit:  

Rolstoelbasketbal :  

op wedstrijdniveau (via fed Basketbal Vlaanderen) : 

op recreatieniveau (via fed Basketbal Vlaanderen of fed S-Sport/Recreas)  

Het ledenaantal is al jaren stabiel en schommelt rond de 20 leden. Op dit moment is dit ook 

ongeveer het maximum aantal leden wat de vereniging aankan. Dit heeft verschillende oorzaken, 

waaronder beschikbare/bevoegde leiding en goede beschikbare en bereikbare locaties. 

De doelstellingen per themagebied zijn hieronder uitgewerkt. 

5.1       Accommodatie 
RBBC vzw. streeft ernaar om een vaste plek te hebben waar sporters en leden elkaar kunnen 

ontmoeten en waar eventueel vergaderingen gehouden kunnen worden.  

Inmiddels heeft RBBC vzw. onderdak gevonden Sporthal De Warande te Wetteren, alwaar  

meeste trainingen / thuiswedstrijden doorgaan. De vergaderingen worden eveneens voorzien op 

data/uren bij beschikbaarheid van de beschikbare vergaderruimte in de sporthal. 

5.2 Sporttechnisch beleid.   
Momenteel  hebben we intern bevoegde leiding, doch het inschalen van gediplomeerde trainer(s) 

en/of meer geschoolde/ervaren personen/vrijwilligers blijft een aandachtspunt welke we de 

komende periode(s) dringend verder moeten invullen. 

Voor de wedstrijdsporters, waar mogelijk, meedoen aan tornooien, en nationale e/o landelijke 

competities met als doel de training in de praktijk te kunnen omzetten, en eventueel de kans geven 

aan leden hierdoor verder door te stromen binnen nationale selecties.  

Als vereniging hebben we contact met verschillende gemeentelijke sportdiensten, om waar 

mogelijk als G-sportclub mee ondersteuning te geven aan plaatselijke organisaties vanuit de 

respect. sportdiensten, en onze sport Rolstoelbasketbal verder te promoten en kenbaar te stellen 

aan een breder publiek. 

Als vereniging staan we ook steed open voor oa. Scholen en ander sportclubs, welke een initiatie 

Rolstoelbasket binnen een bepaalde omkadering/sportdag willen organiseren adhv de hulp van 

een ervaren G-sportclub. 

Beginnende sporters kunnen, zo nodig, een rolstoel lenen. 

Mocht de situatie zich voordoen dat een nieuwe specifieke sportdicipline zich aandient welke een 

méérwaarde kan geven binnen onze gehele werking voor bepaalde sporters/leden, dan zullen wij 

daar zeker niet onwelwillend tegenover staan. Doch er moet dan wel duidelijk zijn dat we daarvoor 

snel de financiële en sporttechnische mogelijkheden hebben/kunnen krijgen. 
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5.3     P.R  

 Interne contacten 

De hoofddoelstelling voor de interne contacten is het optimaliseren van de communicatie 
binnen de vereniging. Er zullen in de verenigingsstructuur korte communicatielijnen 
worden nagestreefd om een optimaal contact met leden te voorzien / behouden. 
De website is in 2018 volledig vernieuwd en we streven steeds deze zoveel mogelijk te 
promoten en up to date te houden met alle mogelijke inhoud van belang inzake onze 
Rolstoelbasketbal activiteiten op allerlei level, dit zowel voor de leden & derden . 
Ook hebben wij ondertussen een actief social media profiel (Facebook).  Dit om verder in te spelen 

aan hedendaagse trend, om zoveel mogelijk mensen te bereiken/betrekken en zo onze 

naamsbekendheid te promoten. Inmiddels is duidelijk dat Facebook een grote méérwaarde blijkt. 

 Externe contacten 
De vzw. wil ten alle tijde een goed contact onderhouden met allerlei besturen, organisates, 

sportclubs, eva. om ten alle tijde een votte en gezonde werking te kunnen bewerkstelligen. 

Kortom, externe contacten zijn er met: 

• Gemeentebestuur / Sportdienst(en) 

• Sportraden 

• Sportfederaties (BBvl.,  S-Sport/Recreas)  

• Andere verenigingen 

• Media 

• Verwijzers, ( fysiotherapeuten, ergotherapeuten, en ziekenhuizen) 

• Toekomstige leden (via contactform.Webpags folders). 

 

 Clubkleding 

Op het gebied van clubkleding is binnen onze werking zodanig voorzien, dat er naar gestreefd zal 

worden om een ieder speler die voor RBBC vzw in competitie zal aantreden, in dezelfde sportkledij 

te laten spelen. Sportkledij welke kan variëren van seizoen tot seizoen, eveneens  

ngl de wensen van betreffende sponsors. Wedstrijdkleding blijft echter steeds Geel/Blauw of 

Blauw/Geel. 

 

5.4        Financieel beleid 

Binnen RBBC vzw. dient men steeds een gezonde financiële toestand na te streven en is 
het van uitermate hoog belang dat men steeds een financiële armslag gaat voorzien, 
zodanig we als  sportclub een visie/planning kunnen opstellen voor de ongeveer 2jaar 
verder in de toekomst.. De contributies van spelers ea leden is zodanig mede bepalend, 
dat bovenop de financiêle inbreng van sponsors, het geheel aan activiteiten uiteindelijk 
kostendekkend is. En zullen in de begroting reserveringen worden gemaakt voor de 
langere termijn.  
De financiën zijn in beheer van de penningmeester, welke ten alle tijde de nodige uitleg en detail 

moet kunen voorleggen aan het dagelijks bestuur, alsook alle verplichtingen vervullen tov de vzw 

wetgevingen inzake jaarlijkse belastingsaangifte. 
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6.     PRIORITEITEN 
Alle vermelde aspecten binnen dit beleidsplan blijven onverwijld van hoog belang en deze  
doelstellingen wil de vzw. de komende tien jaar wil verder bestendigen en zelfs versterken waar 
kan en nodig. Er zijn echter enkele doelstellingen die een sleutelrol spelen binnen dit beleidsplan. 
De volgende doelstellingen per themagebied hebben de hoogste prioriteit: 

1. Alle bestuursfuncties dubbel bezet hebben daarnaast is bestuurlijke verjonging gewenst.  

2. Beleiding en materiaal 
3. Sponsoring / geldwerving 
4. Vrijwilligersbeleid.  
  
 
 

7.     TIJDSLIJN  
Nadat het beleidsplan ter goedkeuring is voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering en  met 

meerderheid gekeuring heeft bekomen, kan worden gestart met de uitvoering van de in dit plan 

genoemde beleidsprioriteiten en overige punten binnen de voorziene periode van 10 jaar. 

Indien eerder aanpassingen zich opdringen, zal dan ook accuraat verder bijsturingen worden 

voorzien, en waar nodig desnoods een nieuwe versie van het beleidsplan worden opgemaakt en 

ter goedkeuring woden aangeboden aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.     

Een maal per jaar zal het bestuur de voortgang van het beleid toetsen en eventueel bijstellen.  

 


