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Door en voor de Maasdonkse gemeenschap, met (spel) 

vreugde voor jong en oud op ieder zijn eigen niveau! 
Dit beleidsplan beschrijft waar Be Quick de komende vier jaren de aandacht op wil richten. Dit plan is 

gebaseerd op de enquête van de kaderleden en leden, plannen van het KNKV en wat we horen langs 

de lijn. Het beleidsplan geeft handvaten voor ieder lid van Be Quick. Wanneer we de komende jaren 

samen aan deze punten werken, kunnen we met Be Quick groeien naar succes. Niet alleen sportief, 

maar ook wat betreft gezelligheid.  

De belangrijkste punten zijn: 

Vrijwilligers, Door en voor de gemeenschap 

Zonder vrijwilligers is er geen Be Quick. De komende vier jaren willen we actief gaan werken aan het 

werven, begeleiden en waarderen van onze vrijwilligers. De huidige vrijwilligers zijn het hart van onze 

club, maar ze kunnen meer worden ondersteund, in de zin van meer handen en meer kennis. 

Arbitrage, Spelen is ook fluiten 

Iedereen die korfbalwedstrijden speelt weet dat er een scheidsrechter moet zijn. Iedere club moet 

scheidrechters leveren van de bond; doen we dit niet of niet genoeg, dan krijgen we een boete of 

zelfs aftrek van punten van wedstrijdteams. De afgelopen jaren hebben we binnen Be Quick grote 

stappen gezet op het gebied van scheidsrechters. Echter, we zijn er nog niet; we hebben nog te 

weinig scheidsrechters.  Het is nodig om meer leden te betrekken bij het fluiten. 

(Technisch) Jeugd (Plan), Jeugd is de toekomst 

De komende jaren willen we een duidelijk technische jeugdbeleid maken en uitvoeren. Hierdoor 

kunnen we elke speelster korfbal op haar niveau aanbieden. 

Ledenwerving/Ledenbehoud, Groeien naar succes 

Om Be Quick gezond te houden moet ons ledenaantal stijgen. Dat valt niet mee met minder kinderen 

en meer sportmogelijkheden. De komende vier jaren willen we leden blijven werven in Nuland, maar 

ook buiten Nuland. 

Club organisatie, Be Quick klaar voor de toekomst 

Het bestuur en de commissies moeten anders gaan opereren en communiceren. De huidige structuur 

sluit niet aan bij wat we nu verwachten en willen met Be Quick. 

Wanneer we  de komende jaren samen aan deze punten werken, kunnen we met Be Quick groeien 

naar succes. Niet alleen sportief, maar ook wat betreft gezelligheid. 

Dit is niet iets wat het bestuur alleen kan doen, het is iets wat we samen met alle leden en mensen 

uit de gemeenschap die Be Quick een warm hart toedragen moeten realiseren! 

Be Quick: Door en voor de gemeenschap, met (spel) vreugde voor jong en oud op ieder zijn eigen 

niveau!  
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Leeswijzer 
Dit document beschrijft het beleidsplan voor dameskorfbalvereniging Be Quick voor de 

periode 2012-2016.  

Het hoofdstuk Algemeen op pagina 5 beschrijft waar Be Quick voor staat. 

In het hoofdstuk Sterkte-zwakte Analyse Be Quick 2012 op pagina 6 kun je lezen hoe het bestuur tot 

deze thema’s is gekomen. 

Als je direct wilt lezen wat de beleidsthema’s zijn en de doelen voor deze thema’s, moet je het 

hoofdstuk Beleidsthema’s lezen op pagina  9. 

In de bijlagen vind je de details die bij de hiervoor beschreven hoofdstukken horen. 
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Algemeen 

Wat is Be Quick? 

In de bestuursvergadering van 29 februari 2012 hebben we nagedacht over wat Be Quick uniek 

maakt: wat maakt Be Quick tot de succesvolle vereniging die het nu is, wat zijn de zaken we die als 

vereniging moeten koesteren, waar mogen we trots op zijn. 

Door middel van een open brainstormsessie hebben we een aantal groepen geïdentificeerd die Be 

Quick uniek maken. De zaken die genoemd zijn tijdens de brainstormsessie staan in bijlage A. 

Uit deze groepen hebben we een korte beschrijving gehaald die kort en kracht aangeeft waarom Be 

Quick uniek is: 

Door en voor de gemeenschap, met (spel)vreugde voor jong en oud op ieder zijn eigen niveau. 

Doel en reikwijdte van het beleidsplan  

Het eerste beleidsplan van Be Quick was geldig van september 2003 tot en met augustus 2007. Hierin 

waren vijf actieplannen geformuleerd waaraan opvolging is gegeven in de achterliggende periode.   

Het tweede beleidsplan heeft gelopen van 2008-2012. In dit beleidsplan waren stonden de volgende 

vijf thema’s: 

1. Levering scheidsrechters / Masterplan Arbitrage; 

2. Ledenwerving / -behoud 

3. Sponsoring / PR 

4. Privatisering 

5. Korfbal op het hoogste niveau behouden 

Het nieuwe beleidsplan dient opnieuw helderheid te scheppen met betrekking tot het doel van het 

handelen van de vereniging voor de komende vier jaren. Daarnaast dient het handvaten aan te 

reiken voor leden, kader, commissies en bestuur in hun handelen en besluitvorming.  

Het beleidsplan is geldig vanaf het moment dat ze door de Algemene Ledenvergadering wordt 

vastgesteld (september 2012). De periode van bruikbaarheid is geschat op de komende vier 

seizoenen. Grote veranderingen binnen de vereniging of vanuit de omgeving kunnen leiden tot een 

aanpassing van het beleidsplan. Dit zal dan altijd in de ALV bekrachtigd moeten worden.  

De beleidsthema’s opgenomen in het beleidsplan komen terug in elke vergadering van het bestuur. 
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Sterkte-zwakte Analyse Be Quick 2012 
Voor het beleidsplan 2012-2016 heeft het bestuur van Be Quick een zogeheten SWOT 

analyse uitgevoerd. De resultaten van deze analyse zijn als uitgangspunt gebruikt voor 

het beleidsplan 2012-2016. Voor meer informatie over wat een sterkte-zwakte analyse is, zie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sterkte-zwakteanalyse. 

De punten genoemd tijdens de sterkte-zwakte analyse staan in bijlage B. De verschillende punten zijn 

ook ingedeeld in categorieën, ook deze informatie staat in bijlage B. 

Samenvattend komen we tot de volgende aandachtsgebieden voor het nieuwe beleidsplan: 

1. Vrijwilligers/Kader 

2. Arbitrage  

3. Technisch Jeugdplan/Jeugd 

4. Ledenbehoud/Ledenwerving 

5. Cluborganisatie 

6. Sponsoring 

7. Financiën 

8. Samenwerking 

Hieronder staat een toelichting per punt waarom het wel of niet in het beleidsplan is opgenomen. 

Vrijwilligers/Kader 

Op de voorkant van het beleidsplan staat de zin: “Door en voor de Maasdonkse gemeenschap, met 

(spel)vreugde voor jong en oud op ieder zijn eigen niveau.”. De eerste drie woorden zijn belangrijk:  

“Door en voor”. Be Quick merkt ook dat leden een steeds drukker leven krijgen, en in het algemeen 

minder prioriteit geven aan het invullen van kader taken voor Be Quick. Echter, zonder een gezond 

en breed kader, is er ook geen Be Quick. Het huidige kader van Be Quick is actief en enthousiast. We 

zullen er echter voor moeten zorgen dat dit kader zo breed mogelijk wordt, en dat alle leden hun 

steentje bijdragen aan de club. 

Als bestuur zien we in de belasting van het huidige kader een groot gevaar voor de toekomst. We zijn 

van mening dat we in de komende vier jaren actief van een beleidsplan moeten werken om het kader 

groter te maken, goed te begeleiden en te waarderen om zo de toekomst van Be Quick niet in gevaar 

te laten komen. 

Arbitrage 

De afgelopen jaren is er binnen Be Quick hard gewerkt aan het Masterplan Arbitrage (MPA). Als 

vereniging hebben we hier grote stappen gezet, maar we zijn nog zeker niet waar we moeten zijn. 

Het is belangrijk om het huidige MPA van Be Quick opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen.   

Het onvoldoende leveren van scheidsrechters kan leiden tot boetes en zelfs puntenaftrek. Hierdoor 

blijft het belangrijk om de juiste aandacht te geven aan arbitrage. 

Vanuit het bestuur vinden we arbitrage, en de consequenties wanneer dit niet op orde is, zo groot, 

dat we arbitrage opnieuw in het beleidsplan voor de komende vier jaren opnemen. 
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Technisch Jeugdplan / Jeugd 

De jeugd heeft de toekomst. We zijn een relatief grote verenging en willen korfbal 

aanbieden op elk niveau. We hebben jeugd (en senioren) die mee kunnen spelen op het 

hoogste dameskorfbal niveau. Als bestuur vinden we het belangrijk dat we jeugdleden goed opleiden 

en zo goed mogelijk korfbal laten spelen. Wij zijn van mening dat hierdoor de spelvreugde stijgt. 

Als bestuur willen we daarom in het nieuwe beleidsplan een actief beleid gaan voeren op het 

ontwikkelen van onze jeugd. Hiermee garanderen we ook dat we in de toekomst op het hoogst 

haalbare niveau kunnen blijven spelen. 

Ledenbehoud/Ledenwerving 

In het vorige beleidsplan is al erkend dat ledenwerving en ledenbehoud belangrijk is. Een van de 

acties was het oprichten van een commissie ledenbehoud/ledenwerving. Deze commissie is actief, ze 

zijn actief op het gebied van ledenbehoud maar ook ledenwerving. 

Door het teruglopend aantal kinderen in de Nulandse gemeenschap, en de sterke concurrentie van 

andere sporten en activiteiten, moeten we aandacht blijven besteden aan ledenbehoud en 

ledenwerving. Daarnaast is het voor de KNKV ook een speerpunt de komende jaren leden te werven 

en te behouden. 

Vanuit het bestuur vinden we dit zo belangrijk, dat we ledenbehoud/ledenwerving opnieuw in het 

beleidsplan voor de komende vier jaren opnemen. 

Cluborganisatie 

Uit de laatste kaderenquête bleek dat vele kaderleden en commissies aangeven dat de communicatie 

binnen de vereniging verbeterd kan worden. Vanuit het verleden is het zo dat een bestuur veel in de 

uitvoering betrokken is. Dit is binnen Be Quick nu al aan het veranderen.  

We vinden het als bestuur belangrijk om de organisatie aan te passen en naar een organisatie te 

gaan waarbij commissies zelfstandig, zonder directe inmenging van het bestuur, en waar mogelijk 

met een eigen budget moeten kunnen werken. Hierdoor kunnen commissies zelfstandiger opereren, 

zijn ze minder afhankelijk van het bestuur in hun dagelijkse gang van zaken, en daardoor dus 

slagvaardiger. Het vernieuwen van de cluborganisatie zal daarom onderdeel worden van het nieuwe 

beleidsplan. 

Sponsoring 

In het vorige beleidsplan was sponsoring een van de thema’s. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen in 

de vorm van een actief en goed sponsorbeleid. Vanuit het bestuur willen we dit beleid nu borgen en 

er vanuit het beleidsplan verder niet meer aan te werken. We willen de komende jaren doorgaan 

met het sponsorbeleid zoals het nu staat. 

Financiën 

Door de economische crisis en het feit dat Be Quick vanaf 2012 zelf verantwoordelijk is voor het 

onderhoud van gebouwen en veld is een goed financieel beleid voor ons belangrijk. Een goed en 

gezond financieel beleid is voor ons zo belangrijk en vanzelfsprekend dat we dit niet expliciet in het 

beleidsplan willen opnemen. 
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Samenwerking 

Samen sta je sterker dan alleen. Een oud gezegde, maar zeker een waar gezegde. Als 

grotere vereniging kunnen we de kleinere verenigingen in de regio bijstaan met onze 

kennis en waar mogelijk mankracht. We zullen ook moeten kijken wat we daarvoor terug kunnen 

krijgen. Een goed voorbeeld is het mee opleiden van scheidsrechters van Tovido, waardoor zij een 

aantal wedstrijden voor Be Quick gaan fluiten gedurende hun opleiding. 

Als bestuur willen we, waar mogelijk,  samenwerken met andere verenigingen. We zijn hier wel zeer 

afhankelijk van de andere verenigingen. Door deze afhankelijkheid, en ook de vraag of we als Be 

Quick terugkrijgen wat we willen, nemen we dit punt niet op in het beleidsplan. 
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Beleidsthema’s 
In dit hoofdstuk staan de vijf beleidsthema’s voor de komende vier jaren. Per thema 

staat wat we als club willen bereiken. 

Vrijwilligers, Door en voor de gemeenschap 

Waarom in het beleidsplan 

Uit de kaderenquête van seizoen 2011/2012 blijkt dat 23% van het huidige kader de belasting als 

zwaar/soms te zwaar ervaart. 

Als je kijkt naar het bestuur en de commissies  zoals TC, JC, PR, Sponsor en ledenwerving en leden 

behoud,  bestaan deze commissies momenteel in totaal uit 40 personen, waarvan er 27 ook spelend 

lid zijn. Dit is dus 68%, waarvan de meeste leden ook twee keer in de week moeten trainen. De druk 

op spelende leden is dus groot. Het aantal niet-spelende kaderleden is dus maar 32%. 

Uit de gegevens van hierboven blijkt dat de druk op spelende kaderleden hoog is. Wanneer deze 

besluiten om te stoppen met korfbal vanwege de druk, verliezen we leden; wanneer ze stoppen met 

kaderfuncties krijgen we organisatorische problemen. Daarnaast blijkt ook dat kaderleden hulp en 

ondersteuning nodig hebben. Door de juiste hulp kan men ook minder druk gaan ervaren. 

Doelstellingen 

De doelstellingen voor het beleidsthema Vrijwilligers de komende jaren zijn: 

1. Maximaal 10% mag in 2016, met dezelfde enquête als in seizoen 2011/2012, aangeven dat 

de belasting te zwaar/soms te zwaar is; 

2. Het opstellen van een duidelijke definitie van een kaderlid; 

3. Een duidelijk inzicht krijgen in de belasting per persoon/per kaderlid. 

Actieplannen 

In de eerste helft van het seizoen 2012/2013 gaan we actieplannen maken om de bovenstaande 

doelen te realiseren. Hiervoor zullen we een aparte werkgroep oprichten. 

Arbitrage, Spelen is ook fluiten 

Waarom in het beleidsplan 

Be Quick is in seizoen 2007-2008 begonnen met het concretiseren en implementeren van het 

Masterplan Arbitrage binnen onze vereniging. Streven van de vereniging is om binnen vier seizoenen 

het Masterplan Arbitrage zodanig ingebed te hebben binnen de vereniging dat er een structurele 

waarborg is ontstaan van het leveren van scheidsrechters vanuit Be Quick, zodat we kunnen voldoen 

aan de eisen vanuit de KNKV. 

Kanttekening daarbij is dat het Masterplan Arbitrage continu om aandacht en bijsturing vraagt. 

Vanuit het KNKV komen er telkens nieuwe ontwikkelingen bij, die soms vragen om aanpassingen bij 

verenigingen. Het is dus geen statisch, maar juist een dynamisch plan. 

De afgelopen jaren heeft dit plan zijn vruchten afgeworpen, maar het is nog niet zover dat het alleen 

een kwestie van borgen is. Het zaadje is gepland en ontkiemd, nu moet het plantje de komende jaren 

gaan groeien. 
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Wanneer we niet voldoen aan de eisen van het KNKV zal dit als gevolg hebben dat we 

boetes krijgen en eventueel puntenaftrek voor alle wedstrijdteams behalve het eerste 

team
1
.  

Het bestaande masterplan arbitrage moet herzien worden en de komende vier jaren actief worden 

geïmplementeerd. 

Doelstellingen 

De doelstellingen voor het beleidsthema Arbitrage de komende jaren zijn: 

1. Geen boetes meer vanwege het onvoldoende leveren van scheidsrechters; 

2. Minimaal negen scheidsrechters vanuit Be Quick die regelmatig rechtstreeks voor KNKV 

fluiten (in seizoen 2012/2013 hebben we er al vijf); 

3. Een scheidrechterscommissie oprichten, die zich bezighoudt met arbitragezaken; 

4. Elke jeugdlid dat naar de senioren gaat, heeft het KNKV basisopleiding B gehaald; 

5. Alle scheidsrechters hebben het juiste certificaat; 

6. De prioriteit ligt bij het opleiden van scheidsrechters, mede omdat de eisen van de KNKV op 

het gebied van beoordelingen komend seizoen gaan veranderen. 

Actieplannen 

In de eerste helft van het seizoen 2012/2013 willen we actieplannen maken om de bovenstaande 

doelen te realiseren. 

Technisch JeugdPlan / Jeugd, Jeugd is de toekomst 

Waarom in het beleidsplan 

Het werven van nieuwe leden zal de komende jaren moeilijker worden, zie het beleidsthema 

Ledenwerving/Ledenbehoud, bladzijde 11. Op het moment dat we jeugd hebben is het belangrijk dat 

we ze korfbal kunnen aanbieden wat op hun eigen niveau ligt. Het hoofdthema voor Be Quick de 

komende jaren is: Door en voor de Maasdonkse gemeenschap, met (spel)vreugde voor jong en oud op 

ieder zijn eigen niveau.  

Doelstellingen 

De doelstellingen voor het beleidsthema Jeugd de komende jaren zijn: 

1. In seizoen 2015/2016 staat beschreven per leeftijdscategorie wat we van speelsters en teams 

mogen verwachten op een bepaald niveau; 

2. In seizoen 2015/2016 hebben we een duidelijk inzicht waar speelsters en/of teams zich 

kunnen verbeteren; 

3. In seizoen 2015/2016 speelt de A1 in de hoofdklasse en wint minimaal een finale (veld- of 

zaalcompetitie). 

Actieplannen 

In de eerste helft van het seizoen 2012/2013 willen we de technische commissie vragen om 

actieplannen maken om de bovenstaande doelen te realiseren. 

                                                           
1
 Eerste teams krijgen geen punten aftrek, dit is de regel zoals deze door de KNKV is opgesteld. 
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Ledenwerving/Ledenbehoud, Groeien naar succes 

Waarom in het beleidsplan 

Uit cijfers van het CBS
2
 blijkt dat het aantal inwoners in de gemeente Maasdonk de afgelopen jaren 

licht is gedaald: in 2005 11360 en in 2011 11254. De prognose voor 2015 is 11024 inwoners en in 

2020 zelfs een daling naar 10994. Daarnaast is de prognose in 2015 dat er 24,1% in de categorie 0 tot 

20 jaar valt, en in 2020 is dit gedaald naar 22,1% 

Het aantal verenigingen in de gemeente Maasdonk is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Was het een 

aantal jaren nog beperkt, nu kennen we in de gemeente Maasdonk al meer dan negen verschillende 

soorten sporten
3
, waarbij de verschillende soort sporten ook nog verschillende varianten kennen 

zoals de paardensport (denk aan de Paardenvriendjes maar ook de Voltigevereniging). 

Daarnaast is het voor ouders gemakkelijker geworden om naar omliggende dorpen te gaan doordat 

de meeste gezinnen een of meerdere auto’s hebben. Hierdoor zijn jeugdactiviteiten in Oss, ’s-

Hertogenbosch of Rosmalen ook een optie voor hobby’s van kinderen. 

De KNKV heeft als speerpunt de komende jaren om het aantal leden te laten groeien. Door het aantal 

leden te laten groeien kan de bond een A-bond blijven voor NOC-NSF. Hierdoor heeft de KNKV recht 

op meer (financiële) ondersteuning. Wanneer de KNVK deze financiële ondersteuning niet krijgt, 

betekent dit dat verenigingen meer moeten gaan bijdragen.  De KNKV gaat uit van een groei van 7% 

per jaar. Om in te spelen op bijvoorbeeld de vergrijzing zet de KNKV in op nieuwe doelgroepen 

(aanbod KombiFit 45+) en behoud van de huidige leden (inspelen op de behoefte/vraag door het 

aanbieden van alternatieve competitievormen).   

Willen we als verenging blijven acteren op het niveau dat we momenteel hebben, willen we 

financieel gezond blijven, willen we voldoende vrijwilligers blijven vinden, dan moeten we als club 

blijven groeien. We moeten actief leden werven buiten Nuland, maar  zeker ook in Nuland. Be Quick 

moet voor alle meiden in Maasdonk en omgeving een logische keuze zijn. 

Data 

In het onderstaande deel wordt dit hoofdstuk onderbouwd met data. 

                                                           
2
 http://statline.cbs.nl/StatWeb/default.aspx 

3
 http://www.maasdonk.smartmap.nl/#adressen 
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Figuur 1, Verloop ledentotaal KNKV 2005-2011. 

In de grafiek hierboven staat het totaal ledenverloop van de KNKV. In de grafiek hieronder het 

ledenverloop van Be Quick. 

 

Figuur 2, Ledenverloop Be Quick 2007-2012. 

Het verloop van de leden binnen Be Quick komt overeen met de landelijke trend van de KNKV. Het 

verloop van de seizoen 2007-2008 en 2008-2009 is gedeeltelijke gecombineerd.  

Uit deze data blijkt dat het aantal leden langzaam aan het teruglopen is. 

Doelstellingen 

De doelstellingen voor het beleidsthema Ledenwerving/Ledenbehoud de komende jaren zijn: 

1. Op 1 april 2012 hadden we 250 leden, we willen in april 2016 minimaal 275 leden hebben: 

een toename van 10%; 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totaal leden 98840 100780 102092 102283 100990 100144 97629
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2. Op elke niveau in de jeugd spelen minimaal twee teams, dit betekent dus 

minimaal 124 jeugdleden in het seizoen 2015/2016; 

3. Aan het eind van het seizoen, beginnend vanaf 2012/2013, komt er een 

overzicht met daarin een duidelijk beeld van het aantal nieuwe leden, stoppende leden, en 

eventueel extra informatie waarom leden stoppen. 

Actieplannen 

In de eerste helft van het seizoen 2012/2013 willen we samen met de commissie 

ledenwerving/ledenbehoud de actieplannen maken om de bovenstaande doelen te realiseren. 

Cluborganisatie, Be Quick klaar voor de toekomst 

Waarom in het beleidsplan 

Be Quick is opgericht in 1950 en door de jaren heen is de organisatie aangepast aan de moderne tijd. 

Elke periode in de tijd vraagt een andere structuur om een organisatie goed te besturen. De huidige 

tijd gaat uit van verantwoordelijkheden neerleggen bij mensen, en weg van het direct aansturen van 

mensen vanuit een locatie. De huidige structuur gaat ervan uit dat het bestuur in vele gevallen een 

beslissing neemt, en dat het bestuur in verschillende belangrijke commissies vertegenwoordigd is. 

Be Quick wil naar een structuur waarin commissies duidelijke verantwoordelijkheden hebben, en 

deze verantwoordelijkheden ook nemen. De club zou zonder bestuur gewoon door moeten kunnen 

draaien.  

De communicatie tussen de commissies is voor verbetering vatbaar. Uit het de kaderenquête van 

seizoen 2011/2012 wordt door verschillende kaderleden (22%) aangegeven dat de communicatie 

tussen commissies en vanuit het bestuur beter kan.  

Doelstellingen 

De doelstellingen voor het beleidsthema Cluborganisatie in de komende jaren zijn: 

1. Eind 2012 ligt er een duidelijke beschrijving van elke commissie en het doel van de 

commissie in het algemeen; 

2. Eind 2012 heeft elke commissie  actieplannen (Plan Do Check Act aanpak) gemaakt om aan te 

sluiten bij het beleidsplan waar mogelijk en nodig; 

3. In 2013 is er een nieuwe communicatie en overleg structuur, en liggen de organisatie van de 

commissies  vast; 

4. In 2014 maakt elke commissie zijn eigen begroting waar mogelijk en krijgt de beschikking 

over een budget, waar mogelijk en nodig; 

5. In 2014 opereert het bestuur als een bestuur op afstand en is niet meer verantwoordelijk 

voor de dagelijkse gang van zaken; 

6. Aan het eind van dit beleidsplan zijn alle commissies en bestuur op gewenste sterkte. 

Actieplannen 

In de eerste helft van het seizoen 2012/2013 zal het bestuur actieplannen maken om de 

bovenstaande doelen te realiseren. 
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Slotwoord 
De afgelopen jaren heeft dkv Be Quick al met een beleidsplan gewerkt, met daarin 

verschillende thema’s. Dit heeft als resultaat dat we een gezonde, gezellige en actieve 

club zijn. Goede resultaten zijn ons sponsorbeleid en masterplan arbitrage, deze plannen zijn door de 

KNVK ook beloond met een financiële prijs. 

De komende jaren gaan we met dit nieuwe beleidsplan aan de slag. Doel is om Be Quick een 

gezonde, gezellig en actieve club te laten blijven. Dit kan het bestuur niet alleen, alle leden, 

commissies, en mensen die Be Quick een warm hart toedragen zullen hierbij moeten helpen. Als we 

allemaal ons steentje bijdragen, dan ligt heeft Be Quick een mooie toekomst.  

Het bestuur hoopt dat alle leden dit beleidsplan ondersteunen en willen helpen, waar mogelijk, om 

de doelen in het plan te realiseren. 

Wanneer we allemaal realiseren  dat dkv Be Quick door en voor de Maasdonkse gemeenschap is, 

met (spel)vreugde voor jong en oud op ieder zijn eigen niveau,  kunnen we Groeien naar Succes! 

Bestuur dkv Be Quick 

Angenita Heijmans, Breunis Heijzen, Hans Clement, Isabel van Amersfoort, Johan Heijmans, Ralph 

van Roosmalen, Renske Maas, Simone van den Heuvel. 
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Bijlage A, Brainstorm sessie over Wat is Be Quick 
Hieronder staan kreten, zinnen die tijdens de brainstormsessie genoemd zijn, gegroepeerd per 

onderwerp. De eerste groep zijn zaken die in de beschrijving van Be Quick zijn opgenomen, daarna 

komen nog een aantal “losse” zaken.  Uit deze kreten, zinnen hebben we de beschrijving gehaald. 

• Door… 

o Acceptatie van medespeelsters 

o Met zijn allen 

o Samenwerking / wij-gevoel 

o Betrokkenheid 

o Belang van vrijwilligers / huishoudelijk gevoel 

• Voor… 

o Midden in de Nulandse samenleving 

o Belangrijk in Nulandse -> Maasdonkse samenleving 

o Samenhang met dorp Nuland 

o Stevig geworteld in Nuland 

o Voor en door Nuland (de gemeenschap, incl. bedrijven) 

o Actieve en passieve recreatie voor gemeenschap 

• Spelvreugde 

o Spelvreugde van hoog tot laag 

o De beste willen zijn 

o Prestatie topkorfbal 

o Prestatie, maar niet ten koste van alles 

o Niveau 

o Topsport 

o De wil om te winnen 

• Vreugde 

o Gezellige vereniging 

o Gezelligheid 

o Gezelligheid/sfeer 

• Jong… 

o Bijdragen aan “gezonde opvoeding” van de Nulandse jeugd 

o Jeugdbegeleiding 

o Jeugd 

• Groei / grote vereniging 

• Kwaliteit bestuur en leiding/trainers, kwaliteit en kwantiteit 

• Professioneel / vooruitstrevend 

• Financieel gezond 

• Kracht van de eenvoud 

• Presentatie naar buiten toe 
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Bijlage B, Brainstorm sessie sterkte-zwakte analyse 
In dit hoofdstuk staan de punten die genoemd zijn door de bestuursleden in de sterkte-

zwakte analyse. 

1. Sterktes 

o Inzet vrijwilligers 

o Saamhorigheid 

o Betrokkenheid 

o Sponsor commissie 

o Niveau (jeugd) speelsters 

o Niveau 

o Jeugd 

2. Zwaktes 

o Financiën 

o Sponsors 

o Hoge kosten door prestaties 

o Uitvoering jeugdtechnisch plan 

o Klantenbinding 

o Leden die alleen willen korfballen 

o Aantal scheidsrechters 

o Aantal scheidsrechters (op naam) 

o Bestuur te veel details, commissies te afhankelijk 

3. Kansen 

o Gemengd korfbal 

o Maasdonk + Bernheze 

o Regionale werving leden (groei) 

o Jeugd 

o Aandacht jeugd op juiste momenten 

o Doelgroepen werven, Kangoeroes 4-5 jr, 35+, 55+ 

o Buitenbeentjes, jong, oud, allochtonen, beperkingen 

o Samenwerking met andere verenigingen 

o Samenwerking / ervaringen delen met andere verenigingen 

o Financiën 

o Verkoop van korfbalartikelen 

o Sponsors 

o Beter gebruik van accommodatie 

o Professionaliteit / uitstraling BQ 

4. Bedreigingen 

o Ledenaantal 

o Andere interesses, verlokkingen (internet, e.d.) van de jeugd 

o Minder jeugd/meer variëteit 

o Minder kinderen in Nuland 

o Teruglopend aantal leerlingen/kinderen in Nuland 

o Meer aanbod sporten 
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o Andere sporten, meisjesvoetbal 

o Bevolkingskrimp 

o Teveel bij te weinig vrijwilligers 

o Aantal en “kracht” van vrijwilligers 

o Financiën gemeente 

o Sponsoren 

o Privatisering 

o Financiën 

o Verplichtingen (financieel en anders) vanuit KNKV 

o Teveel eisen door buitenwereld 

o Korfbal “dorps karakter” 

De volgende stap was om de punten per categorie samen te voegen, hieruit komen eventueel 

punten die we in het nieuwe beleidsplan kunnen aanpakken. 

Categorieën 

1. Vrijwilligers/Kader 

o Inzet vrijwilligers 

o Saamhorigheid 

o Betrokkenheid 

o Teveel bij te weinig vrijwilligers 

o Aantal en “kracht” van vrijwilligers 

2. Sponsoring 

o Sponsorcommissie 

o Sponsors 

3. Jeugd 

o Niveau (jeugd) speelsters 

o Niveau 

o Jeugd 

o Uitvoering jeugdtechnisch plan 

4. Financiën 

o Financiën 

o Sponsors 

o Financiën gemeente 

o Privatisering 

o Verplichtingen (financieel en anders) vanuit KNKV 

o Hoge kosten door prestaties 

o Verkoop van korfbalartikelen 

o Beter gebruik van accommodatie 

5. Ledenbehoud 

o Klantenbinding 

o Leden die alleen willen korfballen 

6. Arbitrage 

o Aantal scheidsrechters 

o Aantal scheidsrechters (op naam) 
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7. Cluborganisatie 

o Bestuur te veel details, commissies te afhankelijk 

8. Ledenwerving 

o Gemengd korfbal 

o Maasdonk + Bernheze 

o Regionale werving leden (Groei) 

o Jeugd 

o Aandacht jeugd op juiste momenten 

o Doelgroepen werven, Kangoeroes 4-5 jr, 35+, 55+ 

o Buitenbeentjes, jong, oud, allochtonen, beperkingen 

o Ledenaantal 

o Andere interesses, verlokkingen (internet, e.d.) van de jeugd 

o Minder jeugd/meer variëteit 

o Minder kinderen in Nuland 

o Teruglopend aantal leerlingen/kinderen in Nuland 

o Meer aanbod sporten 

o Korfbal “dorps karakter” 

o Andere sporten, meisjesvoetbal 

o Bevolkingskrimp 

9. Samenwerking 

o Samenwerking met andere verenigingen 

o Samenwerking / ervaringen delen met andere verenigingen 

o Professionaliteit / uitstraling BQ 

10. Overig 

o Teveel eisen door buitenwereld 
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Bijlage C, Websites en losse ideeën per beleidsthema 

Vrijwilligers 

• Saamhorigheid/betrokkenheid behouden en vergroten 

• Meer kaderleden zoeken 

• http://www.knkv.nl/bestuurders/kennisbank/kaderleden/ouders-graag-gezien/  

• http://www.sportalliantie.nl/produktdetails2.asp?ProduktID=4&DoelgroepID=2   

• http://www.knkv.nl/bestuurders/kennisbank/kaderleden/taak-en-functieomschrijvingen/  

• http://www.knkv.nl/bestuurders/kennisbank/kaderleden/vrijwilligers-graag-gezien/  en 

http://www.vrijwilligersgraaggezien.nl/  

• http://www.knkv.nl/bestuurders/kennisbank/organisatie/maatschappelijke-stage/  

• http://www.knkv.nl/bestuurders/kennisbank/kaderleden/vrijwilligersbeleid/     

• http://www.knkv.nl/userfiles/bestuurders/Kaderleden/vrijwilligersbeleidrheko.pdf  

• http://www.vrijwilligerswerk.nl/  

• http://www.knkv.nl/userfiles/bestuurders/Kaderleden/Vrijwilligersbeleid.pdf  

• Inzicht geven in het werk van kaderleden, wat is het, wat houdt het in, waarom is het leuk, 

wat krijg je er voor terug 

• Beloning voor leden die een kaderlid werven? 

• Positieve benadering, geen dwang regelingen 

• Om druk voor vrijwilligers te verminderen, elk lid aan het begin van het seizoen een brief 

geven met wat positieve dingen maar ook wat de vereniging van haar verwacht dit seizoen, 

dus plantjesacties, diensten, a/b-junioren spelregel certificering etc. 

• Expliciete en duidelijke waardering voor vrijwilligers 

Technisch Jeugdplan / Jeugd 

• Een technisch jeugdplan wat actief wordt uitgevoerd 

• Warme overdracht tussen elk seizoen, met verbeterpunten voor je eigen team definiëren 

• Beschrijven wat er wordt verwacht van leden op een bepaalde leeftijd/of van een team 

• Train de trainer 

Ledenwerving/Ledenbehoud 

• http://www.knkv.nl/bestuurders/kennisbank/leden-en-activiteiten/ledenwerfacties/  

• http://www.knkv.nl/bestuurders/kennisbank/leden-en-activiteiten/introductieboekje/    

• http://www.knkv.nl/userfiles/bestuurders/Leden_en_Activiteiten/Introductieboekje.pdf  

• Inzicht in waarom leden stoppen, ook getalsmatig, wat is ons verloop? 

• Zet korfbal neer als de “teamsport voor meiden” 

• Ledenwerving voor speciale doelgroepen 

Cluborganisatie 

• Zelfstandige commissies 

• Bestuur alleen controleren of beleidsplan wordt uitgevoerd 

• Commissies met eigen budgetten 

• Commissies die hun eigen jaarplan (max 1 a4 maken) 


