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Naar een gezonde toekomst 
Dit beleidsplan beschrijft waar Be Quick de komende vier jaren de aandacht op wil 

richten. Dit plan is gebaseerd op een sterkte-zwakte analyse door studenten van de 

Hogeschool Arnhem Nijmegen, een inspiratieavond onder leiding van de gemeente Den Bosch en 

een brainstormsessie van het bestuur. Het beleidsplan geeft handvatten voor ieder lid van Be Quick. 

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

groeien naar een gezonde toekomst. Niet alleen sportief en financieel, maar ook wat betreft 

gezelligheid.  

De belangrijkste punten zijn: 

Vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers is er geen Be Quick. De komende vier jaren willen we verder gaan met actief  

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 

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. We willen 

arbitrageproof worden. 

Niveau van de Jeugd  

De komende jaren willen we verder gaan met de uitvoering van het technische jeugdbeleid. Hierdoor 

kunnen we niet alleen elke speelster korfbal op haar niveau aanbieden, maar ook het niveau zodanig  

verbeteren, dat het kan leiden naar een landskampioenschap. 

Samenwerking 

We kunnen als korfbalvereniging niet geheel op onszelf blijven. Voor een gezonde toekomst zullen 

we actief toenadering moeten zoeken naar andere verenigingen binnen onze gemeenschap. Maar 

ook een vorm van samenwerking met andere korfbalverenigingen binnen de regio moeten we niet 

uit de weg gaan. 

Sport veilig 

Het is van het grootste belang dat elk lid van onze vereniging onze club ziet als een veilige plaats om 

actief sport te bedrijven. We mogen van een ieder verwachten dat we met respect met elkaar 

omgaan. Dit geldt voor iedereen die actief of passief gebruik maakt van onze accommodatie.  
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Wanneer we  de komende jaren samen aan deze punten werken, kunnen we met Be 

Quick groeien naar een gezonde toekomst. Niet alleen sportief en financieel, 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! 
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Leeswijzer 
Dit document beschrijft het beleidsplan voor dameskorfbalvereniging Be Quick voor de 

periode 2016-2020.  

Het hoofdstuk Algemeen op pagina 6 beschrijft waar Be Quick voor staat. 

In het hoofdstuk Sterkte-zwakte Analyse  op pagina 7 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 

betreffende hoofdstuk lezen op pagina  13. 

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

  



Naar een gezonde toekomst! 

Pagina 6 van 18 

 

Algemeen 

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

vereniging moeten koesteren, waar mogen we trots op zijn? 

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 stonden de volgende vijf 

thema’s centraal: 

1. Levering scheidsrechters / Masterplan Arbitrage 

2. Ledenwerving / -behoud 

3. Sponsoring / PR 

4. Privatisering 

5. Korfbal op het hoogste niveau behouden. 

Het derde beleidsplan heeft gelopen van 2012-2016. In dit beleidsplan stonden de volgende vijf 

thema’s: 

1. Vrijwilligers 

2. Arbitrage 

3. Technisch jeugdplan 

4. Ledenwerving/Ledenbehoud 

5. Cluborganisatie. 

Terugkijkend op de beleidsplannen zijn er een aantal verbeterpunten: creëren van draagvlak, 

communicatie van het beleidsplan naar de leden en bewaking van de voortgang van de uitvoering. 

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 handvatten aan te 

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

bestuur belangrijk om draagvlak te creëren, het plan goed te communiceren en de voortgang te 

bewaken.  

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

vastgesteld (september 2017). 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 studenten HAN 
Voor het beleidsplan 2016-2020 heeft het bestuur van Be Quick studenten van de HAN 

een onderzoek laten uitvoeren binnen Be Quick. Het doel van het onderzoek was om 

een advies voor Be Quick te maken voor de komende jaren. 

Het volledige onderzoek is op te vragen bij Be Quick, document SBE-MSO-1617-adviesrapport-SRNK-

PenningsIris-KootManuel-VenSuzanneVanDe.docx.  

Voor het vaststellen van het nieuwe beleidsplan hebben we gebruik gemaakt van de SWOT analyse 

uitgevoerd door de studenten. 

4.1 SWOT-analyse 

Sterkten 

S1: Ons kent ons: Binnen de vereniging kan iedereen bij elkaar terecht. Trainers helpen elkaar als dit 

nodig is. Ook komen er op deze manier steeds nieuwe leden, omdat huidige leden door mond tot 

mond reclame potentiële leden aansporen om ook te komen korfballen.  

S2: Sportief presteren: Naast het presteren is ook de sfeer binnen de club erg belangrijk. De 

concurrenten kijken met een positieve blik naar een wedstrijd tegen Be Quick. 

S3: Selectieteam speelt hoog: Be Quick kiest er bewust voor om geen leden te werven. Ze willen 

niemand dwingen om te komen korfballen. Als iemand via via wil komen korfballen bij Be Quick zijn 

ze daar erg blij mee. In tegenstelling tot de concurrent. De concurrenten zijn actief bezig met het 

werven van nieuwe speelsters. Be Quick speelt op hoog niveau zonder het werven van andere 

speelsters buiten het eigen dorp en hebben hierdoor een selectieteam uit eigen jeugd.  

Zwakten 

Z1: Vrijwilligers: Het is niet zozeer dat Be Quick te weinig vrijwilligers heeft, maar het zijn vaak 

dezelfde mensen die actief zijn binnen de club. De taakverdeling zou daarin beter kunnen. Er is 

hiervoor wel een schema, maar dit wordt niet maximaal benut, waardoor er mensen gemakkelijk 

onder hun taken uit komen.   

Z2: Geen missie en visie: Be Quick heeft geen officiële visie en missie vastgelegd. Het is belangrijk 

voor een vereniging dat zij dit wel hebben. Zonder een missie en visie kan de vereniging geen 

prioriteiten stellen. Dat kan moeilijk zijn bij het maken van verschillende keuzes.  

Z3: Activiteiten 16+: Voor de jeugd tot en met 15 jaar wordt er voldoende georganiseerd qua 

activiteiten, maar voor de leeftijdscategorie 16 jaar en ouder wordt er naar beleving te weinig 

ondernomen qua activiteiten, naast het korfballen. Het bestuur gaf aan dat ze meerdere malen 

activiteiten hebben georganiseerd, maar dat daar te weinig animo voor was.  

Kansen 

K1: Ontsporting: Andere waarden en motieven worden steeds belangrijker bij het kiezen van een 

sport. Niet alleen presteren maar ook sfeer, gezondheid, recreatie en plezier gaan een belangrijke rol 

spelen.  
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K2: Nieuwbouwwijk: In Nuland is in 2016 gestart met het bouwen van 

nieuwbouwwoningen. De woningen zijn betaalbaar voor jonge gezinnen, waardoor er 

dus kinderen geboren kunnen worden die zich op latere leeftijd kunnen aanmelden bij 

een sportvereniging.  

K3: Externe partijen: Er zijn externe partijen die vrijwilligers buiten de vereniging om aanbieden. 

Voorbeelden hiervan zijn: vrijwilligersorganisaties, dit zijn vaak regionale servicepunten die via de 

gemeentelijke websites te bereiken zijn en scholen die Sport en Beweegstudies aanbieden. 

Studenten kunnen via deze studies stage lopen bij verschillende verenigingen. Naast partijen die 

vrijwilligers bieden, zijn er ook organisaties die vrijwilligerswerk ondersteunen, zoals een 

combinatiefunctionaris of een verenigingsadviseur. 

K4: Versporting: Sport maakt steeds meer onderdeel uit van ons dagelijks leven. Sportschoenen en 

sportkleding worden steeds vaker gedragen in het leven van alledag. De sport maakt steeds meer 

deel uit van de maatschappij. Dit kan ervoor zorgen dat Be Quick meer nieuwe leden kan 

verwachten. 

Bedreigingen 

B1: Individualisering: men verwacht in de toekomst dat er meer wordt gesport in individueel verband 

of in zelfgeorganiseerde groepen, dan dat er mensen sporten binnen een vereniging.  

B2: Vluchtigheid: De jeugd is steeds sneller afgeknapt op een sport die ze beoefenen. De jeugd 

switcht dus snel van sport. Er worden meer sporten aangeboden, waardoor de keuze voor de 

afnemers breed is.  

4.2 SWOT-matrix 
Sterkten 

S1: Hoge solidariteit binnen de vereniging  

S2: Goede samenhang tussen prestatie en sfeer  

S3: Selectieteam speelt hoog met eigen jeugd 

Zwakten 

Z1: Slechte taakverdeling onder de vrijwilligers 

Z2: Geen vastgestelde visie en missie 

Z3: Te weinig 16+ activiteiten  

Kansen 

K1: Ontsporting binnen de maatschappij 

K2: Nieuwbouwwoningen in Nuland 

K3: Externe partijen bieden ondersteuning  

Bedreigingen  

B1: Mensen sporten steeds meer individueel 

B2: Veel keuze in sportaanbod voor jeugd 
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Inspiratie avond gemeente Den Bosch 
Op 16 januari 2017 hebben medewerkers van de gemeente Den Bosch een 

inspiratieavond georganiseerd. Doel van de avond was om leden de mogelijkheid te 

geven om mee te denken waar Be Quick over een aantal jaren moet staan. 

De aanwezige leden hebben in groepen nagedacht 

over de toekomst van Be Quick. Elke groep heeft 

hun dromen opgeschreven en die vervolgens verteld 

in een pitch.  

• Gemengd korfballen: hierbij werd een fusie 

met RoDeBo genoemd 

• Externe clubs voor team van de week 

• Minimaal 300 leden 

• Vaker trainen 

• Meer activiteiten voor jong en oud 

• t/m E-jeugd de wedstrijden dichterbij 

• Nieuwsbrief: wat speelt er binnen het 

bestuur 

• Team levert wedstrijdverslag 

• Nederlands kampioen 1&2 en A1 

• Meer betrokkenheid en inzet van de ouders 

• Sporthal 

• Meer vrijwilligers verdeeld over de taken. Meer mensen die minder hoeven te doen 

• Niveau jeugd omhoog 

• Financieel gezond 

• Activiteiten voor 50+. Niet perse korfbal gerelateerd, maar sportclub waardoor mensen wel 

betrokken blijven bij de vereniging 

• Betere communicatie tussen commissies, bestuur en leden 

• Leiding minder belasten met neventaken  

• Meer waardering voor kader/vrijwilligers  

• Meer kansen voor mindere korfballers 
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• Meer nevenactiviteiten 

• Leden uit omringende dorpen 

• Bekender in eigen dorp 

• Volledig bestuur 

• Volle kantine 

• Betrekken van familie en relaties 

• Betrokkenheid genereren 

• Optimale begeleiding.  

Dit zijn de concrete resultaten uit alle pitches. Iedereen heeft vervolgens de belangrijkste punten 

opgeschreven en vervolgens verdeeld in kwadranten. Hierin is onderscheid gemaakt tussen Q1, iets 

wat belangrijk en urgent is en wat op korte termijn moet gebeuren, en Q2, iets wat belangrijk is maar 

minder urgent dus voor de langere termijn. Q2 is wel het belangrijkste.  

Urgent (Q1) Minder Urgent (Q2) 

Waardering voor vrijwilligers  presentje, 

praatje, kaartje (veel genoemd, waardering 

vrijwilligers op korte en lange termijn) 

Scheidsrechters opleiden 

Communicatie verbeteren (Veel genoemd) 

• Nieuwsbrief (wat gebeurt er in het 

bestuur en wat gebeurt er in de 

commissies) 

 

Volle kantine  samen met Nulandia? 

Scheidsrechters (Veel genoemd) Korfbalfit  activiteiten voor de seniorenleden 

Meer vrijwilligers, minder taken Leden uit omringende dorpen 

Familie en vrienden binden  vollere kantine Blijvende waardering voor vrijwilligers 

Meer trainen Communicatie structureel verbeteren 

Mensen persoonlijk aanspreken en vragen voor 

taken i.p.v. via de mail 

Meer nevenactiviteiten 

Multi hal Visie op de toekomst op de agenda 

Financiële gezondheid Niveau van alle teams omhoog 
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 Ruimte in de ALV voor beleidsplannen 

commissies 

 Gemengd spelen 

 Fusie RoDeBo 

Brainstorm sessie bestuur 
Het bestuur heeft op 9 mei jl. nagedacht over wat zij als kracht en zwaktes van Be Quick ziet. Door 

middel van een brainstormsessie heeft ze een “muur” van sticky notes gemaakt. 

 

De gele sticky notes zijn van het bestuur. In de bijlage zijn detail foto’s opgenomen. Nadat het 

bestuur de sticky notes had gegroepeerd ontstonden de volgende groepen: 

• Vrijwilligers 

• Communicatie 

• Gemeenschap 

• Leden 
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• Technisch 

• Arbitrage 

• Organisatie 

• Concurrentie/Samenwerking 

• PR 

• Financieel. 

Vervolgens zijn de input van het adviesrapport en de inspiratieavond toegevoegd. De blauwe briefjes 

zijn de punten van de inspiratieavond en de roze briefjes komen uit de inspiratieavond. 

Hierdoor is een duidelijk overzicht ontstaan waar de drie verschillende rapporten overeenkomsten 

hebben. Uit dit totale overzicht hebben we de belangrijkste thema’s gekozen voor de komende jaren. 
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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. Dit bereiken we samen met de vrijwilligers en 

leden. 

Over alle thema’s heen is het belangrijk om te zorgen dat onze club financieel gezond blijft. We 

hebben dit daarom niet als apart thema opgenomen.  

Vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers is er geen Be Quick. De komende vier jaren willen we  verder gaan met actief 

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. 

We willen de volgende punten bereiken/invullen: 

• Vrijwilligersproof zijn: er zijn voorwaarden om het arbitrageproof certificaat te krijgen; zo 

willen we bij Be Quick soortgelijke voorwaarden scheppen om vrijwilligersproof te worden. 

• Invoeren van een nieuw dienstensysteem: we zullen, waar mogelijk, de werkzaamheden 

binnen onze vereniging gelijkmatig moeten verdelen. We zullen duidelijk moeten hebben 

wat de plichten voor leden zijn, en ook duidelijk definiëren wat we verwachten van leden. 

• Automatisering van taken voor coördinatie: binnen Sportlink is er een vrijwilligersmodule. 

We willen onderzoeken of we deze kunnen gebruiken om het voor de vrijwilliger 

gemakkelijker te maken. 

• Het opzetten van een vrijwilligersbank: ouders en leden hebben hobby’s en passies die we 

nog niet kennen. Wanneer we weten welke kwaliteiten ouders en leden hebben, kunnen we 

ze misschien een vrijwilligersrol aanbieden die hun extra energie geeft. 

• Het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator: we willen graag een persoon vinden die een 

aanspreekpunt is voor vrijwilligers en de rol van vrijwilligerscoördinator samen met ons 

verder wil invullen. Dit kunnen ook meerdere personen zijn. 

Niveau van de jeugd 
De komende jaren willen we verder gaan met de uitvoering van het technische jeugdbeleid. Hierdoor 

kunnen we niet alleen elke speelster korfbal op haar niveau aanbieden, maar ook het niveau zodanig 

verbeteren, dat het kan leiden naar een landskampioenschap. 

Belangrijk is om te realiseren dat de TC hier al actief mee bezig is.  

We willen de volgende punten bereiken/invullen: 

• We blijven in gesprek met de TC over de voortgang en ze faciliteren waar mogelijk en nodig. 

• We kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit,  dit zullen we bij beslissingen als uitgangspunt 

meenemen. 

• In het seizoen 2020/2021 willen we S1, S2, A1 en B1 landskampioen hebben. 
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Arbitrage 
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 

krijg en 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. 

We willen arbitrageproof worden.  

We willen de volgende punten bereiken/invullen: 

• We willen zo snel mogelijk arbitrageproof zijn, we willen het KNKV certificaat ontvangen. 

• We streven ernaar om geen boetes of puntenaftrek te krijgen door tekort aan 

scheidsrechters.  

• Alle leden behoren Korfbalmasters gecertificeerd te zijn. 

Samenwerking 
We kunnen als korfbalvereniging niet geheel op onszelf blijven. Voor een gezonde toekomst zullen 

we actief toenadering moeten zoeken naar andere verenigingen binnen onze gemeenschap. Maar 

ook een vorm van samenwerking met andere korfbalverenigingen binnen de regio moeten we niet 

uit de weg gaan.  

We willen de volgende punten bereiken/invullen: 

• We streven naar een structureel overleg tussen de Nulandse sportverenigingen. Dit wordt 

ook gefaciliteerd door de Dorpsraad, misschien dat we hier actie(f)/(ver) gebruik van kunnen 

maken 

• We gaan verkennen wat er op termijn binnen Nuland mogelijk is om eventueel te fuseren. 

• We zeggen in principe geen nee tegen meer samenwerking met andere korfbalclubs, dit kan 

op het gebied van arbitrage, organisatorische ervaringen, etc. 

Sport veilig 
Het is van het grootste belang dat elk lid van onze vereniging onze club ziet als een veilige plaats om 

actief sport te bedrijven. We mogen van een ieder verwachten dat we met respect met elkaar 

omgaan. Dit geldt voor iedereen die actief of passief gebruik maakt van onze accommodatie.  

We willen de volgende punten bereiken/invullen: 

• We beschikken over een vertrouwenspersoon, die door leden geraadpleegd kan worden.  

• Alle leden waarderen ons op gebied van veiligheid met minimaal een 4 op de schaal 5, we 

zullen hiervoor regelmatig een enquête voor uitschrijven. 

• We gaan de 7 veiligheden van Be Quick definiëren en daarnaar leven. Deze gaan we 
uiteraard ook volop aandacht geven.  
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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 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. 

Een gezonde toekomst van Be Quick is een zaak van iedereen! 

Bestuur dkv Be Quick 

Ralph van Roosmalen, Simone van den Heuvel, Hans Clement, Isabel van Amersfoort, Eric Langens en 

Jessica Kradolfer. 

September 2017 
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Bijlage A, Combinatie adviesrapport, inspiratieavond en 

input bestuur 
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