
HAND
LEIDING
Hoe gebruik je deze verenigingsbox?



30% van de Nederlandse bevolking is lid 
van een sportvereniging (waarvan 70% in 
de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). 
Dat wil zeggen dat ongeveer vijf miljoen 
Nederlanders de mogelijkheid krijgen om 
met plezier te sporten. Anderhalf miljoen 
Nederlanders zijn vrijwilliger in de sport. 
Dit kunnen coaches, trainers, scheids-
rechters, bestuurders, kantinebeheerders, 
enz. zijn. Ook binnen het basketball zijn 
talloze vrijwilligers wekelijks actief binnen 
verenigingen. Al deze betrokkenen, spor-
ters, vrijwilligers en kader, spelen een rol 
in het creëren van een plezierig en veilig 
sportklimaat. Het sporten in een veilige en 
plezierige omgeving  vergt beleid, organi-
satie en inzet van alle betrokkenen.

De sport ondervindt in toenemende mate 
de negatieve gevolgen van verruwing 
en verharding. Dit probleem staat niet 
op zichzelf, maar is nauw verweven met 
maatschappelijke ontwikkelingen waardoor 
waarden en normen onder druk zijn komen 
te staan. De verschijnselen – van irritaties 
en incidenten tot excessen – zijn zo breed 
waarneembaar dat we van een sportbreed 
probleem kunnen spreken. De voorbeelden 
vanuit de basketballsport kent iedereen 
wel: de basketballer die te agressief speelt, 
de scheidsrechter die wordt belaagd en de 
bestuurder die niet durft in te grijpen.
Het actieplan ‘Naar een veiliger sportkli-
maat’ is opgezet om gewenst gedrag te 
stimuleren en ongewenst gedrag in en 
rondom de sport aan te pakken. De sport-
bonden, waaronder ook de Nederlandse 
Basketball Bond (NBB), en NOC*NSF willen 
samen met verenigingen ervoor zorgen dat 
ieder individu zich veilig en prettig voelt in 
de sport en zichzelf kan zijn. 

WAAROM EEN  
VERENIGINGS
BOX?
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Om er voor te zorgen dat we structurele 
gedragsverandering bewerkstelligen, zetten 
we in op het vergroten van de kennis en 
vaardigheden van de direct betrokkenen: 
verenigingsbestuurders, trainers, coaches, 
begeleiders, scheidsrechters en officials. 
Deze groepen zijn als geen ander in staat 
om sporters aan te spreken op hun gedrag, 
om ouders bewust te maken van hun rol 
en om supporters meer bewustzijn bij te 
brengen op het gebied van sportiviteit en 
respect.

Deze verenigingsbox is ontwikkeld om de 
vergrootte kennis en vaardigheden van de 
direct betrokkenen te borgen binnen de 
vereniging. Dit gebeurt na deelname aan 
activiteiten georganiseerd rondom sporti-
viteit, respect en een veiliger sportklimaat. 
Het ontwikkelen van beleid rondom deze 
thema’s, maar vooral ook het consequent 
uitvoeren hiervan in de praktijk, vraagt veel 
tijd en energie. Als hulpmiddel heeft de 
NBB in samenwerking met verschillende 
verenigingen deze verenigingsbox ontwik-
keld, ter ondersteuning van de vereniging. 
Alle betrokkenen binnen de vereniging 
zijn, ieder in hun eigen rol, van invloed op 
het realiseren van een plezierig en veiliger 
sportklimaat. 

Doel verenigingsbox

• Verenigingen stimuleren een positief sportklimaat te creëren voor alle betrokkenen, waar 
iedereen in zijn of haar eigen rol plezier beleeft binnen de vereniging en de sport.

• Een gezamenlijke aanpak binnen de vereniging stimuleren: op één lijn komen.
• Bewustwording en actieve betrokkenheid stimuleren: iedereen doet mee in zijn/haar 

eigen rol (scheidsrechter, trainer/coach, spelers, ouders).
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INHOUD  
BOX

In de verenigingsbox vind je veel verschil-
lende hulpmiddelen die een bijdrage 
kunnen leveren aan een plezierig en 
sportief sportklimaat. De inhoud van deze 
verenigingsbox is zeer divers. Met de 
inhoud van deze verenigingsbox kan de 
vereniging beleid ontwikkelen, activiteiten 
plannen, instrumenten inzetten en op een 
speelse wijze de STAR-waarden (STAR 
= Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en 
Respect) onder de aandacht te brengen. 
Op de USB-stick staat de inhoud digitaal. 
Een deel van het digitale bestand is naar 
eigen wens aanpasbaar. 

Inhoud

- Seizoensplanning
- Handleiding verenigingsbox
- Checklist
- Beleidskaarten
 1.  Bestuurdersrollen
 2.  Organisatie S&R
 3.  Verenigingsregels
 4.  Grensoverschrijdend gedrag
 5.  Communicatie
 6.  Social media
 7.  Spelregelkennis
 8.  Kennismakingsgesprek nieuwe leden
 9.  Teamafspraken
 10.  Aanvoerders
 11.  Ondersteunen van de coach
 12.  Arbitrage: beleid en begeleiding
 13.  Ouders
 14.  Ouders van toptalenten
 15.  Ontvangst bij de vereniging
 16.  Voortgang jeugdspelers
 17.  Ledenenquête
 18.  Meldingsformulier
 19.  Sanctiebeleid
 20.  Overdracht bestuur
 21.  Betrokkenheid met je leden
 22.  Sport voor iedereen
- Handleiding voorbeeldbijeenkomsten
- Coachboekje
- 4 inzichten voor trainerschap
- Brochure wedstrijdzaken
- Be a Basketball STAR
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Seizoensplanning

De seizoensplanning laat zien hoe de 
verschillende activiteiten en instrumenten 
uit de verenigingsbox gedurende het 
seizoen kunnen worden ingezet. Deze 
kalender dient ter inspiratie voor de vereni-
ging en als voorbeeld om het eigen seizoen 
in te richten. Op de website van de NBB is 
een evenementenkalender te vinden waarin 
alle activiteiten zijn opgenomen welke 
georganiseerd worden door de NBB. Deze 
evenementen kunnen een aanvulling zijn op 
de seizoensplanning van de vereniging.

Voorbeelden en 
instrumenten op 
beleidskaarten

De voorbeelden en instrumenten op de 
beleidskaarten kunnen een aanvulling zijn 
op alles wat al binnen de vereniging tot 
stand is gekomen. Gebruik de beleids-
kaarten ter inspiratie en wellicht leiden ze 
tot nieuwe ideeën. 

Van alle instrumenten is een voorbeeld/
uitwerking en beschrijving van het instru-
ment. Alle informatie is tevens op de 
USB-stick aangeleverd. Met de digitale 
versie kan de vereniging een voorbeeldin-
strument op maat maken, naar eigen wens, 
passend bij de eigen vereniging. Er is ook 
ruimte om het logo van de eigen vereniging 
toe te voegen. 

Met de voorbeelden kan de vereniging: 
• Beleid rond sportiviteit en respect op 

onderdelen (verder) ontwikkelen of 
aanpassen;

• Uitvoering geven aan beleid met prakti-
sche instrumenten;

• Bijdragen aan preventie.
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In zijn algemeenheid is het van belang dat: 
• De instrumenten onderdeel zijn van een 

samenhangend beleid;
• Activiteiten afgestemd zijn op andere 

initiatieven;
• Er draagvlak is, met name bij degenen die 

het (deels) gaan uitvoeren. 

Bij de introductie van alle nieuwe instru-
menten is het belangrijk ook draagvlak te 
creëren bij de leden van de vereniging. 

Enkele tips: 
• Betrek iedereen zo veel mogelijk bij de 

ideevorming en uitwerking;
• Houd rekening met degenen die er in de 

praktijk uitvoering aan geven. Van hen 
wordt extra inspanning gevraagd. Dit kan 
op weerstand stuiten;

• Benadruk de winst die het kan gaan 
opleveren: als preventief instrument win 
je uiteindelijk ook in tijd. 

Informatiemateriaal 
voorbeeldbijeenkomsten

Op de USB stick staan verschillende voor-
beeldpresentaties voor het organiseren 
van een bepaalde bijeenkomst binnen uw 
vereniging. 

Er zijn voorbeeldbijeenkomsten gemaakt 
voor: 
• Spelers/aanvoerders
• Scheidsrechters
• Trainers en coaches
• Ouders

In het boekje ‘Handleiding voorbeeldbij-
eenkomsten’ staat meer informatie over 
hoe een dergelijke bijeenkomst kan worden 
georganiseerd, waar aan moet worden 
gedacht, wie er betrokken moeten worden, 
enz. 
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coAcHboEkJE2
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‘Wil jij trainer of coach worden?’ de vraag is gemakkelijk 
gesteld. Vaak volgt het antwoord net zo snel. ‘ja hoor, 
dat wil ik best.’ Waarom ook eigenlijk niet? je bent toch 
al elke keer van de partij tijdens de basketballtraining of 
-wedstrijd van je kind. je rijdt telkens weer met een auto 
vol enthousiaste basketballers. en ach, als de basketballers 
en de basketballvereniging daar behoefte aan hebben, 
kun je toch net zo goed coach zijn?

er komt heel wat bij kijken
Het heeft veel leuke kanten om coach te zijn. Maar realiseer 
je wel: er komt nog heel wat bij kijken. Je hebt een verant-
woordelijke taak. Je hebt een team van jeugdspelers onder 
je hoede. Dat betekent dat je niet alleen aandacht hebt voor 
die ene uitblinker, maar ook voor alle andere spelers.

Je krijgt te maken met het bestuur, de technische commissie 
en andere ouders. Vervoer, ziekte, motivatie en beleving van 
de spelers, hun gedrag. Er is veel organisatorisch werk. 
En ga zo nog maar even door.

1. en toen Was 
je coach…
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Brochure wedstrijdzaken

De brochure ‘Wedstrijdzaken’ in de vereni-
gingsbox biedt extra achtergrondinfor-
matie over wat er allemaal komt kijken bij 
het organiseren van een wedstrijd: van de 
voorbereiding, tot de wedstrijd zelf en de 
activiteiten na afl oop. 
COACHBOEKJE
Het coachboekje is bedoeld voor begin-
nende, maar ook voor de meer ervaren 
coach van een (jeugd)team. 

Het boekje bestaat uit: 
• Praktische tips voor alles wat je tegen-

komt als basketballcoach van een 
jeugdteam.

• Extra pagina’s die jij als coach kunt 
gebruiken in de praktijk: bijhouden van 
bijzonderheden van het team en indivi-
duele spelers en andere gegevens. 

Coachboekje

Het coachboekje is bedoeld voor begin-
nende, maar ook voor de meer ervaren 
coach van een (jeugd)team. 
Het boekje bestaat uit: 
• Praktische tips voor alles wat je tegen-

komt als basketballcoach van een 
jeugdteam.

• Extra pagina’s die jij als coach kunt 
gebruiken in de praktijk: bijhouden van 
bijzonderheden van het team en indivi-
duele spelers en andere gegevens. 

Be a basketball STAR 

STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, 
Acceptatie en Respect. Door het gebruik 
van deze sportieve normen en waarden in 
een sportieve, leuke en uitdagende setting 
kunnen spe(e)l(st)ers bewust worden 
gemaakt van hun gedrag. Deze vereni-
gingsbox biedt handvatten om met deze 
waarden aan de slag te gaan, zowel op het 
veld als daarbuiten, en van de spe(e)l(st)ers 
in je vereniging echte Basketball STARs te 
maken.

voor iedereen die jonge basketballers begeleidt 

coach- 
boekje
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Er is geen standaard vereniging. Elke 
vereniging heeft een ander ledenbestand, 
bevindt zich in een andere omgeving, 
heeft andere doelstellingen en is anders 
georganiseerd. De verenigingsbox is 
zo ontwikkeld dat elke vereniging een 
keuze kan maken voor een instrument dat 
aansluit bij de eigen situatie. De verschil-
lende beleidsinstrumenten in de vorm 
van beleidskaarten kunnen de vereniging 
helpen bij het maken van beleid of het 
uitvoeren van bepaalde activiteiten. De 
middelen zijn ter inspiratie te gebruiken.

Gebruiksmogelijkheden
De verenigingsbox is zo opgesteld dat 
meerdere doelgroepen binnen de vereni-
ging ermee aan de slag kunnen gaan. Een 
scheidsrechter bij een avond voor trainers/
coaches, of bijvoorbeeld een trainer/coach 
bij een avond voor ouders, zorgt ervoor dat 
betrokkenen zich beter in elkaars rol kunnen 
inleven. 

In de verenigingsbox worden de doel-
groepen die gebruik kunnen maken van de 
verenigingsbox door middel van verschil-
lende symbolen en kleuren onderscheiden, 
terug te vinden op de verschillende 
middelen in de box. 
De doelgroepen zijn: 
• Spelers
• Trainers, coaches, begeleiders
• Bestuurders
• Scheidsrechters, officials
• Ouders

WAT KAN DE  
VERENIGING UIT DE 
VERENIGINGSBOX  
GEBRUIKEN?
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SPORTERS TRAINERS 
COACHES 
BEGELEIDERS

BESTUURDERS SCHEIDSRECHTERS 
OFFICIALS

OUDERS

Naast symbolen per doelgroep wordt expli-
ciet aandacht besteed aan de doelgroep 
bestuurders. Speciaal voor de bestuurders 
is een beleidskaart ontwikkeld met daarin 
tekst en uitleg over de rollen die een 
bestuurder binnen zijn of haar vereniging 
kan vervullen. 

• De beleids- en procesrol
• De communicatierol
• De weerbaarheidsrol
• De voorbeeldrol

Voor meer uitleg over de rollen, zie kaart 
nummer 1 in de box. Om de bestuurder te 
ondersteunen in de verschillende rollen 
bij de verschillende beleidsinstrumenten 
bevindt zich op de beleidskaarten een logo. 
Op dit logo is te zien welke rol(len) van 
toepassing is (zijn) voor de bestuurder bij 
het betreffende instrument.
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BETROKKENHEID
een hart voor de sport, de vereniging en 
haar leden;

CONTINUÏTEIT
een proces van voortdurende aandacht;

GEZAMENLIJKHEID
iedereen doet mee;

DIVERSITEIT
ieder levert een bijdrage vanuit zijn/haar 
eigen rol;

PREVENTIE
inzetten op een positief klimaat.

WAT IS ER NODIG OM MET DEZE 
VERENIGINGSBOX TE WERKEN AAN 
EEN PLEZIERIG, SPORTIEF EN VEILIG 
SPORTKLIMAAT?
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Eindredactie: Nederlandse Basketball Bond
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Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat 
sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.


