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1.

Inleiding

De Herentalse Basketbalclub werd gesticht op 1 januari 1955 door de heren M. Cromeecke, Dr
Cromeecke, C. Moorkens, Geuens R., De Prince G., L. Jansen, K. Leysen en R. Mens en trad toe tot
de Koninklijke Belgische Basketbalbond op 3 mei 1955.
Het opzet was basketbal te promoten in de Kempen door een groep mensen, gedeeltelijk afkomstig
van Lier en aangevuld met mensen van Herentals. Hoofddoel was de club uit te bouwen tot een
basketbalvereniging voor Herentals, met deelname van zoveel mogelijk bewoners van Herentals.
De club is uitgegroeid tot een dynamische club met aandacht voor opleiding van jeugd uit eigen
streek, gebaseerd op volgende visie :
- Een sportvereniging uitbouwen, dynamisch, met de nodige realiteitszin op sportief gebied,
waar een sterke aandacht is voor de sociale activiteiten binnen de club om het verenigingsleven te
promoten
- Een sportvereniging uitbouwen, waar ook aandacht wordt besteed aan de persoonlijke
vorming van de spelers
- Een sportvereniging uitbouwen met sterke aandacht voor jeugdopleiding om op sportief vlak
een waarborg voor de toekomst te hebben
- Een sportvereniging met een gezonde financiële structuur uitbouwen, waardoor continuïteit
naar de toekomst gewaarborgd blijft
Verwezenlijkingen, of speciale manifestaties :
Medewerking activiteiten Stad Herentals
Viering 750-jarig bestaan
Promotie sportclubs stad
Vertegenwoordiging sportraad sinds oprichting sportraad Herentals
Kerstmarkt
…
Propagandawedstrijden
Jeugd-basketstages en sportkampen
Oprichting basketschool voor initiatie jonge spelers
Sportkampen seniors
Deelname Open Deur dagen scholen voor basket-promotie
Opleidingen voor officiële functies basketbal
Festiviteiten
Jaarlijkse OPEN-UP fuif met Oudjaarsavond in centrum Herentals
Jaarlijkse Eetdag
Afwisselend “Brueghel –avond”, “Kaas-en wijn avond”,”Pink Party”
De Herentalse Basketbalclub is een dynamische club met een actieve jeugdwerking. De club
investeert duidelijk in de eigen spelers van Herentals en naburige gemeentes, om ze op te leiden tot
volwaardige seniors en trainers om jeugdopleiding te kunnen geven.
Zij werken regelmatig actief mee aan de sportkampen, welke door de Herentalse sportdienst worden
opgezet tijdens schoolvakanties…
Het bestuur werd enkele jaren geleden uitgebreid en gereorganiseerd, meer specifiek werd een
jeugdbestuur opgericht om de coördinatie en begeleiding te optimaliseren.
De Herentalse basketbalclub is een vaste waarde geworden in Herentals; zij staan voor dynamisme,
jeugdigheid, fair-play en samenhorigheid.
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2.

Missie

De doestellingen waaraan het hoofdbestuur van de club, samen met het jeugdbestuur en de trainers,
wil werken zijn:





onze jeugd een gezonde, sportieve ontspanning geven,
doorgroeimogelijkheden op basketbalgebied scheppen voor onze ambitieuze jeugdbasketballers,
bouwen aan een club waarin alle spelers, ouders en sympathisanten zich thuis voelen.

In dit kader streeft BBC Herentals naar een optimale begeleiding van de jeugdbasketballers
tijdens het uitoefenen van hun sport. De trainingen van de jeugd worden gecoördineerd door een
jeugdcoördinator, die samenwerkt met:



3.

de verantwoordelijke voor het jeugdbeleid in het jeugdbestuur,
de verantwoordelijke voor het seniorbeleid in het hoofdbestuur.

Jeugdcoördinatie

3.1.
Taken van de jeugdcoördinator
De taken van de jeugdcoördinator zijn:



De visie van de jeugdopleiding mee uitstippelen/ondersteunen en erover waken dat deze visie
wordt toegepast door de trainers,







Opvolging BFP (Basket Fundamentals Plan ) per ploeg en trainer,
Indeling van de ploegen in de verschillende reeksen, samen met het jeugdbestuur,
Organiseren van workshops (4 per seizoen),
Organiseren van sportstages voor alle jeugdploegen (2 per seizoen),
Evalueren van de vorderingen van de jeugdspelers mede op basis van de evaluatiefiches en
indien nodig bijsturen (halfjaarlijks) van het opleidingsprogramma (BFP) en / of aanpak trainer,




Evalueren van de trainers,




Bijwonen van de jeugdbestuursvergaderingen,

3.2.

Leiden van maandelijkse trainersvergaderingen, waarin o.a. didactiek en techniek besproken
wordt, gezocht wordt naar oplossingen bij eventuele problemen, richtlijnen aan trainers worden
gegeven…
Bijwonen van wedstrijden (minimum elke ploeg éénmaal per maand)
Workshops en stages

De keuzes van de thema’s op Workshops en stage dienen vooraf besproken te worden, zodat deze
tijdig kunnen voorbereid worden.
Mogelijkheid om op Workshops mensen van buitenaf te laten komen voor specifieke thema’s, zoals
shot, teamdefense, …
3.3.

Documentatie en benodigdheden

Video, DVD, boeken, … te bekomen bij Mich Meir.
Benodigdheden: vragen aan materiaalmeesters Willy Verstappen of Paul Hermans.
3.4.

Financiën

Regelen via de penningmeester Jan De Ceuster.
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4.

Accommodatie en materiaal

4.1.
Accommodatie jeugdploegen
Sportzaal van het KTA op Campus De Vesten, Augustijnenlaan 32, 2200 Herentals.
Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat, 2200 Herentals
Alle materiaal is beschikbaar op beide locaties.

5.

Communicatiekanalen

5.1.

Clubblad

BBC Herentals hecht veel belang aan een goede informatiedoorstroming naar de leden toe. Dit wil
de club doen door het uitgeven van een clubblad, op vaste tijdstippen. Het clubblad bevat actuele
informatie, zoals ploegenrangschikkingen, mogelijke wijzigingen aan wedstrijdkalender of
trainingsschema’s, geplande activiteiten en uitstappen. Het clubblad is van en voor alle leden. Het
succes ervan is in belangrijke mate afhankelijk van de bijdragen van de leden. Een wedstrijdverslag,
blijde gebeurtenissen, uitstappen met de ploeg, ‘wist je dat’ perikelen, basketbal gerelateerde
persberichten, ervaringen met voorbije activiteiten, zijn ideale stof voor ons clubblad.
5.2.

Website

Naast het clubblad, heeft BBC Herentals ook een eigen website http://www.hbbc.be waar de meest
actuele informatie over bestuur, historiek, activiteiten, de ploegsamenstellingen, nieuwtjes, uitslagen,
rangschikkingen, links naar sites van andere clubs en naar sites gerelateerd met basket, beschikbaar
is.

6.

Activiteitenkalender

Het besturen van een club kost handenvol geld: huren van terreinen, betalen van trainers en
scheidsrechters, verplichtingen aan de basketbalbond, aankoop en onderhoud van materiaal,
verzekeringen. Een niet onbelangrijk deel van de inkomsten van de club wordt gehaald uit de
activiteiten die ze organiseert. De club rekent op de leden voor een helpende hand en/of op hun
aanwezigheid.
Volgende extra - sportieve activiteiten worden jaarlijks georganiseerd:






Breughelavond,
Eetdag,
Kerstmarkt,
Open-Up New Year,
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