
                                                     

                     

 

 

 
 

Missie 
 

Kontich Basket wil de basketbalsport promoten. 
 
In de ruime regio onder de Stad Antwerpen wil het 
daarom een toonaangevende rol spelen in de 
opleiding van jongeren om door kwalitatieve en 
gepaste begeleiding samen te kunnen 
doorgroeien naar een zo hoog mogelijk niveau. 
 
Kontich Basket wenst dit te doen door een open 
communicatie te voeren, met voldoende aandacht 
voor sociale contacten en integratie, en met 
duidelijke focus op algemene waarden zoals 
sportiviteit, respect en teamgeest. 
 
Als non-profit organisatie voert de club een 
gezond  financiëel beleid, om alzo het 
voortbestaan op lange termijn te kunnen blijven 
garanderen. 



 

     
 

 
 
 
  

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sportief betekent dit concreet dat we 

 één van de belangrijkste clubs willen zijn in de regio onder 

Antwerpen 

 een opleidings –en vormingscentrum willen zijn voor spelers, maar 

ook voor trainers en scheidsrechters 

 een club willen zijn waar de jeugd een vaste basis heeft, waar hen 

technische vaardigheden worden bijgebracht, en waar iedereen de 

kans krijgt om zich te ontplooien op zijn/haar eigen niveau 

 de doorstroming van jeugd naar seniors willen garanderen en met 

zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugd in de seniors competities 

spelen 

 

En dit ondersteunen we extra-sportief door 

 een open en (h)echte club te zijn met voldoende deelname en 

medewerking aan de extra-sportieve activiteiten 

 een club te zijn waar sportiviteit en respect vanzelfsprekend zijn 

tegenover medespelers en tegenstrevers, tegenover coaches, 

begeleiders en scheidsrechters, zowel op als naast het veld 

 een financiëel gezonde club te zijn en blijven, met een begroting in 

evenwicht, waar de opbrengsten voornamelijk bestaan uit 

sponsorgelden en voldoende  inkomsten van extra-sportieve 

activiteiten 

 een club te zijn waar iedereen zich goed voelt 

 

Kortom, we willen dé club zijn waar men wil toe 

behoren 

 waar men wil voor  SPELEN 

 waar men wil voor TRAINEN 

 waar men wil voor SUPPORTEREN 

 waar men wil NAAR KOMEN KIJKEN 

 die men wil SPONSOREN 

 die men wil STEUNEN 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de periode 2012-2017 zal ons 
beleid zich vooral richten op deze 4 

pijlers : 
 
  

 Het consolideren van onze positie in de regio ten zuiden van 
Antwerpen 
 Met minstens het behoud van het huidig aantal leden en aantal 

ploegen  
 Met een vaste verankering in 1e Landelijke, 1e Provinciale en 2e 

Provinciale. Hogere reeksen willen we enkel overwegen als dit 
voornamelijk met eigen jeugd is. 

 Met bij de jeugd minstens 2 teams in elke reeks bij de hoge ringen 
en 3 teams bij de lage ringen. 

 
 Het op punt zetten van de werking met & de doorstroming van 

onze jeugd 
 Met kwaliteit als garantie op elk niveau.  Elke hoofdtrainer moet een 

diploma hebben of minstens een opleiding volgen en er moet 
telkens ook een minimum aantal trainers een bijkomende vorming 
volgen. 

 Met een vooruitstrevende opleidingsvisie op te stellen dewelke 
specifieke doelstellingen en opleidingsplannen heeft per groep en 
een individuele opvolging en evaluatie van alle jeugdspelers 
nastreeft. 

 Met zoveel mogelijk eigen jeugd die in de seniorsteams spelen.  De 
seniorskernen zullen   uitgebreid genoeg moeten zijn om de jeugd 
een plaats te geven.  Minstens één speler zou jaarlijks effectief 
moeten doorstromen vanuit de jeugd naar de seniors1. 

 
 Het versterken van de integratie & communicatie binnen de 

club 
 Met voldoende initiatieven en een uitgebalanceerd activiteitenplan 

om de leden meer bij het   clubleven te betrekken.  Activiteiten 
moeten meer een evidentie worden. De deelname en medewerking 
aan onze evenementen moet verhogen.   

 Met een verhoogde en meer efficiënte communicatie om de 
informatie en feedback van en naar de leden te versnellen. 

 Met een hoger clubgevoel als resultaat. 

 
 Het bestendigen en vast ankeren van ons  lange termijnbeleid. 

 Met een meer soliede financiële structuur, waarbij de nadruk ligt op 
het inbouwen van zekerheden en  meer differentiatie aan de 
inkomstenzijde 

 Met het vastleggen van onze lange termijn infrastructuursopties, 
waarbij voornamelijk capaciteits-en uitbreidingsmogelijkheden 
worden nagestreefd 


