Basket Alumes Moorsele
~ Een club met missie en visie, door mensen en voor mensen ~
Dit beleidsdocument geeft U meer informatie over Basket Alumes Moorsele, zijn
doelstellingen, waarden, … Wij streven ernaar om onze missie en visie te verankeren in
onze werking. Dit is een voortdurend proces en zal blijvend aandacht vergen. Het
welslagen van onze missie en visie vertaalt zich in het slagen in onze concrete
doelstellingen & strategie.

Missie
Het is onze doelstelling de mogelijkheid te creëren voor jongeren en volwassenen vanaf 6 jaar,
wonende in Moorsele en de onmiddellijke omgeving, om basketbal te kunnen spelen.
Naast het voorzien van een kwalitatieve omkadering voor de spelers/speelsters die basket enkel als
een vorm van recreatie aanzien, willen wij ook aan diegene die de ambitie hebben om een sportieve
carrière uit te bouwen, de passende opleiding en voorbereiding bieden.
Als club hechten we ook veel belang aan de persoon: wij willen een club zijn waar men plezier beleeft
met zijn ploegmaten om zo via het basketspel de persoonlijkheid maximaal te ontplooien.

Visie
Onze visie steunt op de volgende basisprincipes :
Uitstraling
We willen één van de toonaangevende clubs zijn uit de regio, waarbij men zowel bij jeugd als bij de
seniors basketbal kan uitoefenen onder de gepaste, gediplomeerde begeleiding. We streven ernaar
om met zoveel mogelijk, door onszelf opgeleide, jongeren in onze seniorteams te spelen.
Sociaal
We willen een familieclub zijn waar de jeugd een vaste basis heeft, waar hen technische
vaardigheden worden bijgebracht, en waar elke speler de kans krijgt om zich te ontplooien volgens
zijn/haar talent en ambitie.
We streven ernaar om een echte, geïntegreerde club te zijn en waar, door het organiseren van een
aantal activiteiten, voldoende kansen worden gecreëerd op sociaal contact.
Gezond
We willen een club zijn waar een gezond financiëel beleid wordt gevoerd, met oog op het
voortbestaan op lange termijn. We streven naar een begroting in evenwicht, waar de opbrengsten
voornamelijk bestaan uit sponsorgelden en inkomsten van extrasportieve activiteiten, en waar de
lidgelden niet hoger liggen dan strikt noodzakelijk.

Respect
Respect is een basiswaarde in de club. We willen een club zijn waar sportiviteit tegenover
medespelers en tegenstrevers, tegenover coaches, begeleiders, ouders en scheidsrechters hoog in
het vaandel worden gedragen, zowel op als naast het veld. We streven ernaar om een club te zijn
waar iedereen zich goed voelt, waar motivatie maar ook respect primordiaal zijn, zowel op trainingen
als op wedstrijden.
Senioren Ploegen
De eerste ploeg zorgt voor de noodzakelijke uitstraling van de club en is een aantrekkingspool voor
de jeugdwerking. Wij willen een club zijn waar zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding
kunnen doorstromen. Om dit waar te maken is de rol van de tweede ploeg cruciaal. Deze ploeg zou
in de toekomst bijna uitsluitend mogen samengesteld worden uit jongeren van de eigen club.
Wij willen dé club zijn waar men
… wil voor spelen

… wil voor supporteren

… wil voor trainen

… wil voor sponsoren

… wil naar komen kijken

… wil toe behoren

Visie Jeugdopleiding.
De jeugdwerking start vanaf de balclub, basketschool, microben, benjamins, pupillen, miniemen,
cadetten tot juniors. De jeugdwerking is in eerste instantie een opvoedkundig project.
Spelers die bij Basket Alumes Moorsele voor de eerste maal kennis maken met basketbal, komen
terecht in de Basketschool. Hier zullen de spelers getraind worden tot zij het niveau bereiken waarop
ze kunnen geïntegreerd worden in een competitieploeg. Hoe lang een speler in de Basketschool
traint, is afhankelijk van de persoonlijke vorderingen en talent.
Om de missie en de visie van de club te kunnen waar maken, is de jeugdwerking geoptimaliseerd en
gestructureerd. Het Sportcomité (SC) zal de jeugdwerking coördineren op sportief en educatief vlak.
Het sportcomité zal duidelijke standpunten ontwikkelen inzake het intern en extern beleid van de
club wat betreft jeugdopleiding.
Jeugdopleiding vraagt een procesgerichte aanpak. Niet de gewonnen wedstrijden zijn het doel, maar
wel de evolutie binnen een groep en de individuele vooruitgang van elke speler. We vinden
teambuilding een belangrijk element : het leren omgaan met elkaar als jongeren, ook multicultureel,
en op die manier als ploeg presteren is het belangrijkste objectief.
Ook hechten wij enorm veel belang aan de gezondheid van onze spelers. Als club wensen wij ervoor
te zorgen dat onze spelers op een verantwoorde wijze aan sport kunnen doen.

De ouders spelen een belangrijke rol in de opleiding van hun kind. Zij dienen immers naast het
terrein ook een ploeg te vormen om hun eigen kind en andere spelers positief aan te moedigen en te
stimuleren. Supporteren is immers altijd opbouwend zonder de taak van de coach te willen
overnemen. De waarden en normen die voor de spelers gelden, gelden immers ook voor de ouders,
nl. respect voor coach, spelers, scheidsrechters en de club.
Rekening houdend met de huidige populatie aan spelers lijkt het ons aangewezen dat ook het
damesbasketbal verder wordt uitgebouwd zodat ook hier een doorstroming naar de eerste ploeg
wordt bewerkstelligd.
Strategie Jeugdopleiding
Er is een spelersreglement en trainersrichtlijn voor handen, waar de rechten en plichten uitgelegd
staan. Dit om de maximale samenwerking te bevorderen.
De vorderingen van de jongeren worden systematisch bijgehouden, zodat een evaluatie van de
capaciteiten, vaardigheden kan gemaakt worden. Bovendien krijgen we zo een overzicht van de
werkpunten.
Om een kwalitatieve jeugdopleiding te realiseren zal het sportcomité een intense en continue
begeleiding verzekeren van de coaches en ploegbegeleiders. Interne en externe vorming van de
coaches zowel sporttechnisch, psychologisch en pedagogisch zal de kwaliteit van de jeugdcoaching
alleen maar opdrijven. Dit zou moeten resulteren in een ruimere rekrutering, van jonge coaches met
sportieve ambities.
Voor de jeugdopleiding werkt het sportcomité een Jeugdbasketplan uit dat enerzijds de opleidingen
tussen leeftijdscategorieën naadloos moet laten aansluiten en anderzijds een kwaliteitsgarantie voor
elke leeftijdsgroep biedt.
Er moet een zéér goede samenwerking zijn tussen de coaches van de senioren ploegen en de
jeugdploegen, waarbij gelijke spelsystemen worden aangeleerd zoals aangegeven door het Sportief
Comité. Het is immers de bedoeling om spelers met talent snel en efficiënt te laten doorgroeien naar
een zo hoog mogelijk competitieniveau.
Daarnaast moet de overgang van spelers tussen de leeftijdscategorieën en de verschillende coaches
vlekkeloos verlopen door het maken van maand programma’s door de verschillende jeugdtrainers, in
samenspraak met de jeugdcoördinator en op basis van het Jeugdbasketplan. De coaches moeten het
opleidingstraject respectern op technisch, tactisch, conditioneel en mentaal vlak, waarbij gezondheid
centraal staat en waar ontwikkeling en participatie primeren op de competitieresultaten.
Specialisatietrainingen naar positie of technisch/tactische items moeten ervoor zorgen dat de spelers
ook individueel sneller evolueren en hun tekorten efficiënter worden bijgewerkt. Deze trainingen
kunnen doorgaan in homogene groepjes los van de eigen leeftijdscategorie.

