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Voorwoord 
 
D.B.V. Rowic is opgericht op 1 april 1964. D.B.V. staat voor Dordrechtse Basketbal 
Vereniging. Het woord Rowic staat voor ROod WIt Crispijn. 
Eind 2021 kent de vereniging circa 140 leden en neemt met 17 teams deel aan de 

competitie.  

Rowic is lid van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB). De NBB heeft bijna 40.000 leden en 

circa 300 verenigingen zijn aangesloten. Dit ledenaantal is al tientallen jaren vrij stabiel. De 

NBB heeft als visie om in 2025 samen te groeien naar een community van 500.000 

liefhebbers met een toenemend aantal basketballers.  

In dit (gereviseerde) beleidsplan wordt het beleid van de vereniging voor de komende jaren 
beschreven. Dit aangepaste beleidsplan is nog steeds grotendeels gebaseerd op het 
gedachtengoed, dat door Arjan Hamberg in de afgelopen jaren is uitgedragen. En al kan 
Arjan dit zelf niet meer meemaken, zolang zijn gedachtengoed uitgedragen wordt, blijft ook 
de herinnering aan een bevlogen bestuurder en voorzitter bewaard. 
 
Arjan kon de toekomst niet voorspellen, niemand kan dat, maar dat dit inderdaad ook zo is, 
hebben de afgelopen jaren wel bewezen. In 2022 staan we, niet alleen Rowic, maar vrijwel 
de hele wereld, er heel anders voor. 
Er staan ons met zijn allen nog grote uitdagingen te wachten. Na een bijna desastreuze 
COVID-19 periode, zijn we met zijn allen in Europa terechtgekomen in een neerwaartse 
spiraal, met name door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. 
 
Wat deze ontwikkelingen gaan betekenen voor onze ambities, onze uitgangswaarden en 
voor de basketballers en vrijwilligers van onze vereniging, is onmogelijk te voorspellen.  
Maar we gaan deze zaken wel beschrijven en we gaan ook het nodige doen om onze doelen 
proberen te bereiken, want jezelf nu neerleggen bij wat is en nog komen gaat, is een 
doodlopende weg. 
 
Deze revisie van het huidige beleidsplan geeft uiting aan eerder benoemde ambities en 
uitgangswaarden, maar het nieuw aangetreden bestuur drukt zeker haar stempel op het 
beleidsplan dat zal worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering in het najaar van 
2022. 
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Onze ambitie 

 
“Iedereen zijn persoonlijke top!” Dat is nog steeds de overkoepelende ambitie voor Rowic. 
Iedereen die wil basketballen, moet bij Rowic kunnen basketballen op ieders eigen niveau, 
zonder daarbij afbreuk te doen aan de technische uitgangspunten van het spel Basketbal.  
En wij willen iedereen ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling door iedereen dezelfde 
basketbalbasis mee te geven, zodat ook iedereen zijn/haar persoonlijke top kan bereiken. 
We proberen dat in te vullen door mogelijkheden te scheppen binnen de club, maar als het 
nodig is, begeleiden we onze spelers ook bij de vervolgstappen. We zetten daar actief ons 
basketbalnetwerk voor in en ontwikkelen samenwerkingsverbanden met partners. 
 
Er zijn drie kernwaarden die van belang zijn voor wie wij als vereniging willen zijn en hoe we 
willen werken: 
 
Verbindend 
Vertrouwen 
Professioneel 
 
Verbindend betekent voor ons dat we op/met elkaar betrokken zijn, het kan ons iets schelen 
hoe het met jou gaat en we kijken naar je om. We luisteren naar je, zien je ambities en 
proberen die met elkaar te realiseren. We geloven dat we met elkaar sterker zijn dan ieder 
van ons alleen. 
 
Vertrouwen betekent dat we geloven in je beste bedoelingen en dat je altijd vanuit de beste 
bedoelingen actief bent. We vertrouwen erop dat je in het veld je taak uitvoert, rugdekking 
geeft aan je teamgenoten en samen de strijd aangaat. We vertrouwen erop dat afspraken, 
binnen en buiten de lijnen van het veld, worden nagekomen. 
 
Professioneel: Rowic drijft op vrijwilligers, maar dat ontslaat ons niet van de plicht om 
professioneel met elkaar om te gaan: afspraak is dus afspraak en we zijn transparant over 
onze doelen, belangen en ambities. We spreken elkaar aan en ook als het spannend is 
zoeken we het gesprek met elkaar. Vinden we dat moeilijk dan zoeken we hulp bij het 
aangaan van het gesprek.  
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Het realiseren van onze ambities vergt tijd. Uiteindelijk willen we de volgende situatie 
bereiken in volgorde van prioriteit: 
 
1. Rowic, club voor lief en leed 
 
Lief en leed 
Iedereen die deel wil uitmaken van een club en het basketbal een warm hart toedraagt is 
bij ons van harte welkom. We kennen onze leden en er is ruimte om lief en leed met elkaar 
te delen. Er is meer in het leven dan basketbal voor onze leden en daarvoor is bij ons ruimte. 
Ruimte om te sporten en te leven. 
 

‘Maar het welkom heten heeft een keerzijde. Die keerzijde is dat je nu eenmaal als 
club moet beschikken over voldoende vrijwillige trainers en coaches om ook iedereen 
welkom te kúnnen heten. Het staat buiten kijf dat het onze ambitie is om iedereen 
welkom te heten en dus wordt alles in het werk gesteld om nieuwe trainers bereid te 
vinden bij onze club aan de slag te gaan.’ 
 

Club 
Al noemen we onze basketbalvereniging een club, de vertaling van dat begrip is juist 
datgene waar we naar zoeken en waarnaar we streven. Het is ook ons niet ontgaan, dat 
Rowic een verzameling van teams is, dat verzameld een vereniging vormt. Er is vrijwel geen 
algemeen clubgevoel tussen de teams of bijv. tussen junioren en senioren. 
 
Het ontbreken bij Rowic van een eigen gemeenschappelijke verenigingsruimte is een haast 
niet te nemen hindernis op weg naar een gemeenschappelijk gevoel van verbonden te zijn 
met elkaar, voor elkaar klaar te staan, interesse te tonen naar elkaar en het échte 
familiegevoel met elkaar te delen. Iets dat de oudere garde in zijn/haar verleden van heeft 
mogen proeven en naar terugverlangt.  
 
Tegelijkertijd wordt ook erkend dat dit ‘clubgevoel’ binnen de teams wel duidelijk aanwezig 
is en dat is de redding van Rowic. Want op teamniveau bestaat dit familiegevoel dus wel! 
Het is dan ook niet vreemd dat in dit beleidsplan beide punten worden samengevoegd en 
bestempeld wordt als het voornaamst te bereiken doel. 
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2. Ouderbetrokkenheid/Ouderparticipatie 

In de sport zijn ouders van grote invloed op de sportieve ontwikkeling van hun kind. Net als 
in het onderwijs gaat het hier niet alleen om ouderparticipatie, maar vooral ook om 
ouderbetrokkenheid.  
 
Ouders hebben veel invloed op de sportbeoefening van hun kinderen en zijn zelfs vaak een 
bepalende factor. Zij betalen immers de contributie, brengen hun kind naar sportvereniging, 
rijden naar wedstrijden en helpen soms ook nog mee de club draaiende te houden.  
Het kind komt hiermee in een bepaalde afhankelijkheidsrelatie. Daarnaast hebben de ouders 
een belangrijke ondersteunende rol.  
 
Er zijn ouders die zelf voortdurend bezig zijn met de sport van hun kind. Dit werkt alleen 
positief als deze aandacht zich richt op het plezier en de persoonlijke ontwikkeling van het 
kind, maar bij sommige ouders kan dit echter doorslaan. Deze ouders doen er alles aan om 
er vooral voor te zorgen dat hun kind zo goed mogelijk presteert. Plezier in de sport staat 
voor deze ouders niet meer voorop, prestatie is het doel. Het kind kan hierdoor druk ervaren 
en het plezier in het spel verliezen.  
 
Tegenover de ouders die enorm betrokken zijn bij de sport van hun kind, zijn er ook ouders 
die juist helemaal niet betrokken zijn. De ouderbetrokkenheid beperkt zich in deze gevallen 
tot het brengen en halen van het kind naar en van de sportclub en dan vaak ook alleen op 
het moment dat het hen uitkomt. Als de agenda van de ouders het niet toelaat, dan kan het 
kind niet gaan sporten. De sportvereniging wordt door deze ouders beschouwd als een vorm 
van kinderopvang. Deze ouders zouden hun vrije tijd moeten inpassen in de vrije tijd van 
hun kind, zodat ze het kunnen ondersteunen en gebeurtenissen kunnen relativeren. 
 
Wij, als Rowic, zoeken hier het midden. Uiteraard promoten wij de ouderbetrokkenheid, 
want wij snappen dat deze betrokkenheid cruciaal is. Wij helpen daar graag aan mee. Ook 
een sportvereniging speelt een belangrijke rol in het leven van een jonge sporter en zowel 
ouder als sportvereniging moeten elkaars rol waarderen en onderhouden; dit komt 
uiteindelijk ten goede aan de (sociale) ontwikkeling van een kind. 
Wat willen wij nu verbeteren? 
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a. Inbreng in het primaire proces 
Het primaire proces van een school is hetzelfde als bij een sportvereniging, Primair gaat het 
om onderwijs en dus lesgeven. Beiden doen dat. In de sportsector zijn ouders vaak al meer  
‘van nature’ betrokken bij de organisatie van trainingen, wedstrijden en andere  
activiteiten binnen een vereniging. Op basis van gelijkwaardigheid en door effectief  
te communiceren leidt dit tot grote betrokkenheid. Dit in tegenstelling tot de 
ouderbetrokkenheid bij het primaire proces in het onderwijs. Daar is dat minder 
vanzelfsprekend.  
 
En al is het zo dat ouders in de sportsector al meer betrokken zijn bij een vereniging, voor 
Rowic geldt dat juist in mindere mate. Wij willen graag met de ouders in overleg op welke 
manier wij hún betrokkenheid bij het reilen en zeilen van onze sportvereniging kunnen 
vergroten. En daarmee vergroten wij het spelplezier van hun kinderen, want kinderen zijn 
erg gevoelig voor de juiste betrokkenheid van hun ouders. 
Betrek de ouders dus bij het primaire proces. 
  
b. De vrijblijvendheid voorbij 
Vrijwillig is niet vrijblijvend. Zowel binnen een school als binnen een sportvereniging geldt: 
communiceer de verwachtingen die je als vereniging hebt en maak hier heldere afspraken 
over. In zijn algemeenheid worden bijv. op scholen al verschillende middelen ingezet om dit 
te communiceren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door intakegesprekken en 10min. gesprekken, 
waarbij de ontwikkeling van het kind en de rol van ouders en school worden besproken.  
Bij sportverenigingen wordt hier nog maar beperkt gebruik van gemaakt. Vaak worden ad 
hoc mondelinge afspraken gemaakt tussen personen, waarover later discussie kan ontstaan.  
Ouderbetrokkenheid binnen een sportvereniging is evengoed niet vrijblijvend en  
verdient vergelijkbare afspraken en heldere communicatie over de onderlinge  
verwachtingen. 
 
c. Verbindingen met de buitenwereld 
Zowel scholen als sportverenigingen zijn vaak nog erg intern gericht. Het grootste  
deel van de schoolse ontwikkeling van kinderen vindt plaats buiten de schoolmuren. Het is 
daarom belangrijk voor scholen om concrete invulling te geven aan de verbinding van 
binnen- en buitenschools leren. Het meeste rendement hebben leersituaties in contexten 
waar ze praktische betekenis krijgen. Dat kan ook thuis, in de buurt of in de vrije tijd zijn. In 
de sport bedienen verenigingen vaak alleen de eigen leden. De traditionele sportvereniging 
richt zich op het aanbieden van trainingen en wedstrijden voor de leden, maar is nog 
nauwelijks gericht op de samenwerking met andere organisaties in de buurt en de sportieve 
ontwikkeling buiten de club. Het plezier van kinderen in sport en de sportieve ontwikkeling  
vinden juist ook plaats buiten lijnen van het sportveld, bijvoorbeeld op het  
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schoolplein, tijdens de gymles of op de camping. Voor zowel scholen als sportverenigingen 
geldt dus: open de deuren en zoek naar verbinding. 
 

d. Redeneer vanuit de competenties van ouders 

Vaak redeneren organisaties bij de participatie van ouders vanuit klusjes die nog  
‘over’ zijn. Ouders worden vooral gevraagd om deze taken uit te voeren. Voor  
succesvolle ouderbetrokkenheid (en –participatie) is het beter om uit te gaan  
van de competenties van ouders. In het onderwijs wordt bijvoorbeeld bijna altijd  
geredeneerd vanuit de taken en vacatures in de ouderraad of vanuit de vieringen.  
In de sport kunnen ouders ook regelmatig worden ingezet vanuit hun eigen talenten en 
passie. Door spontane gesprekken in het clubhuis of langs de kant van het  
sportveld kunnen ouders nieuwe initiatieven starten of deelnemen aan een commissie.  
In zowel de sport als het onderwijs kan dit nog veel planmatiger worden  
opgepakt, bijvoorbeeld door van alle ouders in kaart te brengen welk werk ze  
doen en wat ze inspirerend zouden vinden om voor de school/sportvereniging te  
doen. 
 
Bovenstaande 4 punten zullen voor ons een leidraad zijn om de deelname van ouders aan 
onze sportvereniging verder uit te bouwen en de ouders van onze spelers de rol toe te 
kennen, die zij verdienen! Maar deze leidraad is niet alleen een leidraad voor onze 
sportvereniging. Het is geen eenrichtingsverkeer. Het verkeer gaat twee kanten op en dus 
verwachten en hopen wij door ouders een meer gelijkwaardige rol toe te kennen, dat dit ook 
andersom zo is. Dat zij, met liefde voor hun kind, eerder geneigd zijn deel te nemen aan 
commissies van onze vereniging of bereid zijn om als scheidsrechter bij jeugdwedstrijden op 
te treden of zelfs de rol van trainer op zich te nemen. 
Het staat ook hier buiten kijf dat de vereniging alle middelen zal aanwenden om de ouder 
zo’n rol te kunnen laten uitvoeren. Denk hierbij aan cursussen. Veelal kunnen deze prima 
binnen de vereniging worden gegeven. Maar als het moet kunnen bepaalde cursussen ook 
extern worden uitbesteed. 
 
De ouderparticipatie is dát onderdeel van ouderbetrokkenheid waarbij de sportvereniging 
garen spint. In deze tijden zijn vrijwilligers schaars of in het geheel niet beschikbaar. 
Hierdoor wordt de (gezonde) sportvereniging gedupeerd, want zonder vrijwilligers moeten 
er bijv. ledenstops worden uitgevaardigd en kunnen verenigingen zelfs ten onder gaan. 
Een doemscenario waar wij liever niet aan willen denken. 
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3. Rolstoelbasketbal in Dordrecht, terug van weggeweest! 
 

Rolstoelbasketbal is voor mensen met een beperking, maar ook zonder, een populaire en 

spannende sport. Het wordt van amateur tot professioneel niveau gespeeld en is een van de 

meest bekeken sporten op de Paralympische Spelen. 

In de jaren 80 van de vorige eeuw maakte deze sport in Dordrecht furore, omdat de 

rolstoelteams van Frisol/Rowic (en later Racing/Rowic) maar liefst 6 x het kampioenschap 

behaalden, 7 maal bekerkampioen werden en ook nog eens 4 x de Europacup binnen wisten 

te slepen. 

 

Eén van de doelen van Rowic, is om deze sport weer opnieuw in Dordrecht leven in te 

blazen, na zoveel jaren van afwezigheid. Rolstoelbasketbal is van oudsher verbonden aan 

Rowic en het is velen er veel aan gelegen om deze tak van basketbal weer nieuw leven in te 

blazen. Rolstoelbasketbal is basketbal met dezelfde regels op een veld met dezelfde 

afmetingen en ringen op dezelfde hoogte van 3.05m en is niet per definitie bedoeld voor 

alléén mensen met een beperking. Iedereen kan deze sport beoefenen. 

Daarbij ben je dan nu alvast gewaarschuwd: Het is géén sport voor iemand die geen tikje kan 

incasseren (understatement) en wanneer je nu al moeite hebt om het net te vinden, probeer 

dat dan eens vanuit een rijdende rolstoel. 

 

Het is Rowic er dus veel aan gelegen om deze sport weer groot te maken in Dordrecht en 

daarbuiten. Om Rowic te helpen een succes te maken van dit streven, hebben wij oud-

rolstoelbasketballers en gelieerde bestuurders bereid gevonden om toe te treden tot het 

bestuur van Rowic  om zich met hart en ziel op dit doel te kunnen richten. 

Wij zien deze sport gewoon als basketbal en zijn dan ook blij om deze ‘verloren’ basketbaltak 

in onze vereniging te integreren en alle voorwaarden te scheppen om dit doel, net als alle 

andere doelen, te bereiken. 
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4. Rowic, een stabiele senior, ook voor senioren… 
 
In 2024 bestaat onze vereniging 60 jaar. Een senior die zijn plek in het basketbal heeft 
verdiend. En hopelijk blijft het een senior, die een brede basis heeft in de samenleving 
(maatschappelijke projecten en sponsoren), financieel gezond is en waar mensen zich 
betrokken (bij) voelen en waar er dus altijd voldoende vrijwilligers aanwezig zijn. 
 

Om deze doelen waar te maken willen we de vereniging op een gecontroleerde manier 

ontwikkelen: eerst een stabiele vereniging creëren (voldoende kader, stabiele ledenbasis, 

groeien van een ‘vereniging’ van teams naar een financieel gezonde ‘club’ en vervolgens 

verder groeien: meer leden onder de randvoorwaarden dat daar voldoende kader voor 

beschikbaar is en het op een financieel gezonde basis kan. 

Daarnaast stellen wij vast dat de huidige ontwikkeling van leeftijdsopbouw van onze 
vereniging doorslaat van senior naar junior. Wij zien, althans bij onze vereniging, maar ook 
bij andere basketbalverenigingen, een ernstige terugloop van senioren in onze sport. 
Een zorgwekkende ontwikkeling, omdat daarmee vooral het kader van de vereniging (dat 
zorgdraagt voor verenigingstaken (o.a. bestuurs- en commissiefuncties, trainer/coaches en 
scheidsrechters voor de jeugd) sterk afneemt. 
 
Uit recente onderzoeken (o.a. door het NOC/NSF) is eveneens vastgesteld dat de 
ledenaantallen bij vrijwel alle binnen- en buitensporten, zowel bij de jeugd als de 
volwassenen, is afgenomen. Rowic kan zich zeer gelukkig prijzen dat het een grote aanwas 
kent binnen de Drechtsteden, waar het de jeugd betreft in ieder geval. Bij de volwassenen 
gaat het beduidend minder, al kan ook Rowic zich onderscheiden van veel andere 
basketbalverenigingen in de regio door maar liefst 2 jongvolwassenen teams (U22 lichting) in 
haar gelederen te hebben. Maar mannenteams laat te wensen te over. Teveel senioren 
zeggen de sport vaarwel en dat is een slechte ontwikkeling. 
 
Helaas door het gebrek aan volwassenen, komen we als vereniging in de problemen. Zoals 
eerder gesteld, heeft dat duidelijke gevolgen voor het trainerskader binnen Rowic. Minder 
vrijwilligers, minder senioren, meer jeugd, het zorgt voor duidelijke problemen bij het 
vervullen van trainer/coach functies en overige verenigingstaken.  
 
Dat het omdraaien van deze negatieve ontwikkelingen onze (grote) aandacht heeft, is 
vanzelfsprekend. Maar aandacht op zich is niet voldoende. Veel inspanningen zullen er op 
zijn gericht om oud-basketballers of liefhebbers van basketbal te inspireren en te motiveren 
om iets voor onze vereniging te willen doen. 
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Ouderparticipatie kan een oplossing zijn, maar eerlijk is eerlijk, daar is tijd voor nodig en die 
tijd moet een welwillende ouder ook worden gegund. Dus om nu al te grote stappen te 
nemen is onverstandig. Voor de korte termijn is kaderaanwas onontbeerlijk en Rowic doet er 
alles aan om dit probleem permanent op te lossen. 
 
Uit gegevens van het NOC/NSF uit 2021 blijkt tevens dat het basketbal één van de sporten is 
waarbij de neergang van ledenaantallen hoger is dan bij andere sporten, nl. ca. -21%. 
De toekomstwens van de NBB, om in 2024 naar 500.000 leden te willen groeien (meer dan 
het tienvoudige van het huidige aantal) is alleen gebaseerd op een emotionele wens en iets 
minder op realiteitszin.  
Ondanks deze realistische ontwikkelingen, de recente teloorgang van onze inspanningen om 
iets te betekenen op het gebied van Topsport (degradatie van onze MU18 en MU22 
eredivisieteams), een tik op onze hand van de NBB door het volgende te stellen op ons 
protest/bezwaar, Rowic niet toe te laten tot de nieuwe eredivisiecompetitie: 
 

…Los van de criteria die worden toegepast bij vrije inschrijvers, zijn er voor de Mannen 
Eredivisies bij de jeugd ook aanvullende inschrijfvoorwaarden gesteld in de 
kwaliteitseisen. Hierbij is het naar onze beoordeling niet zo dat – op papier –  
D.B.V. Rowic hier in de basis niet aan voldoet. Wel is het zo dat wij van mening zijn 
dat andere verenigingen op meer criteria/eisen voldoen dan D.B.V. Rowic… 
 

En daarmee is de kous af. …Een doorgaande lijn van talentontwikkeling wordt daarmee 
geborgd. Dit is bij uw vereniging niet zo…. én …op basis van de kwaliteitseisen uw vereniging 
op vier eisen minder voldoet dan de verenigingen die wel als vrije inschrijver zijn toegelaten… 
 
Daarmee is de grote wens om naast breedtesport ook topsport te kunnen blijven bedrijven 
een onhaalbare zaak geworden. En de leegloop van de droom werd snel werkelijkheid 
doordat een grote groep van talentvolle spelers en stafleden hun eigen droom 
achternaliepen en afscheid van Rowic namen. Overigens moet u hier geen wrok in lezen, 
want hun acties zijn volledig begrijpelijk. Wij zijn slechts een fase in iemands ontwikkeling en 
wij zijn er ook trots op deel uitgemaakt te hebben bij hun eerste stappen op het court, de 
verdere ontwikkeling van het talent en hen hopelijk voldoende bagage te hebben 
meegegeven op weg naar ‘hun persoonlijke top!’ 
 
Om elke onduidelijkheid uit de weg te gaan, Rowic en haar bestuur gaat er alles aan doen 
om de vereniging financieel stabiel te krijgen én te houden. Voornaamste doel is om van 
onze vereniging een hechte club te maken, de ouderparticipatie te vergroten en 
rolstoelbasketbal weer nieuw leven in te blazen. Om dat te bereiken beoefen je al topsport. 
 
 



Beleidsplan D.B.V. Rowic  
   

     “IEDEREEN ZIJN PERSOONLIJKE TOP!” 

 Pagina 10 van 17 
 

 
Dat zijn de speerpunten uit ons voorgenomen beleid. Rowic wordt de komende jaren een 
vereniging, dat bestempeld kan worden als een breedtesportvereniging. 
 
Echter, het voorgenomen Technisch Beleidsplan gaat een stapje verder.  
Het Technisch beleid, dat nog vorm moet krijgen, zal uitgaan van onze kernwaarden en 
ambities, zal onze visie op basketbal gaan uitdragen en zal invulling gaan geven aan de 
manier waarop wij als vereniging onze leden gaan opleiden en begeleiden. Ouders worden 
daarbij zeker niet vergeten. 
 
Er zal een duidelijke visie worden opgeschreven, een visie voor de langere termijn voor 
basketbalbeoefening en talentontwikkeling. Uitgaande van een beproefd 
ontwikkelingsmodel, waarbij we de eigenschappen van diverse leeftijdscategorieën zullen 
koppelen aan trainingsaanpak en bijbehorende begeleiding. Dit Technisch beleid zal de 
kapstok worden voor (in willekeurige volgorde) opleidingsplannen (spelers, trainers/coaches, 
ouders),  gedragscodes, arbitrage, werving, talentherkenning, om er een paar te noemen. 
Vanuit die aanpak gaan we werken aan een toepasbaar beleid, waarmee we de 
opeenvolgende leeftijdsklassen –u12 –u14 –u16 en –u18 voor jongens én meisjes zodanig 
gaan opleiden, dat we op termijn weer mee kunnen doen op het hogere niveau. 
 
De mate waarin deze aanpak succesvol zal blijken, wordt bepalend of wij op termijn weer 
kunnen gaan denken aan Topsport. Realistisch gezien kunnen we er vanuit gaan dat zo’n 
aanpak tussen de 4 tot 6 jaar in beslag neemt. Is het bereiken van dit punt dan niet het 
hoofddoel? Nee. Het hoofddoel is en blijft dat elke opgeleide speler/speelster zijn of haar 
persoonlijke top bereikt en een leven lang blijft sporten! Die opleiding moet ook zorgdragen 
voor een gezond lichaam, voor mentale weerbaarheid, zelfvertrouwen en een goed gevoel 
over de eigen IK. 
 
In die zin is Topsport bijzaak. Maar mochten wij als vereniging door deze aanpak dat niveau 
weer bereiken, dan slaan we twee vliegen in één klap. 
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Ons kapitaal 

Dat lijkt alleen een economisch financieel begrip, maar naast onze financiën, zijn juist al onze 

spelende leden, onze vrijwilligers, onze niet-actieve leden, ons bestuur én alle ouders ons 

échte werkelijke kapitaal. Een kapitaal dat moet worden gekoesterd, onderhouden en 

groeien. 

Rowic is een inclusieve vereniging, dat basketbal aanbiedt voor iedereen vanaf 8 jaar, we 

willen in diversiteit een afspiegeling vormen van de Nederlandse samenleving en iedereen 

met belangstelling voor basketbal is bij ons welkom, ongeacht jouw basketbalvaardigheden. 

De focus is gezet op inwoners van de gemeente Dordrecht, Papendrecht en de direct 

omliggende gemeenten en daarom spreken we bij voorkeur over de Drechtsteden. We 

groeien alleen als de randvoorwaarden (voldoende kader en financieel gezond) vervuld 

kunnen worden.  

Rowic is een vereniging, die voor jong en oud de mogelijkheid biedt, om op basis van plezier 
technisch goed verzorgd basketbal te leren en te spelen. Wij streven naar tevreden leden, 
ouders, supporters en sponsors door competitief te zijn, niet alleen op sportief maar ook op 
sociaal, organisatorisch en promotioneel vlak. Wij willen dat onze leden plezier beleven aan 
het trainen, het spelen van wedstrijden en de deelname aan andere clubactiviteiten. 
Het is ons doel dat iedereen zijn persoonlijke top kan bereiken. We doen dat door 

mogelijkheden te scheppen binnen de club, maar als het nodig is, begeleiden we onze 

spelers ook bij de vervolgstappen. We zetten daar actief ons basketbalnetwerk voor in en 

ontwikkelen samenwerkingsverbanden met partners. Respect voor elkaar, de tegenstander 

en de organisatie is een absolute vereiste. Gezondheid en veiligheid staan voorop. De 

gezondheid en veiligheid van onze leden en de financiële gezondheid van de club. 

Naast de grote groep jeugdteams spelen ook senioren in teamverband in de NBB competitie, 
zowel dames als heren. Een competitieteam wordt bij voldoende spelers en kader 
ingeschreven, voor het deelnemen aan de competitie zijn minimaal 7 spelers nodig. 
Ook bieden we mensen die niet willen deelnemen aan de competitie de ruimte.  
De club draait natuurlijk om het spelen van basketbal, maar dat zou nooit mogelijk zijn, 

zonder de inzet die dagelijks wordt geleverd door tientallen vrijwilligers. Het is een kenmerk 

van onze vereniging en van de sport, dat leden ook bepaalde taken binnen de vereniging op 

zich nemen om andere leden te kunnen laten basketballen. Naast de verplichte taken zijn er 

ook nog vele vrijwillige taken. We verwachten van spelers én hun ouders  een actieve 

bijdrage te leveren het succes van de club door ook een steentje bij te dragen als vrijwilliger. 
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De vrijwilliger 

Er komt veel kijken bij het spelen van wedstrijden, het organiseren van trainingen en het zijn 
van een sportvereniging. We drijven daarbij op de inzet van vrijwilligers.  
Het bestuur schuift al die taken, ook als ze niet vrijwillig zijn, voor het gemak op één hoop en 
noemt het vrijwilligerswerk. Dit zijn taken die soms eenmalig, periodiek of op projectbasis 
plaatsvinden maar er zijn ook activiteiten die een meer structureel karakter kennen.  
 
Het bestuur houdt overzicht over de beschikbare taken en heeft voor vrijwel alle 
functies/rollen omschrijvingen gemaakt. Het doel van de omschrijvingen is om enerzijds de 
vrijwilliger en anderzijds de vereniging duidelijkheid te verschaffen over de verwachtingen 
met betrekking tot een rol binnen de vereniging.  
De beschrijvingen staan op de website van de vereniging. 
 
Onze vrijwilligers zijn bijv. actief als: 
 
• Trainers/coaches, assistenten en/of teammanagers van de verschillende teams; 
• Tafelaars (verslagleggers van score, tijd en spel); 
• Verenigingsscheidsrechters en NBB-scheidsrechters; 
• Kascommissie, controle van de financiële jaarstukken; 
• Bestuur, leiding aan de vereniging in opdracht van de ledenvergadering; 
• Financiële- en ledenadministratie, de penningmeester is bestuurlijk bevoegd maar wordt 
ondersteund door een financieel administrateur en een ledenadministrateur; 
• Technische commissie, verantwoordelijk voor de uitwerking van het technisch beleid; 
• Wedstrijdcommissie, verantwoordelijk voor een goede organisatie van wedstrijden; 
• Projectencommissie, verantwoordelijk voor de maatschappelijke projecten van de club; 
• PR en communicatie; 
• Sponsoring; 
• Activiteitencommissie 

Gezien de opbouw van onze basketbalvereniging, waarbij er sprake is van veel jongere jeugd 

en in mindere mate oudere jeugd en volwassenen komt het merendeel van de 

vrijwilligerstaken terecht bij een te kleine groep van actieve (spelende) leden en overige 

vrijwilligers. Dat baart zorgen, want een te kleine groep belasten met teveel taken leidt 

onherroepelijk tot weerzin tegen de taken, die nu eenmaal moeten worden uitgevoerd en 

uiteindelijk leidt dit ook tot uitval van vrijwilligers. 
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Eén van de oplossingen die in gebruik genomen is, is het spelen van thuiswedstrijden van 

alle teams op dezelfde dag. Dat lukt nooit helemaal, maar het zorgt er in ieder geval voor dat 

actieve leden met een taak, in de meeste gevallen zelf al in de sporthal aanwezig moeten zijn 

voor het spelen van hun eigen wedstrijden. 

 

Onze organisatie 

1. Algemene Ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Aan de algemene 
ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het 
bestuur zijn opgedragen. Door middel van een algemene ledenvergadering oefenen de leden 
van een vereniging, in een voorgeschreven, opgeroepen vergadering , invloed uit op het 
functioneren van de vereniging. Deze zeggenschap vormt het wezenskenmerk van de 
vereniging. 
De wet beperkt de macht van de algemene ledenvergadering door de expliciete bepaling dat 
besturen niet tot haar competentie behoort. Het bestuur heeft een zelfstandige taak,  
het besturen. Zij heeft een eigen verantwoordelijkheid voor die taak jegens de algemene 
ledenvergadering en de vereniging zelf. De statuten van de vereniging staan op de website. 

 

2. Bestuur 

Het bestuur geeft leiding aan datgene wat bijdraagt tot het bereiken van de doelstellingen 
van de vereniging, vastgelegd in een beleidsplan. Het bestuur bestuurt, regelt en leidt op 
basis van collegialiteit.  
Het beginsel van het collegiaal bestuur komt enerzijds tot uitdrukking in het feit dat het 
bestuur bestuurt voor alle leden, oud-leden, vrijwilligers, teams, commissies, groepen etc. 
Anderzijds dient elke bestuurder samen te werken met zijn medebestuurders, wat tot 
uitdrukking komt in de eindverantwoordelijkheid van het bestuur als geheel en 
besluitvorming op basis van consensus. 
 
  



Beleidsplan D.B.V. Rowic  
   

     “IEDEREEN ZIJN PERSOONLIJKE TOP!” 

 Pagina 14 van 17 
 

 
Het bestuur van Rowic bestaat uit zeven leden: 
 

a. Voorzitter (is boegbeeld van de vereniging, representeert de vereniging 

naar buiten, houdt overzicht van wat speelt binnen de vereniging, 

bewaakt gestelde prioriteiten, zit de vergaderingen voor) 

b. Secretaris (agenda en notulen bestuursvergaderingen, alle externe 

communicatie (formele brieven, maar ook verantwoordelijk voor inhoud 

van alle externe communicatie (samenwerking met bestuurslid 

Verenigingszaken), linking pin naar wedstrijdsecretaris 

c. Penningmeester ( naast bestuur speciaal belast met algemeen financieel 

beleid inclusief de financiële- en ledenadministratie, Sponsoring)  

d. Bestuurslid technische zaken (linking pin naar technisch coördinator)  

e. Bestuurslid verenigingszaken (Projecten, Evenementen en Gebruik 

communicatiemiddelen (website en social media), linking pin naar de 

verschillende coördinatoren/ voorzitters subcommissies) 

f. Bestuurslid structurele verbeteringen (tijdelijk teneinde impuls aan de 

vereniging te geven, dit bestuurslid is tevens vice-voorzitter) 

g. Algemeen bestuurslid (speciaal bestuurslid voor de ontwikkeling en 

implementatie van het rolstoelbasketbal binnen de Drechtsteden; 

Het tijdsbeslag zal per bestuursfunctie variëren, maar de doelstelling is om te streven naar 
gemiddeld 4 uur per week, maar zeker niet meer dan 8 uur per week: de historie laat zien 
dat een veel groter belasting tijdelijk best kan, maar al snel leidt tot het afhaken van 
bestuursleden. 
Bij langere afwezigheid van een bestuurslid worden de taken overgenomen door de andere 
bestuursleden, maar indien die afwezigheid langer dan 2 maanden dreigt te duren wordt 
gezocht naar tijdelijke of blijvende vervanging. 
 
3. Raad van Advies 
De vereniging staat voor grote uitdagingen. Het bestuur heeft naast de ALV behoefte aan 
een Raad van Advies, die het bestuur van tijd tot de tijd de spiegel voorhoudt: is het beleid 
duidelijk genoeg, wordt er voldoende voortgang gemaakt bij de uitvoering van het beleid, 
worden de juiste prioriteiten gesteld bij de beleidsuitvoering? Hiervoor worden mensen 
uitgenodigd, die hun sporen in het basketbal en in besturen hebben verdiend. Vooralsnog 
wordt twee keer per jaar met de Raad van Advies overlegd. De Raad van Advies bestaat uit 
minimaal 2 en maximaal 5 personen. Indien er een officiële hoofdsponsor is voor de 
vereniging, zal de hoofdsponsor gevraagd worden lid te worden van de RvA. 
 
  



Beleidsplan D.B.V. Rowic  
   

     “IEDEREEN ZIJN PERSOONLIJKE TOP!” 

 Pagina 15 van 17 
 

 
4. Commissies 
Het bestuur stelt commissies samen waarin vrijwilligers samenwerken rondom specifieke 
deelgebieden zoals opgesomd bij verenigingstaken en binnen de doelstellingen die door het 
bestuur voor de commissie worden bepaald. Iedere commissie kent een voorzitter, die de 
gang van zaken binnen de commissie regelt. Deze commissies zijn gekoppeld aan een 
specifiek bestuurslid teneinde de communicatie tussen bestuur en commissies zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen. 
 
Dit alles leidt tot de volgende organisatiestructuur: 
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Onze basketbalaanpak (Technisch beleid) 

Een goed technisch beleid is noodzakelijk voor een basketbalvereniging die iedereen zijn 

persoonlijke top wil laten bereiken. De trainer/coaches spelen hier een belangrijke rol in, 

maar voor de overall aanpak menen we dat een trainingscoördinator nodig is, die zelf geen 

trainingen verzorgt.  

 

Deze trainingscoördinator gaat veelal samen met de Technische commissie, waarin in 

principe een aantal van de trainers van de vereniging zitting hebben, zich bezig houden met 

het technisch beleid van de vereniging (onder andere wanneer moet wat geleerd worden), 

trainers zoeken, opleiden en begeleiden.  

Om er voor te zorgen dat we een consistent technisch beleid gaan voeren voor elke 

leeftijdsklasse van U12 tot en met U18 is het nodig dat het technisch kader van de vereniging 

een handboek gaat samenstellen. In dit handboek staat exact vermeld op welke wijze onze 

basketbalvereniging jeugd vanaf de u12 leeftijdsklasse gaat opleiden. 

Alle basisoefeningen staan in dit boek vermeld, als ook de wijze waarop dit moet worden 

geleerd aan een beginnende jeugdbasketballer. Dit handboek wordt de basketbalbijbel van 

Rowic. 

De bedoeling is vanzelfsprekend. Wanneer wij spelers opleiden, dan passen we voor elke 

speler dezelfde technieken toe, leren elke speler elke basisoefening, zodat zij in de loop van 

een aantal jaren zich de volledige techniek van het basketbal eigen hebben gemaakt. 

Het maakt hierbij niet uit of de ene speler meer individuele capaciteiten bezit dan een 

andere speler, want dat verschil zal er altijd zijn. In welke sport dan ook. 

In het technisch beleidsplan zal dieper worden ingegaan op de teamindelingen en trainings- 

en ontwikkelingsfilosofie. 

De gemeente Dordrecht en de NBB stimuleren het gebruik van een clubkadercoach: iemand 

die ondersteunt bij de inrichting van de werving en vorming van het clubkader.  

Rowic wil daar gebruik van gaan maken en de Technisch coördinator zal daarvoor als eerste 

aanspreekpunt gaan fungeren. 

 

  



Beleidsplan D.B.V. Rowic  
   

     “IEDEREEN ZIJN PERSOONLIJKE TOP!” 

 Pagina 17 van 17 
 

 

We willen onze leden en ouders van leden in staat stellen een rol te spelen bij de 

ontwikkeling van de vereniging door opleidingsplannen op te stellen voor: 

1. wedstrijdtaken:  

  

 - tafelen (iedere ouder van jeugdspelers onder 14 jaar, het wordt de bedoeling dat 

elke ouder opgeleid wordt via een interne cursus) 

 - scheidsrechters (iedere competitiespeler vanaf 14 jaar haalt een BS2 diploma) 

2. trainer/coaches:  

 - het streven is per seizoen 2 nieuwe kaderleden erbij (ouders/jeugdspelers opleiden) 

 en doorontwikkeling naar minimaal BT2. 

 

We streven er naar om in elke leeftijdsklasse minimaal 1 jongens en 1 meisjesteam te 

hebben. Bij meerdere teams per leeftijdsklasse is er een selectieteam, waarbij de 

selectieteams op steeds hoger niveau worden opgeleid om door te stromen naar een hoger 

niveau. Opzetten van meer competitie spelende heren- en damesteams en 

recreantenteams. Met ook het doel dat de eerste teams op landelijk niveau kunnen 

functioneren. Een streven. Alle toekomstige plannen zijn er sowieso op gericht om het 

niveau van trainen te verhogen, waardoor het niveau van competitie vanzelf volgt. 

De Nederlandse Basketball Bond (NBB) zet hoog in op de ontwikkeling van 3x3 basketbal.  

De regels zijn simpel en er is weinig nodig om het te kunnen spelen: 1 basket, 2 teams en 3 

spelers per team op een half basketbalveld. Basketbal wordt daarmee voor nog meer 

mensen toegankelijk. Ook wordt de zichtbaarheid van de sport aanzienlijk vergroot door 3x3 

activiteiten op de pleintjes in de wijken en grote events op A-locaties in de stad.  

Alle spelers zijn actief betrokken bij het spel en door het accent op fundamentals (passen, 

dribbelen, schieten) is het ook een goede opstap naar 5x5 basketbal.   

Rowic wil hier natuurlijk ook invulling aan geven. De focus is nu op het werven van 

voldoende kader voor 5x5 basketbal. De volgende stap is het vinden van een groep 

enthousiastelingen, die binnen Rowic 3x3 basketbal gaan promoten en faciliteren. 

De activiteiten zijn en worden al ontplooid, maar het is vooral nodig om over een vaste kern 

van vrijwilligers te kunnen beschikken, zodat 3x3 basketbal een vast onderdeel van onze 

activiteitenkalender kan blijven. 

 


