
DEADLINE STAND VAN ZAKEN JAARPLAN 2020

BREEDTESPORT
COMPETITIES STATUS TOELICHTING

dec-20 Er is een nieuwe visie op competitie geformuleerd

sep-20 Een landelijke 3x3 competitie wordt opgezet Inschrijving 1-6 gesloten, o.b.v. 

inschrijvingen wordt competitie 

opgezet.

ARBITRAGE

sep-20 Het arbitragehuis is aangepast

dec-20 Een nieuw model voor doorstroming van toparbiters naar de Dutch Basketball League is

opgesteld

Vertraagd door wegvallen 

leidinggevende A-arbiters in dec-19

dec-20 Profielen van scheidsrechters, commissarissen en beoordelaren zijn geactualiseerd

sep-20 Er wordt vanaf seizoen 2020-2021 gewerkt met één uniform beoordelingsformulier voor

arbitrage
sep-20 Inrichting van twee FIBA potential groepen voor 5-5 en 3x3

mrt-20 Nieuw beleid voor de leveringsplicht van scheidsrechters is ontwikkeld Pilot per seizoen 2020-2021

OPLEIDINGEN

Er is een verbeterslag gemaakt in de werkprocessen voor zowel de werkorganisatie als de

deelnemers aan opleidingen

Middels een aanpassing in Sportlink 

wordt dit mede bewerkstelligd.

okt-20 Een opleidersbeleid is gerealiseerd en geïmplementeerd Er is een concept, nieuwe 

coördinator opleidingen (per 1-9) 

krijgt hier ook nog een stem in

sep-20 Er is een basisopleiding voor trainers ontwikkeld Concept gereed, implementatie in 

seizoen 2020-2021

dec-20 De huidige trainers- en scheidsrechtersopleidingen zijn geëvalueerd en aangepast naar

de KSS 2017
dec-20 Er zijn vier BT3-opleidingen, vijf BS3-opleidingen, een BS4-opleiding, een RBS3, een

RBS4 en een 3x3S3 georganiseerd

Vertraagd i.v.m. corona, inzet om 

dit na de zomer alsnog te realiseren

dec-20 Er is een bijscholingskalender ingericht Enkele bijscholingen uitgevallen 

i.v.m. corona, na de zomer wordt dit 

weer opgestart

dec-20 Er zijn inhoudelijke presentaties per workshop gerealiseerd

VERENIGINGSONDERSTEUNING

mrt-20 Accountmanagement is ingericht Ingericht en gestart

dec-20 In drie jaar tijd wordt elke vereniging bezocht Fysieke bezoeken door corona niet 

mogelijk, zodra weer mogelijk wordt 

het opgestart, tot die tijd via 

digitale kanalen contact

dec-20 Er zijn tenminste 2.000 spelregelbewijzen uitgereikt

MARKETING
MARKETING

sep-20 Er is een marketingstrategie geformuleerd en deze is vertaald naar sponsorproposities

dec-20 Er zijn nieuwe partnerships afgesloten Ongoing; Itemlost voor Mannen 3x3, 

Almere voor wedstrijden Mannen 5-5

COMMUNICATIE

dec-20 Uitbreiden contentteam 

dec-20 Doorontwikkelen functionaliteiten online platform Vertraagd door corona

dec-20 De campagne rondom Basketball Nederland is verder uitgerold

nov-20 Er is een campagne geweest rond de interlands van de Oranje Lions (mannen en vrouwen)

EVENTS

sep-20 In de nieuwe 3x3 NL Masters Tour zijn in zes steden (vijf voorronden en één finale) een

meerdaags evenement georganiseerd en verenigingen zijn ondersteund om zelf (meer) 3x3

toernooien te organiseren. De 3x3 NL Masters Tour is kostenneutraal georganiseerd, er

is zelfs dekking voor een deel van de personele inzet.

Door corona zijn evenementen tot en 

met augustus niet mogelijk. Wellicht 

daarna nog enkele 3x3 evenementen, 

maar niet in oorspronkelijke omvang. 

Vacature events on hold gezet. 

nov-20 Er zijn drie interlands georganiseerd voor het Nederlands Mannenteam in een

uitverkochte hal in Almere. Deze interlands zijn kostenneutraal georganiseerd,

exclusief de inzet van personeel

Interland februari was uitverkocht, 

nog onduidelijkheid of in november 

met publiek gespeeld mag worden.

jun-20 Aan het einde van het competitieseizoen 2019-2020 zijn The Finals kostenneutraal, exclusief

inzet personeel, georganiseerd

Geannuleerd i.v.m. corona

sep-20 Er is geparticipeerd met rolstoelbasketbal aan de Invictus Games in Den Haag en 3x3

basketball aan het Olympic Festival op Scheveningen

Geannuleerd i.v.m. corona

BASKETBALONTWIKKELING

dec-20 Er zijn nieuwe doelgroepen bereikt via 3x3 basketball, waarbij in het bijzonder

aandacht is voor meisjes

I.v.m. niet doorgaan (zomer)tour 

3x3NL, is ook de activatie 

weggevallen. Er wordt bekeken wat 

evt nog mogelijk is na de zomer.

dec-20 In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation is nieuw aanbod ontwikkeld voor kinderen

met een beperking om kennis te maken met rolstoelbasketbal

Diverse activiteiten kunnen niet 

doorgaan i.v.m. corona, na de zomer 

wordt e.e.a. weer opgestart

legenda

Afgerond

Op schema, nog niet afgerond

Vertraagd, wel nog realiseerbaar

Niet meer realiseerbaar voor beoogde deadline



SUPPORT
VRIJWILLIGERSBELEID

okt-20 Er is nieuw vrijwilligersbeleid

dec-20 De eerste vrijwilligersactiviteit is georganiseerd

MEDEWERKERS

nov-20 Het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat eerder in 2018 is gedaan, is herhaald

dec-20 Het thema vitaliteit heeft het hele jaar centraal gestaan voor medewerkers

FINANCIEN

jun-20 Verbetering en versnelling debiteurenbeheer door invoer FMS Iets vertraagd door wisseling 

personeel

jun-20 Verbetering en versnelling crediteurenbeheer door invoer FMS

sep-20 Digitaal declaratiesysteem voor medewerkers en vrijwilligers

SPORTLINK

mrt-20 De Sportlink app is omgezet naar versie 5.0

sep-20 De rekening courant in Sportlink voor vereniging is ingevoerd

jul-20 Vanaf seizoen 2020-2021 is het mogelijk bij de planning van de competitie automatisch

rekening te houden met de niet-zondagverenigingen

TOPSPORT
MANNEN 3x3

2021 Kwalificeren OS 2020 Niet haalbaar in 2020 i.v.m. 

verplaatsing naar 2021

2021 Eindigen bij laatste 6 OS 2020 Niet haalbaar in 2020 i.v.m. 

verplaatsing naar 2021

VROUWEN 5-5

2021 Kwalificeren EK 2021 Definitieve plaatsing pas in 2021, 

nog wel op schema

VROUWEN 3x3

2021 Kwalificeren OS 2020 Niet haalbaar in 2020 i.v.m. 

verplaatsing naar 2021

2021 Eindigen bij laatste 6 OS 2020 Niet haalbaar in 2020 i.v.m. 

verplaatsing naar 2021

OLA VROUWEN

nvt - corona Finale behalen EGBL OLA Geannuleerd i.v.m. corona

JEUGD

2021 Promotie naar de A-divisie voor de Mannen U18 en U20 Niet haalbaar in 2020 i.v.m. 

annulering door corona

2021 Promotie naar de A-divisie voor de Vrouwen U18 en U16 Niet haalbaar in 2020 i.v.m. 

annulering door corona

2021 Handhaving Mannen U16 in A-divisie Niet haalbaar in 2020 i.v.m. 

annulering door corona

2021 Handhaving Vrouwen U20 in A-divisie Niet haalbaar in 2020 i.v.m. 

annulering door corona

3x3

dec-20 3x3 basketball uit laten groeien tot aparte discipline

ROLSTOEL VROUWEN

2021 Medaille behalen PS 2020 Niet haalbaar in 2020 i.v.m. 

verplaatsing naar 2021


