
Evaluatieformulier combinatiefunctionaris sportvereniging schooljaar 2019-2020

Gemeentelijke doelstellingen  
1. Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht en levensvatbaarheid.

2. Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen.

3. Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen en andere 
organisaties.

Algemene Informatie inzet combinatiefunctionaris
Er wordt maatwerk geleverd door een combinatiefunctionaris. De focus van dit maatwerk 
ligt op strategisch/tactisch niveau gericht op toekomstbestendigheid, maatschappelijke 
betrokkenheid en samenwerking tussen verenigingen onderling dan wel in samenwerking 
met andere organisaties. Daarnaast vervult de combinatiefunctionaris, wanneer gewenst, 
een kleine rol op operationeel vlak (bijvoorbeeld een training verzorgen aan trainers).

Taken Uren inzet
Doelstelling 1: Meer toekomstbestendige verenigingen met draagkracht 
en levensvatbaarheid. Toelichting over invulling: 

In 2019-2020 gaat BAL opleidingen aanbieden om het kader van BAL te 
versterken en te vergroten. Daarbij willen we minimaal 2 nieuwe jonge 
coaches opleiden die actief blijven coachen binnen de vereniging. Daarnaast 
willen we onderzoek afronden hoe we als club vitaal kunnen blijven/worden.

Uitgevoerde taken voor sportvereniging (korte beschrijving van taken):

 Basketbal’s cool training geven zaterdagochtend
 Stations Training voor U10 t/m U14 op dinsdagavond
 Trainers begeleiden voor BT 2 en BT 3 cursus
 Maatschappelijke stagiaires begeleiden
 Organisatie voor scheidsrechtersopleiding BS2
 Onderzoek naar vitaliteit van vereniging

Doelstelling 1 is behaald. Er zijn 7 jonge trainers gestart met het geven 
van training binnen de vereniging. Daarvan blijven 2 trainers volgend 
seizoen betrokken bij het coachen en training geven van teams. 3 
trainers hebben hun diploma behaald binnen de vereniging (2 BT2, 1 
BT3). Daarnaast is er een onderzoek afgerond over vitaliteit en zijn er 
doelstellingen gemaakt binnen de club. Daarvoor worden op dit moment 
plannen gemaakt. Iedereen binnen de club boven de 14 jaar heeft een 
scheidsrechter diploma gehaald. Deze worden ingezet om wedstrijden 
van de breedtesport te fluiten.

Doelstelling 2: Meer maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen. 
Toelichting over invulling:
In 2019-2020 wil BAL de kinderen onder de 12 jaar in Weert kennis laten 
maken met de Basketbalvereniging. Daarnaast willen we heel Weert kennis 
laten maken met Topsport Basketbal in Weert. Samenwerking met LVO voor 
middelbare scholen. Basisschoolleerlingen kennis laten maken met en 
enthousiast maken voor basketbal. Per schooljaar worden 6 scholen bezocht. 
Waar de klassen 3 tot en met 8 een clinic krijgen.



Uitgevoerde projecten (korte beschrijving uitgevoerde projecten):

 Clincs op basisscholen
 Clinics voor sport evenementen
 Promotie Topsport basketbal in Weert
 Acties om naar het eredivisie team te komen kijken (o.a. 

vrijwilligers gratis kaarten)

Doelstelling 2 is niet geheel behaald. Tijdens het schooljaar 2019 tot 
2020 zijn 5 scholen bereikt. Per school zijn alle klassen van 3 tot en met 
8 bereikt met een clinic. Bij 1 school is het niet gelukt om alle klassen te 
bereiken: vanwege corona zijn de clinics gecanceld. Ook zijn er een 
aantal evenementen die niet doorgegaan zijn. Dat zijn het Weerter 
scholen toernooi, Weerter sportweek, dag van de sport, Human kind 
event en LVO open dag. Bij deze evenementen zouden we een rol spelen 
en basketbal promoten.
Weert kennis laten maken met Topsport in Weert is moeilijk te bepalen in 
hoeverre iedereen nu weet dat er top basketbal in Weert wordt gespeeld. 
Wel kan er geconstateerd worden dat er meer aandacht dit seizoen naar 
BAL is gegaan door media en dat er meer publiek aanwezig was bij 
wedstrijden van Heren 1.

Doelstelling 3: Meer samenwerking tussen verenigingen onderling en 
tussen verenigingen en andere organisaties. Toelichting over invulling: 

Meedenken over en participeren in Open Club Weert Noord verenigd!

Bijdragen aan lokale netwerken en overlegstructuren (korte beschrijving 
van de inzet):

Doelstelling 3 is behaald. Door meerdere leden wordt deelgenomen aan 
de diverse werkgroepen Open Club Weert-Noord verenigd!: 
Breedoverleg, Aanbod, Accommodaties, Communicatieplan.
Tav de revitalisatie is 1:1 afgestemd met/input geleverd aan de 
gemeentelijke projectleider.
Helaas is door de Coronamaatregelen de voortgang van diverse 
werkgroepen stil komen te liggen. Dit wordt in juli weer opgepakt.
Naast deelname aan de werkgroepen is de Open Club Weert Noord 
verenigd! ook een agendapunt geweest in bestuursvergaderingen, om zo 
de voortgang te delen en het draagvlak binnen de vereniging te 
verkrijgen.
Daarnaast is er ook samenwerking gezocht met de 
combinatiefunctionarissen. Hier is overleg geweest over hoe clinics het 
beste eruit kunnen zien en tips en tricks besproken om kinderen te 
enthousiasmeren. Samen met de CF’s hebben we ook nieuwe activiteit 
opgezet de sportinstuif rekening houdend met de corona richtlijnen. Ook 
is er samengewerkt met de verenigingen die gebruik hebben gemaakt 
van buitenlocatie bij St. Theunis. 
Verder is er een project opgezet om samenwerking te zoeken met 
basketbal verenigingen in regio zuid. Hier worden onderwerpen 
besproken zoals ledenwerving en beleid van een basketbal vereniging.

Aantal clinics, aantal deelnemers en welke scholen/wijk:

 Clinics Basisonderwijs 



 De Uitkijktoren 10 clinics
 Oda School 6 clinics
 Het dal 26 clinics
 Aan de Bron 12 clinics
 IKC Laar 6 clinics
o Bredeschool Moesel gepland maar vanwege corona niet 

doorgegaan.

Totaal aantal clinics 60 met een tijdsduur van 45-90 minuten. Vanuit 
gaande van een gemiddelde populatie van 25 per klas is het bereik 1000 
kinderen. 

 Clinics VO 
 Philips van Horne 8
 College 16
 Gilde 6

20 clinics van 60 tot 90 minuten met een bereik van ongeveer 300 
kinderen. 

 Sport na school 
 7 basketballessen gegeven voor sport na school.

Inzet projecten, nieuwe initiatieven in “Coronatijd”:

Sportinstuif
Sportinstuif voor kinderen uit Weert. Daarbij zijn er 4 sportactiviteiten 
georganiseerd waarbij kinderen zich op in konden schrijven. Deze 
activiteit werd volgens de corona richtlijnen georganiseerd. In totaal 
hebben hier 80 kinderen aan deelgenomen. Hier heb ik de voorbereiding 
van om me genomen, de protocollen gemaakt en gecommuniceerd met 
deelnemers.

Basketbal is Cool
Voor kinderen onder de 12 is er een basketbalactiviteit georganiseerd 
iedere zaterdagmiddag. Deze werd activiteit werd volgens de corona 
richtlijnen georganiseerd. Deze training heeft 10 keer plaats gevonden en 
was toegankelijk voor alle kinderen in Weert. Hier deden telkens 20 
kinderen aan mee. In totaal hebben er 30 kinderen deelgenomen aan 
deze training.

2K toernooi
Tijdens de corona periode zijn er 3 online 2K toernooien georganiseerd 
voor leden van BAL. Omdat trainingen geen doorgang konden vinden 
tijdens deze periode zijn er online basketbal toernooien georganiseerd 
om leden betrokken te houden bij de club.

Zomer Sportweek
Basketbal clinic tijdens de Sportweek, deze vind nog plaats op 17 Juli.

Contact momenten Punt Welzijn (overleg CF sportvereniging, andere 
contact momenten):

 CF overlegmomenten
 Netwerk avonden, Sport akkoord, Vrijwillige inzet, Open club.  



Samenwerkingspartners (kort overzicht van de samenwerkingspartners):

 Sponsoren van BAL
 Punt Welzijn 
 Gemeente Weert (o.a. sportakkoord)
 College
 Kwadrant 
 Philips van Horne
 Stichting Eduquaat 
 MeerderWeert
 Provincie Limburg 
 Huis voor de sport 
 Nederlandse Basketball Bond
 Deelnemende verenigingen van Open Club Weert Noord Verenigd!

Aandachtspunten/verbeterpunten voor schooljaar ’20 – ’21: 
Uitbreiden inzetbaarheid sporthal
Onderzoek BSO sportaanbod
Ledenwerving jeugd en volwassenen
Verder door ontwikkelen van de organisatie

Storystelling, een leuke quote of ervaring van aflopen schooljaar: 

Er zijn meerdere leuke ervaringen in afgelopen jaar:
- in december een zeer terechte koninklijke onderscheiding voor mister 
Basketbal Henk Konings (helaas in mei overleden). Een quote van Henk 
in een correspondentie met een andere basketbal-liefhebber: ‘We worden 
oud, maar wat geeft het. De kern – liefde voor de sport en vooral liefde 
voor de personen die zich er met volle overgave voor geven – is 
bepalend.’
- een groeiend enthousiasme voor de vereniging: vollere tribunes, meer 
vrijwilligers, meer leden
- goede prestaties van de diverse teams, wat helaas door de corona niet 
geleid heeft tot aansprekende eindresultaten.
- Op het bericht dat training buiten niet doorgaat vanwege de 
weersverwachting kreeg ik het volgende bericht terug van een ouder. 
“Hier zijn er 2 erg teleurgesteld. Ik heb alleen maar positieve geluiden 
gehoord over de training op zaterdag. Het U12 team gaf ook aan dat ze 
het fijn vonden van jullie trainers training te krijgen.”

Bedankt voor het invullen van het evaluatie formulier.

Met vriendelijke groet,
Namens Punt Welzijn




