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Missie  
 
Een ruim maar kwalitatief degelijk basketbalaanbod, zowel op recreatief – als op competitief vlak, blijven aanbieden in de regio, 
geleid en begeleid door een team van gemotiveerde en gekwalificeerde coaches met een uitgesproken aandacht voor het opzetten 
van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding. 
Iedereen kan bij de club terecht ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, al of niet beschikken van talent. Er wordt evenwel gezorgd 
voor een geschikte indeling in homogene groepen zodat iedereen op eigen niveau aan sport kan doen. 

Clubvisie   

steunend op de volgende basisprincipes  

Uitstraling  

Wij willen één van de toonaangevende clubs zijn uit de regio, waarbij men zowel bij jeugd als bij de seniors basketbal kan 
uitoefenen onder een gepaste, gediplomeerde begeleiding.  
Wij streven ernaar om met zoveel mogelijk door onszelf opgeleide jongeren in onze seniors - teams aan te treden , op zowel 
landelijk als provinciaal niveau.  

Sociaal  

Wij willen een familieclub zijn waar de jeugd een vaste basis heeft, waar hen op een kwalitatieve - en pedagogisch verantwoorde 
wijze technische vaardigheden worden bijgebracht, en waar elke speler de kans krijgt om zich te ontplooien volgens zijn/ haar 
talent, ambitie en mogelijkheden.  
Wij streven ernaar om een volwaardige en veelzijdige club te zijn die,  ondermeer door het organiseren van een aantal extra 
sportieve activiteiten, voldoende kansen creëert voor het ontwikkelen van  sociaal contact en clubbetrokkenheid. 

Gezond  

We willen een club zijn waar een gezond financieel beleid wordt gevoerd, met oog op het voortbestaan op lange termijn  
Wij streven naar een begroting in evenwicht, waar de opbrengsten voornamelijk bestaan uit subsidies, sponsorgelden en 
inkomsten van extrasportieve activiteiten, en waar de lidgelden niet hoger liggen dan strikt noodzakelijk.  

Respect  

Wij willen een club zijn waar sportiviteit tegenover medespelers en tegenstrevers, tegenover coaches, begeleiders en 
scheidsrechters hoog in het vaandel worden gedragen, zowel op als naast het veld  
Wij 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 maar ook naast het veld.  
 
Samenwerking 
 
Wij willen principieel open staan voor samenwerking met andere (basketbal)clubs, zeker als deze samenwerking een 
meerwaarde kan betekenen voor de basketbalsport in het algemeen en de doorgroei en verdere ontwikkeling van onze spelende 
leden in het bijzonder. 
Wij streven ernaar om binnen de basketbalwereld een solide en loyale club te zijn die meewerkt aan de initiatieven die ingericht 
worden door de stedelijke overheid, het provinciaal comité en of de liga 
 
Vernieuwend 

 
Wij willen een club zijn die zowel sportief als bestuurlijk een voortrekkersrol speelt en die vernieuwende en of experimentele 
initiatieven mee ondersteunt. 
Wij streven ernaar om dé club te zijn die vlot inspeelt op evoluties in de basketsport en die haar expertise inzet voor de verdere 
groei en ontwikkeling van de club en haar leden. 
 

Wij willen dé club zijn waar  men 

Wil voor spelen , wil voor trainen , wil naar komen kijken, wil voor supporteren, wil voor sponsoren, wil toe behoren 


