MISSIE & VISIE

Sint-Niklase Condors wil in de eerste plaats spelers vormen, die als groep naar een
maximaal resultaat streven. Alle jeugdcoaches werken vanaf de basketbalschool met
nauwkeurig uitgestippelde leerlijnen per leeftijdsniveau. Er wordt uiteindelijk
gestreefd naar een maximale integratie in seniores op verschillende niveaus
(nationaal, landelijk of provinciaal). De club biedt ook vanaf pupillen de mogelijkheid
om landelijke of provinciale/regionale ploegen in competitie te brengen. Sint Niklase
Condors werkt hiervoor samen met gemotiveerde en gediplomeerde
trainers/coaches, die deze visie ondersteunen en bewerkstelligen.
❖

De club heeft een visie op lange termijn, waarbij sportieve ambitie en sociale
beleving centraal staan. Ambitie op verschillende vlakken, die niet enkel in
kampioenschappen of in overwinningen moeten resulteren. Vooruitgang van
spelers en ploegen, en een degelijke opleiding van jongeren is wat de club wil
realiseren. Leden uit de eigen streek doen de club leven en geven een sportieve
impuls waar iedereen plezier aan beleeft in alle ploegen die de club in stelling
brengt.

❖

Breed en kwalitatief aanbod: De club wil een breed aanbod geven aan leden van
jong tot oud. Wij bieden hen competitie aan op landelijk en provinciaal/regionaal
niveau. Sint Niklase Condors kan rekenen op een volledige staf van 15, door de
Vlaamse trainersschool, gediplomeerde trainers, allen werkend naar diezelfde
doelstellingen
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rustig opbouwen om te groeien op alle niveaus
Goede mix van ervaren spelers en eigen jeugd
Jeugd en seniores B: spelers uit Sint-Niklaas en omstreken
Alle spelers: voldoende aanbod op het juiste niveau
Spelers en trainers krijgen voldoende tijd om te groeien
Geen probleem als doel niet wordt gehaald binnen termijn
A ploeg verdere uitbouw in de landelijke reeksen
B ploeg verdere uitbouw 3de provinciale, ev. overgang naar 2de
provinciale
Vriendenclubs voor puur recreatief basketbal
Gecoördineerde jeugdwerking over alle jeugdploegen heen
Vanaf landelijke miniemen - landelijke kadetten gerichter werken naar
integratie in senioresploegen door samenwerking met seniores coaches
Brede structuur zodat spelers van verschillende niveaus aan hun trekken
komen
Geen spitse piramide, waarbij enkel de betere spelers worden behouden
Sportiviteit en hoge kwaliteit opleiding
Gezonde ambitie: ‘naar boven mikken’
Alle spelers voldoende aan bod: waar voor lidgeld
Voldoende bekwame personen in de juiste functies: spelers/ouders en
medewerkers
Doelmatige interne organisatie/taakverdeling
Voldoende zaalruimte en materiële middelen
Gezonde financiële werking
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Sint-Niklase Condors streeft ernaar een sportclub te zijn die voor iedereen de mogelijkheid
biedt om aan basketbal te doen in competitieverband. De club richt zich tot jeugd en
seniores, jongens/heren en meisjes/dames op regionaal/provinciaal, landelijk en nationaal
niveau. De club streeft ernaar om niet alleen op sportief maar ook op sociaal, organisatorisch
en commercieel vlak een gezond gestructureerde club te zijn tot voldoening van de spelers,
de ouders van de jeugdspelers, de supporters, de sponsors en iedereen die de club een
warm hart toedraagt.

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 seniores basketbal kan uitoefenen onder een gepaste, gediplomeerde begeleiding.
Wij streven ernaar om met zoveel mogelijk door onszelf opgeleide jongeren in onze seniores
teams aan te treden.

SPORTIEF
Wij streven ernaar om elke speler op zijn niveau maximaal te laten renderen. Dit houdt in
dat we bij de jeugd de prioriteit duidelijk leggen bij de opleiding eerder dan bij de resultaten.
Alleen voor de jeugdbekerwedstrijden worden de sterkste ploegen samengesteld en gaan we
voor de winst. Bij het nastreven van de doelstelling van maximaal opleidingsrendement
willen we tegelijker tijd het aspect “ontspanning” niet uit het oog verliezen ( zeker met de 12 jarigen).

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.
In dit kader bieden we als club verschillende competitieniveaus aan zodat iedereen aan zijn
trekken kan komen.
Tot de leeftijd van 10 jaar is iedereen welkom en kan iedereen aansluiten. Aansluitingen op
latere leeftijd worden bekeken in functie van open plaatsen in de bestaande ploegen, de
aanwezige begeleidingsmogelijkheden (voor beginnelingen) en de gewenste versterkingen.
Wij nemen als club onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op en werken mee aan het
promoten en het aanbieden van een gezonde vrijetijdsbesteding aan de jeugd.

GEZOND
We willen een club zijn waar een gezond financieel beleid wordt gevoerd, met oog op het
voort bestaan op lange termijn. Alvorens hogere sportieve doelstellingen na te streven
dienen de financiële middelen voorhanden te zijn - geen financiële avonturen.
Wij streven naar een begroting in evenwicht, waar de opbrengsten voornamelijk bestaan uit
subsidies, sponsorgelden en inkomsten van extra-sportieve activiteiten, en waar de lidgelden
niet hoger liggen dan strikt noodzakelijk.
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FAMILIAAL
Wij willen een familiale club blijven waar vriendschap en gezelligheid belangrijk zijn, waar er
een band is tussen spelers, trainers, ouders en club die het loutere sportieve overschrijdt,
waar iedereen bereid is om, indien nodig, een handje toe te steken.

RESPECT EN SAMENWERKING
In onze onderlinge relaties zijn respect en samenwerking sleutelwoorden.
Respect en samenwerking van bestuursleden voor en met elkaar.
Respect van de leden en trainers voor het bestuur en omgekeerd.
Respect van de spelers/speelsters voor hun trainers en omgekeerd.
Respect van ouders voor bestuur, trainers, speelsters en omgekeerd.
Samenwerking van alle betrokkenen om er samen iets van te maken.
Respect voor de tegenstrevers.
Respect voor de scheidsrechters.
Respect voor genomen beslissingen.
Respect voor het materiaal.
Respect voor andere culturen en anders-zijn.

SENIORES
Met onze seniores Heren A - B ploeg en seniores dames ploeg hebben wij de sportieve
ambitie om als amateurploeg binnen de aanwezige budgettaire beperkingen zo hoog
mogelijk te spelen met een maximale inbreng van eigen opgeleide jongeren.

JEUGD
Met onze jeugd hebben wij de ambitie om voor elke leeftijdscategorie (waar mogelijk)
competitie op landelijk en provinciaal/regionaal niveau aan te bieden en dit zowel voor
jongens als meisjes. Deze ploegen worden maximaal samengesteld met jeugd uit eigen
rangen.
Algemeen genomen willen wij een kwalitatief sterke jeugdopleiding aanbieden die spelers die
er het talent voor hebben in staat stelt om als senior te acteren in de A of B-ploeg en aan
alle anderen op hun best mogelijke niveau. Hierbij mogen we het aspect ontspanning niet uit
het oog verliezen, zeker bij de jongere leeftijdscategorieën.
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