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Actieplan K-Basketteam Kortrijk
ACTIE 1: hertekenen en uitwerken sportieve cel
Doel: de sportieve visie van de club uittekenen, zowel onder-, bovenbouw als fanion. Het opmaken
van een sportstrategie. Integratie tussen jeugdploegen en Fanion uitwerken (peter/meterschap).
Samenstelling: 3 coördinatoren, 2 hoofd coaches en 4 basket kenners.Huidige samenstelling: Celine Weydts (recrutering), Katleen Deschodt ( onderbouw), Jeroen
Debaveye ( bovenbouw).
Timing: operationeel 31 augustus 2016.
Evaluatie/Rapportering: per kwartaal.+ vertegenwoordiging in bestuur
Leden 2016/2018: resterende posities invullen tegen 31 mei + aanduiden ‘hoofd’

ACTIE 2: uitwerken communicatie cel
Doel: de communicatie cel uitbreiden om strategie in praktijk om te zetten. Contact met sponsors,
leden, coachen, scheidrechters, vrijwilligers, supporters, pers en Stad Kortrijk onderhouden.
Samenstelling: 2 coördinators, 1 webmaster, 1 community manager ( beheer facebook en
twitteraccount)
Timing: operationeel 30 mei 2016.
Evaluatie/Rapportering: maandelijks + vertegenwoordiging in bestuur
Leden 2016/2018: Bernard Verfaille (bestuurslid), Bart Browaeys (coördinator), Rudy Descamps
(Digitaal) - positie community manager invullen tegen 30 mei 2016.

ACTIE 3: fundraising acties hertekenen
Doel: het aantal fundraising acties bepalen en vastleggen per seizoen alsook vernieuwen van de
acties. Bepalen van kosten/baten. Vergroten autonomie cel Events : voor aanvang seizoen doet
cel Events voorstel geplande acties RvB. Na akkoord werkt cel dit autonoom uit.
Samenstelling: 1 coördinator, 9 medewerkers. onder te verdelen in kleine werkbare werkgroepen
per event. Ook ‘externen’ kunnen event leiden zonder effectief deel uit te maken van cel events.
Huidige samenstelling: Els Blondeel, Rik Vandenberghe, Marc Deloddere, Tom
Vandendriessche, Kristof Gheysen, Luc Van Dooren, Amelia Hamer, Kristof Watteyn, Francis
Mondy.
Timing: operationeel 31 mei 2016.
Evaluatie/Rapportering: per kwartaal + ‘hoofd’ zetelt in bestuur
Leden 2016/2018: terug zelfde samenstelling ?- vrije posities invullen tegen 31 mei.

ACTIE 4: vrijwilligersverantwoordelijke
Doel: verantwoordelijke voor het vrijwilligerswerk binnen de club – verhogen betrokkenheid bij KBTK – team maken van de ploegverantwoordelijken
Samenstelling: 1 coördinator, 2 ondersteunende medewerkers.
Huidige samenstelling: n.a.
Timing: operationeel 31 mei 2016.
Evaluatie/Rapportering: maandelijks – geen bestuursfunctie
Leden 2016/2018: posities invullen tegen 31 mei
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ACTIE 5: herdefiniëren takenpakket bestuur
Doel: workload van het bestuur verminderen en beperken tot kerntaken. Visie van de club
uitschrijven en een meerjarenplan brengen – sterke cellen oprichten met duidelijke leiding per cel
én vertegenwoordiging in het bestuur – workload bij de cellen leggen – voldoende autonomie
geven aan de cellen voor gevoel van waardering en dynamiek.
Samenstelling: 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 1 secretariaat, 1 penningmeester, 1 communicatie
en max. 5 extra leden.
Huidige samenstelling: Johan Haghebaert, Kurt Beelprez, Mieke Bruneel, Marc Deloddere,
Bernard Verfaille, Ronny Breye, Els Blondeel, Francis Mondy, Kristof Watteyn, Dirk Delaere
Timing: 30 juni 2016.
Evaluatie/Rapportering: maandelijks.
Leden 2016/2018: idem - indien uitbreiden met personen die bestuursfunctie ambiëren.

ACTIE 6: uitwerken sponsorcel
Doel: Het opstellen van een sponsorpakket, het actief prospecteren en opvolgen van sponsors
(hospitality opps, klantenbinding, etc.)
Samenstelling: 2 coördinators, 4 leden.
Huidige samenstelling: Kurt Beelprez, Bernard Verfaille, Johan Haghebaert, Marc Deloddere,
Bart Browaeys
Timing: operationeel 30 april 2016.
Evaluatie/Rapportering: maandelijks.
Leden 2016/2018: Johan Haghebaert (voorzitter), Kurt Beelprez (ondervoorzitter), Bernard
Verfaille (bestuurslid), Marc Deloddere(penningmeester), Bart Browaeys - bijkomende leden
invullen tegen 31 mei .

