MISSIE VLAAMSE BASKETBALLIGA
De Vlaamse Basketballiga is de stuwende kracht voor de basketbalsport in Vlaanderen. Zij promoot
de sport en organiseert de basketbalactiviteiten voor alle leeftijden en niveaus. VBL ondersteunt
optimaal de clubs en leden.
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Visienota Vlaamse Basketballiga
Sport inspireert en sport verbindt. Sport levert een belangrijke bijdrage aan de lichamelijke,
psychische en sociale ontwikkeling van ieder individu en bijgevolg ook aan de samenleving.
Vanuit deze intrinsieke kracht van sport wil VBL, als Vlaamse federatie en belangenorganisatie van
georganiseerde sportbeoefening, kwaliteitsvolle basketbalsport in Vlaanderen mogelijk maken op
diverse sportieve niveaus. Tegelijk wil VBL de Vlaamse basketbalsport als topsport ontwikkelen en op
Olympisch niveau brengen.
Centraal in de visie van VBL staat het streven naar de democratisering van de basketbalsport en de
betrokken organisaties, vooral de Vlaamse basketbalclubs.
Democratisering is een algemene richtsnoer voor het beleid op alle niveaus en wordt uitgedrukt als
de combinatie van de basiswaarden vrijheid, gelijkheid, solidariteit en efficiëntie, dit alles met
betrekking tot de participatie in de sportieve en niet-sportieve activiteiten in en rond de clubs, met
inbegrip van het beheer en de besluitvorming.
VBL is een federatie die bestaat voor en door de clubs en haar leden. Ze staat voor een open,
gezonde, aantrekkelijke en verantwoorde basketbalsport, toegankelijk voor iedereen, zowel voor
actieve sporters als voor een breed publiek. Democratisering van de basketbalsport betekent dan
concreet dat :
alle betrokkenen voldoende keuzemogelijkheden hebben inzake deelname aan de sportieve en
niet-sportieve activiteiten: deelnemen of niet, kwalitatief niveau en aantal uren per week;
alle betrokkenen binnen hun eigen keuze of ambitie voldoende gelijk worden behandeld
er voldoende aangepaste vormen van solidariteit bestaan en dit vanuit verschillende
invalshoeken, ook materiële en financiële;
de dagelijkse werking van alle actoren (vooral de clubs) voldoende doelmatig of efficiënt is voor
alle domeinen: sportieve en niet-sportieve activiteiten, communicatie, infrastructuur, financieel
Basketbal is een hefboom voor maatschappelijke inclusie of democratisering: iedereen moet zich
ongeacht talent, leeftijd, geslacht, religie, huidskleur of fysieke/mentale handicap enz. kunnen
ontplooien en op een gepassioneerde manier de sport beleven. Via de ontwikkeling van een
gemeenschapsgevoel – zowel samen strijden voor de winst als samen het verlies delen - en het
aanzwengelen van sociale vaardigheden biedt basketbal weerwerk aan de verzuring van de
maatschappij.
VBL zal een Ethische Commissie oprichten, als ad-hoc reflectieplatform voor alle ethische
onderwerpen. Samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse organen zal deze advies verlenen
aan de Raad v Bestuur inzake gedragingen van haar leden, normen, waarden.
VBL beschouwt de clubs als hoekstenen van de georganiseerde sport en bijgevolg als primaire
klanten.
Zij verleent gerichte ondersteuning, stimuleert de onderlinge samenwerking en behartigt de
belangen van de aangesloten clubs en leden. VBL wil een slagkrachtige federatie zijn, die de

basketbalsport op nationaal en internationaal vlak in diverse samenwerkingsverbanden
vertegenwoordigt.
VBL voorziet in een kwaliteitsvolle sportbeoefening op ieders niveau. De federatie streeft naar een
stijgend kwalitatieve begeleiding in het basketbal, ook op niveau van de clubs. Dit gebeurt zowel via
de inschakeling van professionele kaders als vrijwilligers. VBL zal bijzondere aandacht besteden aan
de ondersteuning van de vrijwilligers in de clubs op logistiek, administratief en organisatorisch vlak.
De federatie wil op vlak van infrastructuur als normreferentie dienen voor de aangesloten clubs.
VBL wenst meer dan ooit een dynamische federatie te worden en zal haar interne besluitvoering
verder optimaliseren, professionaliseren en efficiënter maken met als doel een gewaardeerde
coördinerende partner te worden tussen alle stakeholders.
VBL wil samen met de clubs de participatie aan basketbal in Vlaanderen verhogen, zowel in termen
van het ledenaantal als het aantal uren sport per week en het kwaliteitsniveau ervan. Zo kan de
maatschappelijke positie van de grootste zaalsport verder worden versterkt.
VBL werkt aan een ambitieus topsportprogramma voor de Vlaamse sporters met als doel het leveren
van prestaties van topteams op nationaal en internationaal niveau, met het oog op de Olympische
Spelen. VBL draagt als expertisecentrum bij aan de kwalitatieve ontwikkeling van de sport en staat
voor kennisoverdracht van topsport naar breedtesport.
VBL wil innoverend werken rond opleiding van getalenteerde en geëngageerde jongeren. Expertise,
welke aanwezig is in de universitaire wereld en daarbuiten, dient vraag gestuurd ingebed te worden
in de werking van de federatie. Samenwerking met VTS leidt tot beter gevormde sporttechnische
kaders, waarvoor dan ook een correcte waardering noodzakelijk is.
VBL wil naast de promotie van het sporten in de club ook tegemoet komen aan de behoefte aan
meer individuele sportbeoefening. Door samenwerkingsverbanden en andere vormen van basketbal
aan te bieden, wil VBL de wisselende noden van de aangesloten leden blijven opvangen en van
basketbal een sport voor het leven maken
Een belangrijke ondersteunende bakermat voor de basketbalclubs zijn de scholen. VBL streeft een
optimale samenwerking na tussen onderwijsinstellingen, gemeentelijke sportdiensten en clubs,
ondersteund door SVS De federatie ontwikkelt hiertoe pedagogisch verantwoorde en praktisch
haalbare modellen voor samenwerking en opleiding en werkt in overleg met de verschillende actoren
een ambitieus plan uit.
VBL wil promotionele activiteiten aftoetsen op de gewijzigde inzichten en behoeften van het publiek
en nieuwe vormen van promotie en networking ontwikkelen.
VBL is het coördinatiecentrum van de Vlaamse basketbalgemeenschap. De clubs zijn de levende
cellen van die gemeenschap, aangevuld en ondersteund door diverse andere actoren. VBL wil die
gemeenschap verder uitbreiden in de breedte en de hoogte, onder meer via het aanzwengelen van
de mediabelangstelling en een doelgericht gebruik van de nieuwe media.
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