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Missie & Ambitie

Missie
White Demons is een veilige, gezellige en sportieve vereniging in de regio Berkel-Enschot. Iedereen voelt 
zich thuis bij de club. De vereniging leeft in het dorp, vriendschappen worden gesloten.
Het is een plek waar al onze leden van jong tot oud hun dromen en ambities kunnen na streven. De 
vereniging zijn we samen, en iedereen zet zich positief in voor de ontwikkeling van zichzelf en elkaar.

Ambitie
White Demons staat voor zowel breedte sport (sporten voor plezier) als wedstrijdsport (sporten gericht op 
prestatie). Daarbij zorgen wij voor een goede balans van plezier en prestatie door de gehele vereniging 
heen. Groei van het ledenaantal (150 250) is belangrijk voor de stabiliteit van de vereniging. Zodoende kan 
minimaal een team per leeftijdscategorie gevormd worden. Bij de jongste jeugd (D-E-F) ligt de focus op 
plezier, het binden van leden en ouders. In de A-B-C jeugd verschuift het accent naar prestaties, met behoud 
van de sfeer. Zowel de heren en dames selectie teams spelen in landelijke competities, zo krijgt de jeugd de 
kans en een doel om ergens naar toe te trainen en te dromen. Per leeftijdscategorie stromen minimaal twee 
jeugdspelers door naar de selectieteams per leeftijdscategorie maar daarnaast is er ook ruimte om jezelf te 
ontwikkelen in de andere teams primair gericht op de gezelligheid.



Identiteit & Kernwaarden

Identiteit
White Demons is een handbalvereniging uit Berkel-Enschot. Wij zijn een vereniging waar ruimte is voor 
iedereen. Iedereen levert zijn bijdrage en we steunen elkaar positief, daarmee kunnen we alles bereiken en 
zorgen wij voor het voortbestaan van de club en sport. Natuurlijk is er de mogelijkheid voor individuele 
ontwikkeling, maar wel via de paden en binnen de grenzen van onze vereniging en haar kernwaarden.

Kernwaarden
 Eerlijkheid
 Gelijkwaardigheid
 Plezier & Prestatie
 Respect
 Samenwerking
 Toegankelijk
 Veiligheid
 Vertrouwen
 Vriendschap

Focusgebied

Prestatie
sport

Gemeen-
schaps
partner

Breedte 
sport



De White Demons
rode draad voor de aankomende jaren

Strategische doelstellingen
Strategische initiateven
Actie programma’s



Strategische doelstellingen 2022 - 2026

Clubklimaat
Een klimaat creëren en 

uitdragen gebaseerd op onze 
kernwaarden

Sportief
Een stabiele vereniging met 

leden ontwikkelings-
mogelijkheden om landelijk 

competitie te spelen

Financieel
Financieel verantwoord beleid 

met duurzame funding en 
mitigatie van kostenrisico

Maatschappelijk
Een herkenbaar maatschappelijk 

bijdragen leveren binnen de 
dorpen Berkel-Enschot en 

Udenhout

Ledengroei
Behoud van huidige leden en 

uitbreiden naar 250 leden gericht 
op een team in elke 

leeftijdscategorie voor zowel 
jongens als meisjes

Interne organisatie
Een organisatie gefocust en 

geoptimaliseerd om onze doelen 
te bereiken met een duidelijke 
herkenbare identiteit naar alle 

leden



Strategische initiatieven 2022-2026: 
Clubklimaat

 Ontwikkelingsgericht klimaat, niet enkel handbal technisch en tactisch, maar ook persoonlijk
en sociaal

 Motiverende sfeer, plezier als de belangrijkste dragende reden om te blijven sporten

 Sociaal veilig klimaat, preventief, repressief en daadkrachtig beleid

 Zorgzaam klimaat, het overdragen van normen en waarden aan jeugd, gedragen door trainers,
coaches en ouders



Strategische initiatieven 2022-2026: 
Maatschappelijk

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beleid

 Meerjarig activiteiten plan voor kinderen in de regio

 Deelnemen aan bestaande maatschappelijke en sociale activiteiten in de regio

 Reünie of samenkomsten voor oud-leden.



Strategische initiatieven 2022-2026: 
Sportief

 Trainer, coach en scheidsrechter opleidingsprogramma’s

 Technisch plan voor jeugd en prestatieteams met structurele evaluatie

 Jaarplan en periodieke afstemming trainer en coach

 Talenten herkenning- en erkenningsprogramma

 Handbal bolwerk regio Tilburg met onder meer talentenprogramma

 Beach handbaltak



Strategische initiatieven 2022-2026: 
Ledengroei

 Focus ontwikkelen op ledenwerving en ledenbehoud

 Zichtbaarheid vergroten van de vereniging

 Werving op primair onderwijs en BSO in Berkel-Enschot en omstreken

 Vergroten van de zaalbeschikbaarheid



Strategische initiatieven 2022-2026: 
Financieel

 Standaard pakket van 1-2 trainingen per week en wedstrijd gebaseerd op contributies.

 Activiteiten, clinicians, etc. gebaseerd op non-contributie funding (subsidies, sponsoring, etc)

 Aanhouden van buffer ter voorkoming van financiële risico's



Strategische initiatieven 2022-2026: 
Interne organisatie

 Heldere communicatie van beleid uitgaande van kernwaarden en doelstellingen

 Vernieuwde uitvoeringsstructuur

 Versterkt vrijwilligers kader

 Vrijwilligerspool bestaande uit ouders van jeugd tot 16 en leden vanaf 16 jaar.



Actieprogramma 2022-2023: 

Over welke concept programma’s hebben we het?
& 

Pakken jullie de bal op?



Actieprogramma 2022-2023: 
Clubklimaat (Sport-pedagogisch programma)

 Samenwerken met sportpedagoog

 Een structureel, kernwaarden gedreven sport- & clubklimaat instellen

 Ontwikkelen train-the-trainer programma om, naast handbal-technisch, kernwaarden toe te 
passen op een aangename wijze

 Organiseren trainers en coaches bijeenkomsten om te begeleiden in het toepassen en 
uitdragen van de kernwaarden van de club.

 Introductie jaarlijkse samenkomsten met ouders om kernwaarden uit te dragen en afspraken 
vast te leggen.



Actieprogramma 2022-2023: 
Maatschappelijk (sociaal)

 Basis scholen en BSOs contacten in regio Berkel-Enschot om interesse te peilen

 Activiteiten van stichting Jeugdwerk verder ondersteunen

 De Kraacht openstellen als vergader- en activiteiten ruimte voor sociale initiatieven in BE en 
Udenhout

 Mogelijkheid onderzoeken voor opzetten G-team en deel te nemen aan Special Olympics 2024



Actieprogramma 2022-2023: 
Sportief  (ontwikkelings- & professionaliseringsprogramma)

 Opstellen en uitvoeren en borgen technisch plan: 
• Duidelijke organisatie van technisch kader met rol en verantwoordelijkheden
• Opstellen trainers en coaches opleidingsprogramma
• Noodzakelijke en periodieke afstemming tussen trainer en coach

 Criteria opstellen voor talenten herkenning en erkenningsprogramma

 Inventariseren en aangaan van gesprekken met geïnteresseerde voor een 
samenwerkingsverband ten behoeve van het oprichten van handbal bolwerk regio Tilburg 
inclusief talentenprogramma

 Organiseren spelregelbewijs voor C-jeugd, ten behoeve van opleiding scheidsrechters

 Beach handbal samenwerking met Handball Tilburg opzetten en verder opleiden binnen White 
Demons.



Actieprogramma 2022-2023: 
Ledengroei

 Opbouwen van clinicians pool en concepten

 Deelname aan maatschappelijke en sociale activiteiten

 Promotie evenementen (bijv. vriendjes/vriendinnetjes dag, carnavalsoptocht, jaarmarkten,
flyeren etc.)

 Uitvoeren ledentevredenheidsonderzoek

 Organiseren nevenactiviteiten voor leden

 Overleg met de gemeente m.b.t. zaal- en veldcapaciteit



Actieprogramma 2022-2023: 
Financieel (stabiliteit programma)

 Contributie gelijk houden (behoudens inflatie), voor activiteiten buiten standaard aanbod extra 
funding creëren via sponsoring, subsidies en acties

 Sponsor pakketten ontwikkelen voor verschillende type sponsoren

 In 2023 een verdere subsidie focus ontwikkelen 



Actieprogramma 2022-2023: 
Interne organisatie

 Onderzoek naar eventueel samenvoegen commissies ter versterking van 6 strategische pijlers

 Inzichtelijk maken van vrijwilligers activiteiten zoals trainers, scheidsrechters, evenementen 
ondersteuning, promotie activiteiten, clinicians etc.

 Herkennen en opleiden naar een vrijwilligerskader voor leden en ouders van jeugdteams.

 Ontwikkelen en inzetten van welkomstgesprek, en welkomstpakket, met nieuwe leden en 
ouders van leden.



Organisatie 

Hoe gaan wij ons organiseren

&

Hoe kunnen jullie ons helpen



Organisatie: Bestuur & Pijlers

Clubklimaat Sportief Financieel Maat-
schappelijk Ledengroei Interne 

organisatie



Organisatie

Bestuurslid

Beleidstoezicht

Coördinator

Programma coördinatie

Commissie

Programma uitvoering

Werkgroep

Programma ondersteuning

Ouders & Leden

Feedback en uitdragen



Succes behalen 
we samen!

Steun ons actief  en wordt 
vrijwilliger of  neem deel aan 

een werkgroep of  commissie.

Of  juich ons toe en sta achter 
het beleid om te bouwen aan 

een mooie toekomst voor 
White Demons 




