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Jaarplan 2019  
  
De Aikido Bond Nederland (AbN) viert in 2019 haar tweede lustrum. Tevens wordt in 2019 
gevierd dat aikikai aikido 60 jaar beoefend wordt in Nederland. Beide heugelijke feiten worden 
in 2019 groots herdacht met een meerdaagse internationale stage met Dojo-cho en een AbN 
stagedag met nationale leraren.  
 
Het jaarplan 2019 van de Aikido Bond Nederland (AbN) kent vier strategische pijlers. Deze 
pijlers zijn:  
  
  
  

A. Ontwikkeling van Sport  
  

B. Sportparticipatie   
	  
C. Verenigingsondersteuning  

  
D. Deskundigheidsbevordering kader  

  
 
  
De eerste pijler is nodig om de andere pijlers optimaal te laten functioneren. Deze dient 
dan ook als een ‘paraplu’ voor de andere pijlers.  

 
De Visienota A(b)N 2017 + beschrijft de doelstellingen en activiteiten van de bond in 
algemene zin, en verwoordt de ambities van de Aikido Bond Nederland binnen de nationale 
Sportagenda tot aan het kalenderjaar 2022. Voor het kalenderjaar 2019 worden op 
aangegeven beleidsterreinen de hieronder genoemde activiteiten uitgevoer 
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A. Ontwikkeling van Sport   

  
- “Platform Body, Mind, Fit NL’. In bundeling van inhoudelijke expertise, 

menskracht en in de loop der jaren opgebouwde contacten met stakeholders in het 
werkveld, waaronder verzekeringsmaatschappijen als A.S.R., wil dit Platform een 
innovatieve samenwerking zijn van tot op heden niet binnen NOC*NSF 
georganiseerde ‘body, mind, bewegingsdisciplines’, zoals yoga, qiqong, pilates en 
taijiquan. Doelgroep zijn 30+, 40+ en senioren die op zoek zijn naar non-
competitieve, lifestyle sport met zingeving.   

- Nadere implementatie van de wet- en regelgeving inzake de AVG 
- Initiator in het doen herleven van de European Aikikai Federation. Met twee 

primaire doelstellingen: a) deelname aan Erasmus plus samenwerkingsprojecten, en 
2) realisatie van een EU-standaardisatie van licenties voor aikido instructeurs 

- Actie inbreng via de International Aikikai Federation (IAF) internationale 
werkgroepen inzake ‘youth, disability and gender equality’. 

- EU-subsidietraject gericht op het ontwikkelen van een anti pesten interventie op 
scholen in Nederland, Hongarije en Slovenië. 

- Behartiging van de belangen van Aikido Nederland richting de georganiseerde sport  
(NOC*NSF en haar leden), het ministerie van VWS, Instituut voor Sportrechtspraak 
en andere voor onze discipline belangrijke marktpartijen, waaronder Sport & 
Zaken. Ook internationaal heeft Nederland een nadrukkelijke inbreng, met name in 
de bestuurlijke invulling van de heer Wilko Vriesman als algemeen secretaris van 
de wereldbond, International Aikido Federation (IAF)  
 
  

 
   
  
  
  
B. Sportparticipatie: meer mensen, vaker en langer actief met aikido  

  
  
-    Ledengroei 2019 met 2 %  

  
Door:  

  
a) Focus op de leeftijd/doelgroepen 13 – 18 jarigen en 55+. Om deze groepen meer, 

vaker en langer actief via aikido te laten sporten, zijn twee programma’s 
ontwikkeld: 1. Body – Mind – Fit met aikido voor 55 + en Weerbaar zonder pesten 
(13 – 18 jarigen). Beide programma’s zijn ontwikkeld als interventies voor de 
menukaart Sportimpuls en in 2014 gecertificeerd. Ook in 2019 zullen beide 
interventies via lokale verenigingen geimplenteerd worden.  

b) Talentontwikkeling voor aikido jeugd 9 – 14 jaar en 15 – 16 jaar. Centraal 
aangeboden vanuit de bond. Met als bekroning een uchi-deshi (inwonende student) 
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in het Japanse aikikai aikido hoofdkwartier te Tokyo, Japan 
(Honbu-dojo). Het eerste N- talent zal in 2019 deze 
bekroning van meemaken. Voorts is talentontwikkeling van 
de aikido jeugd inmiddels ook internationaal sterk op de 
kaart gezet.  

c) Via het KISS-instrument komen tot en aansturen van een 
beter sportaanbod op wijk/buurtniveau met veel ruimte voor lokaal 
ondernemerschap, met focus op gekozen doelgroepen (zie b), met een goede balans 
tussen sportaanbod, beschikbaar kader en beschikbare sportaccommodatie.  

d) Nieuwe portal op de website die de weg wijst naar activiteiten in opleidingen  
e) Aanzienlijke groei van de sectie overige leden. Hetgeen in 2019 vraagt om extra 

aandacht voor de bestuurlijke aansturing van deze sectie in ontwikkeling.  
f) Bedrijfsaikido. Middels een alliantie met de Stichting Bedrijfsaikido te 

maatschappelijke relevante van aikido verder uitdragen. Verwachte spin-offs voor 
Aikido Nederland zijn grotere bekendheid van aikido als bedrijfssport en 
bescheiden ledengroei vanuit dit segment. 
.   

   
   
C. Verenigingsondersteuning: verbindend leiderschap  
  

- Optimalisering van het digitale ledenadministratie systeem ‘Aleidis’ Faciliteren 
richting NOC*NSF vanwege KISS-afspraken.   

- Collectieve inkoop van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor 
gecertificeerd leraren aikido. Verbonden aan het leraarschap KSS op niveau 3 
en 4.  

- Aangaan van samenwerkingsrelaties op projectbasis met collega sportbonden 
 

 
  
D. Deskundigheidsbevordering kader  
  
- Geven van een leraren opleiding aikido op niveau twee en drie van de KSS. Verwachte 

uitstroom 2019: 16 assistent leraren (PvB2), 11 leraren (PvB3) en mogelijk 2 leraren 
(PvB4) 

- Afronden van de ASK-audit voor yoga instructeurs, niveau 3 KSS. In het kader van het 
Platform Body, Mind, Fit NL.  

- Reguliere bijscholing lesgevend kader (medio september) 
  


