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Aikido Bond Nederland 2021 jaarplan

Jaarplan 2021
Nadat in de najaarsvergadering (AV) van 15 december 2019 het nieuwe bestuur door de leden gekozen 
werd, is op dat moment eveneens het jaarplan 2020 gepresenteerd.
Dit jaarplan 2020 bevatte de strategische pijlers, zoals die ook in de meerjaren beleidsvisie 2017+ is 
verwoord, aangevuld met een aantal nieuwe speerpunten voortkomende uit de inbreng van de nieuwe 
bestuursleden.
Echter door de Corona uitbraak en de daarmee gepaard gaande beperkingen van de landelijke 
sportprogramma’s zijn de bondsactiviteiten drastisch ingeperkt. Het bestuur moest dientengevolge een 
groot deel van haar tijd besteden aan het in goede banen leiden van deze ontwikkelingen en de invloed 
die deze hadden op de activiteiten van AbN. Meerdere malen per week vond (crisis)beraad plaats met 
de daartoe aangewezen accountmanagers van NOC*NSF. Protocollen, die voortkwamen uit de door het 
RIVM en de overheid opgelegde beperkingen moesten worden vertaald naar de dagelijkse bezigheden 
van de bij de bond aangesloten organisaties en haar leden. Dit bleek voorwaar geen sinecure.

Een van de gevolgen hiervan was dat het bestuur zich, naast boven omschreven tijdrovende 
werkzaamheden, heeft “beperkt” tot het voltooien van de volgende dringende taken:

 Inwerken van het volledig vernieuwde bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester en 
portefeuillehouders ‘aikido voor ouderen’ en “aikido opleidingen’.

 Aanvulling/vernieuwing toetsingscie en opleidingscie. Alsook instelling van de commissie media.
 Het herschrijven van de oude statuten volgens de nieuwe richtlijnen van het N*N om deze 

uiteindelijk ter stemming voor te dragen aan de ALV in het najaar 2020 (voltooid).
 Het wijzigen van het algemeen reglement naar aanleiding van het vorige punt (voltooid).
 Het schrijven van een nieuw meerjaren beleidsplan voor de jaren 2021 – 2024.

Als gevolg van het bovenstaande, zijn een aantal van de acties, zoals omschreven in het jaarplan 2020 
doorgeschoven naar 2021. Deze acties zijn aangevuld met een aantal nieuwe ontwikkelingen, 
voorgekomen uit een aantal punten van het nieuw ontworpen meerjaren beleidsplan, zoals de nieuw 
plek van de Talentontwikkeling (TO), binnen het bestel van AbN.

Het jaarplan 2021 kent, evenals dat van 2020 een aantal kaders. Vier domeinen of strategische lijnen:

A. Organisatie en ontwikkeling van Sport
B. Sportparticipatie
C. Verenigingsondersteuning
D. Deskundigheidsbevordering kader

De eerste lijn, organisatie en ontwikkeling van sport, is nodig om de andere pijlers optimaal te laten 
functioneren. Deze dient dan ook als een ‘kapstok’ 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 2021 worden op aangegeven beleidsterreinen de hieronder 
genoemde activiteiten uitgevoerd.
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A. Organisatie en Ontwikkeling van Sport
 Ontwikkelen van een nieuw sectiereglement, aangepast bij de inmiddels veranderde statuten.
 Beheer van de wet- en regelgeving inzake de AVG
 EU gesponsord anti-pesten interventie implementeren. In Nederland (gelijksoortig als in 

Hongarije en Slovenië).
 Werven van nieuwe leden dmv marktonderzoek en actieve collectieve PR, extra urgent ivm de 

invloed van de corona-maatregelen.
 Vergroten van de naamsbekendheid en mogelijkheden van het Aikido, eveneens als collectieve, 

landelijke actie.
 Uitbouwen van het “Platform Body, Mind, Fit NL’. Doelgroepen: 40+ en senioren die op zoek 

zijn naar non-competitieve, lifestyle sport met zingeving, alsmede leraren niveau 3 en hoger in 
verband met bijscholing en kwaliteitsbewaking.

 Behartiging van de belangen van AbN richting de georganiseerde sport (NOC*NSF en haar 
leden), het ministerie van VWS, Instituut voor Sportrechtspraak en andere voor onze discipline 
belangrijke marktpartijen.

 Opzetten/vormgeven van een landelijk netwerk voor vertrouwenspersonen

B. Sportparticipatie: meer mensen, vaker en langer actief met aikido
 Ledenteruggang als gevolg van de corona-crisis 2020 proberen te laten kenteren door:

a) Focus op de leeftijd/doelgroepen 13 – 18 jarigen (activiteiten voor ledenwerving en -behoud) en 
langer gezond en betekenisvol bewegen, gericht op 55+. Voor de laatste doelgroep is in het 
nieuwe bestuur een portefeuillehouder benoemd, zodat voor deze doelgroep een 
gespecialiseerd sportaanbod kan worden ontwikkeld.

b) 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 2021 worden beide interventies via lokale 
verenigingen geïmplementeerd worden.

c) Talentontwikkeling voor aikido jeugd 9 – 14 jaar en 15 – 16 jaar.
d) De TO is met ingang van december 2020 uitgebreid met een coördinator/supervisor.
e) Werd deze TO voorheen centraal aangeboden vanuit de bond, in 2021 zullen we, gedwongen 

door de corona-maatregelen, deze gedecentraliseerd/regionaal gaan aanbieden.
f) Tevens zal in 2021 getracht worden om samenwerkingsverbanden aan te gaan met de TO’s van 

verschillende andere sportbonden teneinde een vruchtbare “kruisbestuiving” te 
bewerkstelligen.

g) Dit talentontwikkelingsprogramma is inmiddels ook internationaal uitgezet, hetgeen in jaarlijkse 
uitwisselingen van jeugd en opleiders had moeten uitmonden, helaas is ook hierin vertraging 
opgetreden in 2020, maar met name in het 2e deel van 2021 kunnen we hier verandering 
verwachten door de mogelijke ontwikkelingen op het gebied van vaccinaties etc.

h) Bedrijfsaikido. Middels een alliantie met de Stichting Bedrijfsaikido de maatschappelijke 
relevantie van aikido verder uitdragen. Verwachte spin-offs/returns voor Aikido bond Nederland 
zijn grotere bekendheid van aikido als bedrijfssport en bescheiden ledengroei vanuit dit 
segment.

.
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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, zoals de eerder 

genoemde samenwerking via de verschillende talentontwikkelingen van andere sportbonden.

D. Deskundigheidsbevordering kader

Onder invloed van de corona-maatregelen zijn de, in maart 2020 geplande praktijkexamens en de 
daaraan gekoppelde audit hiervoor uitgesteld naar een later tijdstip. Zodra er in 2021 ruimte ontstaat in 
het huidige pakket van maatregelen kunnen deze echter direct worden uitgevoerd.

 Geven van een lerarenopleiding aikido op niveau twee, drie en vier van de KSS. De verwachte 
uitstroom 2021 zal sterk afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van de corona-crisis.

 Succesvol afronden van de uitgestelde ASK-audit van de aikido lerarenopleiding, niveau 2 zie 
hierboven.

 Verzorgen van bijscholing aan niveau 3 kader In het kader van het Platform Body, Mind, Fit NL. 
Tevens bedoeld als opzet van een beoogd systeem van kwaliteitsbeheersing.

 Hervormen van de opleiding voor niveau 3 naar een daadwerkelijke opstap naar het 
“dojohouderschap”. Dit als mogelijk middel naar het vergroten van de landelijke dekking van 
dojo’s. 
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