
BESTUUR 

Aikido Bond Nederland 2023 jaarplan
Dit jaarplan 2023 bevat de strategische pijlers, zoals die ook in de meerjaren beleidsvisie 2021-2024 is 
verwoord, aangevuld met een aantal nieuwe speerpunten voortkomende uit o.a. de in september 
gehouden Week van de Aikido en de Jeugdwerkgroep. 
Ondanks de nasleep en de maatschappelijke voorzichtigheid rondom de Coronapandemie heeft Aikido 
Bond Nederland een vol programma en zijn vele dojo’s stages aan het organiseren en vinden mensen 
weer de weg naar de dojo. 

Het bestuur heeft zich afgelopen jaar vooral beziggehouden met de volgende zaken:

 Het wijzigen van het sectie reglement;
 De in september 2022, voor de eerste maal georganiseerde, landelijke PR campagne de “Week 

van de Aikido”.  Evaluatie van deze week dient als basis voor een mogelijk herhaling in 2023;
 De Talent Ontwikkeling is verder uitgebreid met een 18+ groep;
 Het implementeren van MijnAikido op de website begin 2022; 
 Een tiental geslaagden kandidaten uit de leraren-opleiding;
 Een bijscholing  “aikido voor 55 +” voor Nivo 2 en 3 leraren;
 Bijscholing van PvB (centraal en decentraal);
 Er zijn 4 multi-stijlen stage-dag georganiseerd, als ook stage’s o.l.v. vrouwelijke instructeurs;
 De interne eigen bestuursevaluatie is gehouden, en er wordt structureel meer vergaderd met de 

leden van de bondsvergadering.

Het jaarplan 2023 kent, evenals dat van 2022 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 de 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 2021-2024 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 2024. Voor het kalenderjaar 2023 worden op aangegeven beleidsterreinen de hieronder 
genoemde activiteiten uitgevoerd.

A. Organisatie en Ontwikkeling van Sport
 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 d.m.v. landelijke collectieve PR, via Social Media, website, beeld en 

film materiaal. 
 Het houden van een tweede Week van de Aikido rekening houdend met de evaluatie van de in 

september 2022 georganiseerde Week van de Aikido. 
 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.
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 Behartiging van de belangen van Aikido Bond Nederland 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.
 Opleiding en herhalingscursussen van en voor PvB’ers (centraal en decentraal) zodat de 

opleiding een gedegen basis krijgt om verder op de bouwen. 

B. Sportparticipatie: meer mensen, vaker en langer actief met aikido
 Leden teruggang als gevolg van de corona-crisis 2020-2022 proberen te laten kenteren door:
a) Focus op de leeftijd/doelgroepen 13 – 18 jarigen (activiteiten voor leden-werving en -behoud) 

met SchoolAikido als pilot in jan 2023.  De Jeugdwerkgroep is actief bezig met planontwikkeling.
b) Langer gezond en betekenisvol bewegen, gericht op 55+. Voor de laatste doelgroep is een 

portefeuillehouder benoemd, zodat voor deze doelgroep een gespecialiseerd sportaanbod kan 
worden ontwikkeld.

c) 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 2023 worden beide interventies via lokale 
verenigingen geïmplementeerd worden.

d) Talentontwikkeling (TO) voor aikido jeugd 9 – 14 jaar , 15 – 16 jaar en 18+
e) Werd deze TO voorheen centraal aangeboden vanuit de bond, in 2023 zullen we deze ook meer 

gedecentraliseerd/regionaal gaan aanbieden.
f) Tevens zal in 2023 door onder andere aan te sluiten bij TeamNL,  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 moeten uitmonden. 

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.

i) Marketing programma uit 2022 verder ontwikkelen op drie pijlers (jeugd,/ scholen, 55+, work-
life-balance, landelijke campagne).

C. Verenigingsondersteuning: verbindend leiderschap
 Optimalisering van het digitale ledenadministratie systeem ‘AiLedis’ 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.
 Invullen van nog enkele ontbrekende documenten conform de MKE ism NOC*NSF.
 Uitbouwen van verdediging-ondersteuning via informatie vertrekking direct naar dojo(houders) 

dmv nieuwsbrief en MijnAikido (website login)

Aikido Bond Nederland 2023 jaarplan pagina 2



BESTUUR 

D. Deskundigheidsbevordering kader
In 2022 hebben de opleiding voor Niveau 2,3 en 4 gedraaid en zijn met een examen afgerond. 

 Geven van een lerarenopleiding aikido op niveau twee, drie en vier van de KSS. 
 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. 

 Het verder uitbreiden van PvB opleiding en herscholing om een goed basis te leggen voor de 
begeleiding van nieuwe studenten en het afronden van de examens. 
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