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De Algemene Vergadering vindt plaats in Oudlaen, te Utrecht 
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Aan de afgevaardigden 
van de Algemene Ledenvergadering 
van de NBB 
 
 
Nieuwegein, 23 december 2013 
 
 
Onderwerp: Uitgestelde Algemene Najaarsvergadering 25 januari 2014 
 
 
Geachte Afgevaardigde, 
 
Hierbij nodigen wij alle afgevaardigden van rayons en landelijk spelende verenigingen uit 
voor de Uitgestelde Algemene Najaarsvergadering van de Nederlandse Basketball Bond 
die zal worden gehouden op zaterdag 25 januari 2014, in Oudlaen, Oudlaan 4, te Utrecht.  
 
Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom, de koffie staat klaar! 
 
Het tijdschema voor de vergadering is als volgt: 
10.00 uur: Opening AV 
11.15 uur: Pauze  
11.30 uur Hervatten vergadering 
13.00 uur Lunch 
 
Wij gaan er vanuit de vergadering na de lunch te kunnen afsluiten, mocht er echter meer tijd 
nodig zijn, dan wordt er na de lunch verder vergaderd. 
 
Met het oog op de financiële situatie van de NBB zou ik u willen verzoeken zoveel mogelijk 
samen te reizen. 
 
Wij wensen u een prettige vergadering toe en zien uit naar uw komst. 
 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND 

 
Frank Berteling 
Directeur 



 

 

 

 

Routebeschrijving 

 
OPENBAAR VERVOER 
Vanaf Utrecht CS, busstation Oost, lijn 9 (richting Overvecht). Uitstappen halte Willem Dreeslaan 
(CWI-kantoor). U ziet het gebouw (gedeeltelijk blauw betegeld) aan de overkant van de weg. 
 
AUTO 
AMERSFOORT/ZWOLLE/APELDOORN (A28): 
Bij knooppunt Rijnsweerd rechtsaf Ring Utrecht (Noord) Biltse Rading (Afrit 30) volgen, vervolgens 
Utrecht-Afrit 30. aanhouden. (Zie verder hieronder Utrecht-Afrit 30 ) 
 
AMSTERDAM (A2): 
De A2 verlaten via afrit (6) Maarssen. Na 580 m. rechtsaf bij Maarssen. Na 420 m. linksaf naar Ring 
Utrecht (Noord), N230 Zuilense Ring Maarssen. Neem na 5,7 km de 2

e
 afslag op de rotonde, N230 

Karl Marxdreef Hilversum. Neem na 1,4 km de eerste afslag op de rotonde, Einsteindreef. Na 1,2 km 
linksaf Brailledreef. Direct na het spoorviaduct rechts afbuigen Talmalaan. U ziet het gebouw, 
gedeeltelijk blauw betegeld, rechts van u. Eerste straat rechts Willem Dreeslaan, eerste straat rechts 
Oudlaan. 
 
ARNHEM (A12): 
Bij knooppunt Lunetten de A27 richting Utrecht/Hilversum volgen, vervolgens Utrecht Afrit 30 
aanhouden. (zie verder hieronder Utrecht Afrit 30 ) 
 
's-GRAVENHAGE/ROTTERDAM (A12): 
Bij Oudenrijn de A12 blijven volgen tot knooppunt Lunetten. Daar de A27 richting Utrecht/Hilversum 
volgen, vervolgens Utrecht-Veemarkt aanhouden.(zie verder hieronder Utrecht-Afrit 30) 
 
's-HERTOGENBOSCH/GORINCHEM (A27): 
Uit 's-Hertogenbosch komend vóór Vianen de A27, richting Utrecht, nemen. Deze verlaten via (afrit 
30). (zie verder hieronder Utrecht-Afrit 30 ) 
 
HILVERSUM (A27): 
De A27 verlaten via (afrit 30) Utrecht. 
(zie verder hieronder Utrecht-Afrit 30) 
 
UTRECHT-AFRIT 30: 
Hier verlaat U de snelweg. (Afrit 30). U blijft richting Utrecht rijden en komt dan vanzelf op de 
Kardinaal de Jongweg. Aan het eind, vóór de spoortunnel, linksaf richting centrum. U ziet het gebouw 
(gedeeltelijk blauw betegeld) rechts van u. Eerste straat rechts Willem Dreeslaan. Eerste straat rechts 
Oudlaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

VERZENDLIJST UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING 
25 januari 2014 
_________________________________________________________________________ 
 
Aan (per email): 
- De afgevaardigden van de Rayons 
- De plaatsvervangend afgevaardigden van de Rayons 
- De afgevaardigden van de Functionele Organisatie-Eenheden (FOE’s) 
- De voorzitter en secretaris van de AV-commissies 
- De leden van de Financiële Commissie 
- De leden van de rayonbesturen 
- De internationale bestuurders 
- De leden van het Bondsbestuur 
 
Ter kennisgeving (per email): 
- De overige leden van de AV-commissies 
- De leden van de Bondscommissies 
- De ereleden 
- De leden van Verdienste 
- De rayonbureaus 
- De bondscoaches heren senioren, dames senioren, heren rolstoel, dames rolstoel 
- De Federatie Eredivisie Basketball 
- De contactpersonen van de Heren Eredivisie clubs 
- De NBB-verenigingen 
- De medewerkers van de NBB 



 

 

 

 

 
 
 

AGENDA AV 25 januari 2014 
 
 
 
01. Opening (10.00 uur) 
 
02. Verslag en actielijst van de BAV d.d. 25 september 2013 te Nieuwegein  Bijlage A 
 
03. Mededelingen  
 
04. Strategisch Plan 

a. Ter goedkeuring Masterplan Educatie Bijlage B 
 
05. Reglementen 

a. Vaststellen wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement art. Talentenfonds Bijlage C 
b. Vaststellen Wedstrijd Reglement Bijlage D 
c. Vaststellen gewijzigd Reglement Tucht- en Geschillen Rechtspraak Bijlage E 
d. Vaststellen ingangsdatum Statuten en Huishoudelijk Reglement Bijlage F 

 
06. Financiën 

a. Verslag van de Financiële Commissie bij de begroting 2014 Bijlage G 
b. Goedkeuren Begroting 2014 (inclusief tarievenlijst) Bijlage H 
c. Ter informatie Meerjarenbegroting NBB 2014/2015/2016 Bijlage I* 

 
07. Plan van Aanpak 

a. Ter informatie Reorganisatieplan/planning (inclusief motie Rayon NH) Bijlage J* 
 

08. Rondvraag 
 
09. Sluiting 
 
 
 
 
 
Nieuwegein, 21 december 2013 
Bestuur NBB 
 
 
* Nazending



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Uitgestelde Algemene Najaarsvergadering 

Nederlandse Basketball Bond 
Utrecht, 25 januari 2014 

 
Bijlage A bij agendapunt 02 

 

Verslag en actielijst BAV d.d. 25 september 2013 te Nieuwegein 
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NEDERLANDSE BASKETBALL BOND 
 

 

ALGEMENE VERGADERING 

Utrecht, januari 2014 

BIJLAGE A bij agendapunt 2 

VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 

25 september 2013 te Utrecht 

 

1. Opening 

o De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering met een woord van welkom.  

2. Verslag en actielijst van de AV d.d. 22 juni te Almere 

Redactioneel 

o Pag 2, FOE Landelijk Heren Clubs was met 2 vertegenwoordigers aanwezig; dus 4 stemmen. 

o Pag 2, FOE Landelijk Dames Clubs was met 4 vertegenwoordigers aanwezig; dus 8 stemmen. 

o Pag 6, De heer F. Simons (FOE Heren Landelijk) is van mening dat de voorzitter heeft geconstateerd dat 

hiermee het onderzoeksrapport is vastgesteld ipv voldoende besproken. De voorzitter betwijfelt dit, daar het 

punt niet ter vaststelling was geagendeerd. De notulist zal worden verzocht dit na te gaan.  

 

Inhoudelijk 

o Pag 12, De heer A. Dekker (Rayon West) heeft in de vorige AV gezegd dat hij het kort wilde houden, maar 

blijkbaar te kort, want in de notulen staat nu iets anders. Hij heeft niet gerefereerd aan (hem) bekende 

specifieke problemen die speelden met Jeugd-Bondscoaches. Wat er zijns inziens in had moeten staan: 'In de 

media heeft hij een interview gelezen met Frank Berteling: “De NBB gaat voor integraal beleid” (in relatie tot 

een Veilig Sportklimaat). Dat vindt de heer Dekker een heel goed idee! Maar hij vindt wel dat de NBB daarin 

dan voorop dient te lopen, bijvoorbeeld bij het aanstellen van Jeugd-Bondscoaches, want daar gebeuren 

dingen die niet stroken met de intentie te streven naar zo'n veilig sportklimaat”. 

 

De voorzitter constateert dat dit in de samenvatting verloren is gegaan. Dit is nu genotuleerd. 

 

Besluit 

� Het verslag is vastgesteld met bovenstaande wijzigingen met dank aan de notuliste. 

Actiepunten 

o   Actiepunt 4. De heer D. Tjeerde (Rayon West) vraagt naar de status van de Meerjarenbegroting.  

De Penningmeester, de heer M. Groot, antwoordt dat deze wordt behandeld in de volgende AV in januari, als 

de vergadering tot verplaatsing van de najaars AV besluit bij agendapunt 4.d. 

 

o   Actiepunt 7. De heer B. Baas (voorzitter CvB) merkt op dat aanpassing van de termijnen van de leden van TGC 

en CVB, met als reden aansluiten bij de Code van Goed Sportbestuur niet juist is. De Code Goed Sportbestuur 

is van toepassing op besturen en niet op commissies als TGC en CvB. 

De heer J. Witvoet geeft aan dat het bestuur met een voorstel zal komen. 

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp op een andere agenda terug zal komen. 
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3. Mededelingen 

o De voorzitter deelt mede dat de heer A. Helmig, (o.a. oud voorzitter NBB) bij zijn afscheid bij de Haarlemse 

Stadsschouwburg en Philharmonie een Koninklijke Onderscheiding heeft ontvangen. Het NBB bestuur heeft 

deze aanvraag mede ondersteund. Namens het bestuur is de heer M. Groot hierbij aanwezig geweest om hem 

persoonlijk te feliciteren.  

 

o Stemverhoudingen 

STEMGERECHTIGDEN MAXIMAAL WERKELIJK  

 

 

Het maximaal aantal 

stemmen is 350. 

 

Het werkelijk aantal aan-

wezige stemmen is 305. 

FOE Mannen Eredivisie 

FOE Landelijke Mannen clubs 

FOE Landelijke Vrouwen clubs 

FOE Rolstoelbasketball clubs 

Bondsbestuur 

Rayon Noord-Holland 

Rayon Noord 

Rayon West 

Rayon Zuid 

Rayon Oost 

 4 

 6 

 8 

 6 

 7 

 57 

 30 

 101 

 75 

 56 

 2 

 4 

 0 

 4 

 5 

 57 

 12 

 101 

 75 

 45 

TOTAAL  350  305 

4. Plan van Aanpak 

a. Ter bespreking Plan van Aanpak Reorganisatie 

De voorzitter verzoekt de aanwezigen dringend het bij de bespreking van dit agendapunt niet over 

personen te hebben. Vanzelfsprekend kan worden gesproken over de beleidsmatige keuzes die zijn 

gemaakt, maar het is niet gewenst om over personen te spreken. 

 

De heer C. Spitters geeft aan dat de directeur straks zal toelichten hoe het Plan van Aanpak tot stand is 

gekomen en hoe het verder is opgepakt. Vervolgens zal de vergadering in de gelegenheid worden gesteld 

tot het stellen van vragen die door het bestuur en de directie zullen worden beantwoord. 

 

De heer F. Berteling, directeur, geeft aan dat het plan op 2 manieren is geschreven. De basis van het 

voorliggende Plan van Aanpak is een stuk dat ook onderdeel was van de in gang gezette UWV-procedure.  

In het hele UWV-traject zijn bestuur en directie geadviseerd door de WOS (Werkgevers  

in de Sport), FNV Sport en de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Daarnaast is, zoals ook op de vorige 

AV is toegezegd, met veel plezier gebruik gemaakt van de expertise van de 5 personen die in de 

klankbordgroep zitting hebben genomen. Zij hebben meegelezen, meegedacht en zeer waardevolle input 

gegeven. Dat traject is nog niet afgerond, op 10 oktober staat er een bijeenkomst met de leden van de 

klankbordgroep gepland. Er zijn veel ideeën en gedachten naar boven gekomen en het lijkt bestuur en 

directie waardevol om met deze groep daar over te sparren. 

 

Nadat het bestuur de beleidsmatige keuzes had gemaakt en de rekenexercitie had doorlopen, is voldaan 

aan de beleidsregels van het UWV. Daarbij is nadrukkelijk zorgvuldigheid richting de medewerkers 

betracht. Er was discussie of de beleidsmatige keuzes eerst aan de AV voorgelegd moesten worden om 

vervolgens daarna pas de maatregelen te nemen. Echter als die route was gevolgd had men, omdat de 

NBB een kleine organisatie is, in de stukken al kunnen lezen om welke banen het ging. 

Er is een positief advies van de PVT ontvangen en er is een sociaal akkoord bereikt met de vakorganisaties. 

Het hele dossier ligt nu bij het UWV. De procedure loopt zoals dat soort procedures lopen, er is 

gelegenheid voor de betreffende medewerkers om een reactie te geven, daarna wordt de NBB in de 

gelegenheid gesteld om een reactie te geven en uiteindelijk volgt de beslissing van de ontslagcommissie 

van het UWV. 
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Er zijn vragen gekomen over de Lottogelden in de rekenexercitie. Naar aanleiding van een AV (NOC*NSF) 

besluit van mei 2013 is er door NOC*NSF bezuinigd op allerlei kostenprogramma’s. NOC*NSF heeft nu 

officieel de informatie en de getallen gecommuniceerd naar de sportbonden.  

De NOC*NSF subsidies bestaan uit een stelsel van Sportagenda en het Lottobestedingsplan. Van de totale 

Lotto-opbrengsten gaat een bepaald bedrag naar NOC*NSF, als koepel van de georganiseerde sport. De 

opbrengsten van de Lotto vallen tegen. Het betreft eenmalige (te veel uitgekeerde prijzengelden) en 

structurele tegenvallers.  

In 2013 is deze tegenvaller opgevangen door het reservefonds van de Lotto. Dit reservefonds is ooit door 

NOC*NSF ingesteld om te voorkomen, dat als van de één op andere dag niemand meer Lotto speelt, de 

gehele georganiseerde sport om zou vallen. Het reservefonds is gelijk aan het totaal wat jaarlijks aan 

lottosubsidies wordt verdeeld circa € 45 miljoen. Er is echter wel een neergaande trend zichtbaar.  

Voor 2014 heeft de AV van NOC*NSF besloten dat een korting van 5% wordt toegepast op de totale 

Lottobudgetten. Voor 2015 wordt aangenomen dat er een korting van -10% en voor 2016 een korting van 

-15% zal worden toegepast. 

Deze aanname is nog niet officieel vastgesteld, maar zal naar verwachting in de AV NOC*NSF van 

november 2013 worden vastgesteld. Om te voorkomen dat de NBB volgend jaar weer moet reorganiseren 

als gevolg van allerlei tegenvallers, zijn deze aannames verwerkt in de rekensommen.  

Bij Topsport ligt het iets anders, de subsidies van Topsport bestaan uit 1/3 Lottosubsidies, 1/3 

Topsportsubsidies Ministerie VWS en 1/3 Partners in Sport geld (sponsors NOC*NSF). Dus als de 

Lottosubsidies 5% minder worden dan betekent dat een afname bij Topsport van 1/3 van die 5%. 

 

De huidige stand van zaken is als volgt; Een aantal medewerkers is boventallig verklaard, die zijn daarover 

geïnformeerd. Voor hen loopt nu een procedure. Over de individuele statussen worden geen 

mededelingen gedaan.  

We hebben de verwachting dat de NBB een goed dossier heeft voor het UWV. Loopt de NBB een risico? 

Die vraag heeft de Financiële Commissie ook gesteld. Ja, de NBB loopt een risico, maar van alle kanten is 

ons meegegeven dat, gezien de financiële positie van de NBB, het plan zoals dat is ingediend, het positieve 

advies van PVT en het sociaal akkoord met de vakorganisaties, zou het raar  moeten lopen als de NBB deze 

zaak niet “succesvol” zou kunnen afronden.  

Reacties en vragen in 1
e
 termijn 

Rayon Zuid (A. de Laat) 

o In het Breed Overleg van vorige week, hebben de rayonvoorzitters een uitspraak gedaan over het plan zoals 

het er ligt en daar blijven wij in principe ook bij. Daarna heeft Rayon Zuid nog een bijeenkomst gehad met de 

afgevaardigden, sommige rayons hebben zelfs nog een AV georganiseerd.  

In het Breed Overleg is door de heer De Laat gevraagd naar de samenwerking met de klankbordgroep. In het 

gesprek met de afgevaardigden van Rayon Zuid, zijn een aantal zaken naar voren gekomen waarbij kijkend 

naar de indeling van het plan, Rayon Zuid concludeert dat het plan niet helemaal compleet is. Rayon Zuid zou 

graag op een aantal punten nog een aanvulling zien. Rob van Haren, afgevaardigde en lid van de 

Klankbordgroep, zal dat verder toelichten.  

 

Rayon Zuid (R. van Haren) 

o Het voorliggende document heeft een dubbele titel: Reorganisatieplan/Saneringsplan. Het plan is inderdaad 

een saneringsplan, maar een reorganisatieplan vraagt volgens Rayon Zuid ook om een beeld op de gewenste 

gewijzigde organisatie en het realiseren daarvan. Dit laatste beeld: “Waar werken we naar toe?” uiteraard 

buiten de doelstelling van een financieel gezonde organisatie is slechts gedeeltelijk en indirect te lezen uit het 

plan. Uit de analyse van de mogelijke maatregelen blijkt dat er geen kaasschaaf meer kan worden gebruikt en 

de meest ingrijpende maatregel die te nemen was, topsport er uit snijden voor de Mannen en MU22 is al 

gedaan. Die aderlating biedt voldoende financiële armslag om gezond te worden.  

Die financiële voorwaarde is volgens Rayon Zuid onderdeel van de sanering, maar slechts een gedeelte van de 

voorwaarden om ook daadwerkelijk weer een gezonde organisatie te worden. 

Hoewel het plan op een aantal punten goede elementen bevat die door Rayon Zuid worden omarmd, 

ontbreken er in het document 3 belangrijke voorwaarden om naast saneringsplan ook echt reorganisatieplan 

te mogen heten en als zodanig ook gebruikt te mogen worden.  
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1. Het eerste aspect dat Rayon Zuid node mist is een goede zelfanalyse over hetgeen in de besluitvorming en 

monitoring binnen de NBB fout is gegaan. En van daaruit met name de maatregelen die gelijke werkwijze 

in de komende jaren kan voorkomen. Er wordt wel geanalyseerd in het plan, maar het lijkt nu, alsof alle 

problemen van buiten komen dan wel vanuit individuen. Let wel: Rayon Zuid wil geen Zwarte Pieten gaan 

toespelen, geen hoofden op hakblokken leggen, maar wil er vanuit kunnen gaan dat een goede analyse 

leidt tot juiste maatregelen en een echec van nu in de toekomst kan worden voorkomen.  

2. Het tweede aspect is een goed beeld van het serviceniveau dat de NBB de (toekomstige) leden biedt in de 

nieuwe organisatie; aangezien dan pas kan worden vastgesteld of de juiste functionarissen zijn blijven 

zitten en daarmee afscheid is genomen van de juiste functies/rollen/taken. Misschien wordt nu wel iets 

weggesneden wat volgend jaar of het jaar daarna duizenden leden kan schelen. Dan zouden we dat niet 

moeten doen, maar hoe kunnen we dat weten als dat niet helemaal helder is en we dat niet duidelijk 

kunnen lezen. De vraag is dan, met begrip voor de gevoeligheid van de situatie, is het in ieder geval bij het 

bestuur en bij de directeur duidelijk? Reorganiseren kan alleen met het goede, zuivere, concrete beeld van 

de wereld die wij willen creëren. Is dat beeld aanwezig? 

3. Het derde aspect is voor Rayon Zuid een zeer belangrijk aspect. Dit is tijdens de Rayonvergaderingen 

duidelijk aangegeven aan de vertegenwoordigers van het bestuur die daarbij aanwezig waren en als lid 

van de klankbordgroep heeft de heer Van Haren dat ook meerdere malen aangegeven. Het betreft hier de 

financiële control. Op geen enkele manier wordt nu duidelijk hoe het bestuur in control gaat komen t.a.v. 

de financiën. De fluctuaties van de afgelopen 3 maanden zijn daarbij niet hoopgevend. Zoveel 

onverwachte afwijkingen geeft te denken. Daarbij de kanttekening dat als aan het eind van dit jaar blijkt 

dat deze cijfers betrouwbaar zijn, het bestuur een compliment verdient maar daar is de heer Van Haren 

voorzichtig mee. 

Er ontbreekt een deugdelijk financieel managementinformatiesysteem of systematiek. Dat is vele malen 

aangegeven. Hierover is in het plan geen bevredigend antwoord opgenomen. Het ontbreken van zo’n 

deugdelijke, actuele en betrouwbare maand- of kwartaalrapportage heeft er onder andere toe geleid dat 

er vorig jaar een aantal stevige lijken uit de kast zijn gekomen en wie weet zijn er in het verleden 

misschien ook wel lichtvaardig besluiten genomen die op lange termijn ook nog financiële gevolgen 

hebben.  

Een ieder die ooit bedrijfsmatig financieel in zwaarder weer heeft gezeten weet dat banken, 

insolventiedeskundigen, accountants etc erg hameren op een managementinformatiesysteem, een 

liquiditeitsbegroting voor de komende tijd en de mogelijkheid om die bij te sturen. Wie is verantwoordelijk 

wie mag wat overschrijden en waarom.  

Rayon Zuid is zich er van bewust dat zo’n systeem er niet op korte termijn is. Maar de vraag is wanneer 

werkt het, is men daar mee bezig en hoeveel zekerheid is er dat dat systeem ook daadwerkelijk zorgt dat 

het bestuur in control is?  

Dat zijn 3 zeer wezenlijke punten die volgens Rayon Zuid op dit moment ontbreken.  

 

Drie andere aspecten die Rayon Zuid ter sprake wil brengen zijn: 

1. In het plan wordt een aantal onzekere factoren genoemd (ledenterugloop, gevolgen lopende juridische 

procedures, haalbaarheid diverse voornemens om activiteiten kostendekkend te maken, coulance bij 

crediteuren/schuldeisers e.d., verhaal rondom sponsoring). Geen kleine aspecten. Deze onzekere factoren 

brengen duidelijk bepaalde scenario’s met zich mee. Zijn deze scenario’s bekend? Wacht het bestuur 

lijdelijk af, of is het bestuur proactief bezig?  

2. Er is toegezegd dat er in januari 2014 een plan ligt. Rayon Zuid is zeer benieuwd naar dat plan. Zij wil graag 

nog benoemen dat een goed plan een planning heeft, een goed reorganisatieplan heeft zeker een goede 

planning, waarbij maatregelen per periode zijn benoemd met verantwoordelijken en met resultaten van 

maatregelen.  

Dat maakt een reorganisatieplan concreet en is een hulpmiddel voor alle betrokkenen, voor de directeur, 

voor het bestuur om te kunnen bijsturen en controleren.  

Zonder die concretisering is het als varen zonder bakens, met mooi weer is dat absoluut geen probleem, 

maar de NBB zit in zwaar weer, en als dat zware weer gaat liggen zit de NBB nog een tijdje met 

laaghangende bewolking. Dus dat betekent dat de NBB die bakens heel hard nodig heeft.  

3. Er staat dat de integratie van de rayons “on hold” is gezet (de voorzitter merkt op dat het gaat om 

integratie personeel), maar er staat nergens dat die integratie ook nog extra kosten met zich meebrengt.  
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Er wordt nu vanuit gegaan dat er jaarlijks een ruime 3 ton winst wordt gedraaid, maar dat vraagt nog wat 

voorbereiding in de uitvoering. Die extra kosten ontbreken, en die vindt Rayon Zuid niet in het plan terug. 

Zijn die kosten in beeld?  

 

FOE Heren Eredivisie (H. Reekers) 

o Het verhaal, zoals het er nu ligt, is een technisch verhaal. Het gaat er in feite over als de NBB een x-aantal 

medewerkers ontslaat, dan levert dat een x-bedrag op. Daar wordt een termijn voor uitgetrokken tot ongeveer 

2016. Maar wat gaat dit in de praktijk betekenen, voor de werkzaamheden van de Basketballbond, 

werkzaamheden van het bondsbureau en wat blijft er over van de eventuele ambities die er nog zijn? 

Kijkend naar Topsport, met de medewerkers die daar weg gaan, niet wetende hoe de taken worden verdeeld, 

is daar geen enkele ambitie meer over.  

Er wordt nu een plan gemaakt dat tot 2016 loopt, rekening houdend met een tegenvaller in 2016 van de Lotto. 

Hoe gaan wij dan verder met het Nationaal Mannen Team en MU20? Dat is slechts geregeld tot net na de 

zomer 2014. Dit plan gaat tot 2016. Betekent dit dat, als er geen sponsors/geld komt, dit voorlopig het einde is 

van het Nationaal Mannen Team en MU20. Zijn er geen ambities meer op dit terrein, of wordt het anders 

ingevuld? De FOE Heren Eredivisie kan uit dit stuk niets hierover afleiden.  

 

Rayon West (P. van den Beukel) 

o De heer Van den Beukel, ook één van de leden van de klankbordgroep, heeft ook gereageerd op het plan. Er 

moeten nu echt besluiten worden genomen om verder te gaan in met name het proces. 

In de vorige vergadering heeft de heer Van den Beukel aangegeven dat als het gaat om het plan van aanpak, er 

een relatie is tussen de ambities, de mensen en de middelen. Dat sluit enigszins aan op wat de heer Van Haren 

zegt. Rayon West heeft 2 concrete vragen: 

1. Kijkend naar het plan zie je dat de NBB van een minpositie van toch een forse achterstand, over 3 jaar naar 

een pluspositie wil toegroeien. Aan de andere kant moet dit ook met minder mensen.  

De vraag is de bezuiniging op personeel, hoe pijnlijk dat ook is, wel voldoende om het doel te bereiken? 

Wat is de relatie tussen het traject van min naar plus. 

2. Is er bij het bestuur zicht op kerngetallen? Hoeveel activiteiten verricht het personeel op dit moment? En 

als er met de helft minder personeel wordt gewerkt, welke activiteiten doet de NBB dan niet meer? Wat 

betekent dat? Het woord service is ook al genoemd.  

Als blijkt dat de NBB minder service levert, dan is het wel belangrijk dat je dat met elkaar, als 

basketballorganisaties, bespreekt. Waar komt uiteindelijk de beslissing te liggen? 

 

Rayon West (A. Dekker) 

o Vandaag de dag, zeker met de rol die internet nu speelt, is beeldvorming erg belangrijk. En die beeldvorming is 

al vrij lang negatief over de basketballbond. Meestal is het in de zomer rustig, maar van deze zomer kan je dat 

niet zeggen. In dat licht geeft de heer Dekker aan dat hij moeite heeft met de keuze die nu wordt gemaakt. 

Want er wordt nog een keer, en nog sterker dan de vorige keer, gezegd dat Topsport op een aantal fronten 

niet zo belangrijk meer is. En dat is misschien gelijk ook een goed moment om een geluid over te brengen van 

de voorjaars AV van Rayon West. Er zijn ongetwijfeld mensen die blij zijn dat er nu een keer bezuinigd wordt 

op het personeel, maar tijdens die vergadering klonk toch ook wel zeer heftig het geluid dat het als zeer 

oneerlijk werd ervaren dat het nu helemaal op de rug van het personeel neerkomt. En zeker, en dat was toen 

nog niet bekend, dat er nu een hoek van het bondsbureau min of meer helemaal wordt weggevaagd. 

Inhoudelijk misschien een kleine overlap met de heer Reekers. 

Daarnaast wil Rayon West graag weten wat het profiel is van de nieuwe functie van Technisch Directeur, wat 

wordt de missie van die nieuwe functionaris?  

o De heer Dekker heeft begrepen dat er nu al wordt teruggekomen op de belofte dat er over 2 jaar meer budget 

(het dubbele budget) zou zijn voor het Nederlands Mannen Team en MU20.  

 

Rayon Noord (H. Kastermans) 

o De heer Kastermans vraagt de heer Dekker of hij kan aangeven welke alternatieven hij ziet, voor het feit dat 

het niet eerlijk is dat de negatieve effecten neerdalen bij Topsport. Misschien dat hij daarbij een zak geld kan 

meebrengen.  

De heer A. Dekker geeft aan slechts een geluid over te brengen uit de vergadering van Rayon West.  
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Rayon Oost (P. Weekers) 

o Rayon Oost heeft afgelopen maandag een AV gehouden. Er was grote betrokkenheid bij alle ontwikkelingen. Er 

is grote waardering voor het stuk zoals dat voor ligt. Er moeten nog wel de nodige keuzes worden gemaakt, er 

moet nog veel gebeuren, maar voor de fase waarin de NBB nu zit vond Rayon Oost dit een deugdelijk en 

onderbouwd stuk. Daar waar vaak over strategie, visie en beleid wordt gesproken, was er nu toch ook een 

duidelijk beeld wat er nu daadwerkelijk ging gebeuren.  

Laat onverlet dat er toch ook wat vragen zijn gesteld over de financiën en hoe betrouwbaar een aantal 

gegevens zijn. Rayon Oost is tot de conclusie gekomen, en dat sluit misschien aan bij een van de eerdere 

sprekers, dat de NBB een organisatie is, die in de situatie zit waarin heel veel onzeker is als het gaat om 

financiën. Er is gesproken over Toto/Lotto. Er zullen meer elementen zijn in de financiën die op een laat tijdstip 

bekend worden. Dat vraagt om een goede monitoring van de financiën, tijdig ingrijpen, tijdig sturen als dat 

nodig is, maar goed met die onzekerheid moeten we leren leven.  

Er is niet voor niets een klankbordgroep, die daar samen met het bestuur en het bureau over nadenkt.  

Rayon Oost heeft de volgende vragen: 

1. UWV traject 

Rayon Oost is blij met de opmerkingen van de directeur dat het UWV traject redelijk volgens planning 

verloopt en hopelijk zal dat ook dit jaar de nodige effecten opleveren. Uit de financiële stukken 

concludeert Rayon Oost, dat mocht het UWV traject tegenvallen, er in ieder geval nog een reserve van 

ruim € 121.000 is om dat eventueel op te vangen.  

2. Verhouding tussen de bestuursleden, vrijwilligers, professionals.  

Rayon Oost vindt dit een punt van aandacht. Dat zal veel vragen van de organisatie en ook begrip vanuit 

de leden en verenigingen. Het kan iets betekenen voor de service, en die service moet zo hoog mogelijk 

zijn, maar er is wel geconstateerd dat de tering naar de nering gezet moet worden.  

3. In het plan staat dat er als gevolg van bezuinigingen medewerkers weg moeten. Wellicht moet her en der 

geschoven worden en springt men hier en daar bij. Vanuit Rayon Oost wordt er wel voor gepleit om van 

Competitie, dat heel essentieel is voor de rayons, zo weinig mogelijk tijd af te halen voor algemene 

werkzaamheden.  

4. Op het einde in het plan wordt er gesproken over een ZZP-er die mogelijk in dienst komt. Rayon Oost 

heeft geconstateerd dat hij nu nog kostendekkend is als hij wordt toegevoegd aan de formatie. Echter de 

organisatie heeft dan meer langlopende verplichtingen, weliswaar zijn misschien de kosten lager, maar de 

verplichtingen langlopender. Is het bestuur er ook van overtuigd dat daarvoor langlopende dekking 

beschikbaar is? 

 

Rayon Noord-Holland (K. Vermunt) 

o Rayon Noord-Holland spreekt haar waardering uit voor de grote inspanningen die het bestuur en bureau de 

afgelopen tijd heeft geleverd. Die inspanning heeft tot resultaat geleid. Met name belangrijk, vindt Rayon 

Noord-Holland dat de administratie beter op orde lijkt te zijn, dan wel op orde is, waardoor er ook een steeds 

beter zicht is op de financiële situatie zoals die op dit moment is. 

De heer Vermunt heeft de nodige ervaring met dit soort trajecten, hij weet dat het zeer pijnlijk is.  

o Door het op orde krijgen van de administratie wordt ook duidelijk dat de projectorganisatie, de organisatie van 

het bureau, nog heel erg kwetsbaar is. Dat blijkt ook onder meer uit de omvang van de bijstellingen van de 

prognose voor 2013, de NBB is er nog niet helemaal met het grip krijgen op de organisatie. Rayon Noord-

Holland verwacht in die zin ook nog meer verschuivingen de komende tijd. Want als in tien weken tijd, van de 

vorige prognose tot deze prognose, een dergelijke omvang van verschuivingen is gepost, dan is de 

administratie nog niet helemaal onder controle. Voor Rayon Noord-Holland is zeker dat dit nog tot 

bijstellingen gaat leiden.  

o In het reorganisatieplan zijn ook risico’s aangegeven die nog niet nader zijn gekwantificeerd. Wel duidelijk is 

dat de risico’s die hier zijn benoemd nog het nodige effect zullen sorteren. Inclusief de tegenvallers die in de 

prognose zijn aangegeven en de beperkte voorziening van € 122.00 die in het plan is opgenomen, lijkt dat 

Rayon Noord-Holland nog een substantieel risico voor het creëren van een positief Eigen Vermogen per 

1/1/2017.  

Rayon Noord-Holland spreekt haar bezorgdheid uit, in zijn algemeenheid en met name voor de medewerkers 

van het rayon om over te gaan tot een snelle personeelsintegratie. Dat vindt Rayon Noord-Holland een hele 

grote stap op dit moment. Dus niet te snel op dat gebied.  

o Rayon Noord-Holland pleit voor een snelle verder uitgewerkte visie. Er staat een visie in het reorganisatieplan 

en in de presentatie die aan de PVT is gegeven. Dat is een basis van een visie, maar die zou verder uitgewerkt 

moeten worden in een Meerjarenplan en een Meerjarenbegroting die er nu aan zitten te komen.  
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Dat is het stuur wat je op een schip nodig hebt, als je de NBB als een schip zou willen beschouwen. Zonder een 

duidelijk plan en de toetsing daaraan is het moeilijk richting houden. Dat wat betreft Rayon Noord-Holland. De 

heer K. Vermunt sluit zich verder aan bij wat de heer Van Haren eerder heeft gezegd.  

 

Rayon West (D. Tjeerde) 

o Rayon West gaat ervan uit dat het reorganisatieplan en de beleidskeuzes geen invloed hebben op de 

implementatie van het Strategisch Plan 2011. Rayon West heeft vragen met betrekking tot het bereiken van de 

resultaten van het Strategisch Plan waar het eenheid van organisatie, van beleid en van structuur betreft.  

o Voor wat betreft het profiel van Technisch Directeur komen een hoop taken op operationeel, tactisch en 

strategisch niveau bij elkaar. Met name vanuit dit beleidsveld ontstaat een netwerk vanuit de ondersteuning 

van talentacademies en professionele basketballorganisaties. Rayon West hoopt dat dit netwerk gehandhaafd 

blijft. Hoe gaat dat gerealiseerd worden? 

 

De voorzitter merkt op dat er veel is gezegd. Er is waardering uitgesproken en er zijn ook wat kritische 

geluiden.  

In antwoord op de vraag van de heer Tjeerde meldt de voorzitter dat het Strategisch Plan natuurlijk altijd het 

uitgangspunt blijft.  

Het bestuur/directie zal de situatie bij Topsport uitleggen, want blijkbaar is het beeld dat Topsport helemaal 

wordt afgebroken en dat is zeker niet de bedoeling. Er zijn ook vragen waar het bestuur op dit moment echt 

nog geen antwoord op kan geven omdat het bestuur daar op dit moment nog niet aan toe is.  

Reactie van het bestuur, bij monde van de heer C. Spitters 

Er zijn veel vragen gesteld, er is waardering gehoord, dank daarvoor. Rayon Noord-Holland had het over een 

schip en Rayon Zuid had het over zwaar weer. De heer Spitters zal in een metafoor antwoord geven op de 

vragen.  

Het klopt de NBB zat/zit in zwaar weer en dan is het nog eufemistisch uitgedrukt, de NBB zit in een orkaan. De 

NBB zit op een heel groot schip, met heel veel mensen, een x-aantal motoren zijn uitgevallen. Hoe gaat de NBB 

verder? Er is heel veel kennis en kwaliteit aan boord en er zal een besluit moeten worden genomen om 

uiteindelijk te zorgen dat het schip verder gaat varen en in rustig vaarwater gaat komen.  

Met dit plan heeft het bestuur in ieder geval gezorgd dat de NBB in rustig vaarwater komt om alle vragen die 

er nog zijn, die het bestuur ook heeft, met elkaar te beantwoorden.  

Als je in een orkaan zit is het bijna onverantwoord om al die detailvragen eerst met elkaar uit te gaan zoeken 

om uiteindelijk te constateren dat je alsnog gezonken bent, dat levert niet zoveel op. Dat is wat het bestuur 

heeft gedaan en dat is wat hier voorligt. Al de te nemen stappen die jullie terecht aangeven en die vanuit de 

klankbordgroep heel nadrukkelijk zijn benoemd zijn ook de vragen die het bestuur heeft, die zullen wij met 

elkaar, de komende drie fases, moeten gaan uitwerken. Wat daar het antwoord op is, is nog niet helemaal 

duidelijk. Maar er is wel redelijk wat bagage in het schip.  

Het Strategisch Plan wordt het uitgangspunt. Voor wat betreft de financiële administratie, in de AV van 

anderhalf jaar geleden is er daarvoor nadrukkelijk een plan op tafel gelegd, dat is opgepakt en verder 

uitgevoerd zal worden.  

Er zitten nog wel wat kaders in het schip die gebruikt kunnen worden bij de beantwoording van de vragen. De 

heer Spitters hoopt met deze metafoor vele vragen beantwoord te hebben. 

Reactie van de directie, bij monde van de heer F. Berteling 

De heer Berteling zal een aantal vragen proberen concreet te beantwoorden.  

o Er zijn vragen gesteld over de missie en financial control. In het begin van het plan staat  

a. Het Strategisch Punt is nog steeds het uitgangspunt 

b. Het Plan van Aanpak van de november AV 2012 is besproken en vastgesteld is ook uitgangspunt.  

Daarin staat de hele route om in financial control te komen. Daar zijn bestuur en directie mee bezig, maar daar 

zijn we nog niet voor 100%. Er is daarover ook uitgebreid met de Financiële Commissie gesproken. Omdat het 

niet in het Plan van Aanpak staat, is het niet zo dat daar geen aandacht voor is. Bestuur en directie hebben 

gemeend, niet alles weer opnieuw te moeten gaan opschrijven, en hebben bewust verwezen naar die 

documenten die ook nog steeds geldig zijn.  
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In het Plan van Aanpak van november 2012 stonden maatregelen, die ook genomen zijn, en die we nog steeds 

nemen, bijvoorbeeld het beëindigen van tijdelijke contracten, dat is geëffectueerd of zijn we aan het 

effectueren, die maatregelen maken onderdeel uit van de route waar we in zitten.  

o Lotto-ontwikkelingen.  

De Lotto-ontwikkelingen zijn, zoals gezegd, al meegenomen in onze analyses en berekeningen; dus het is niet 

zo dat die straks nog consequenties hebben, juist niet. Nu zijn al die maatregelen genomen om te voorkomen 

dat er straks weer ingewikkelde discussies gevoerd moeten worden.  

o De maatregelen die met betrekking tot Topsport zijn genomen, zijn een uitvloeisel van beleidsmatige keuzes 

qua activiteiten. Bestuur en directie hebben niet mogen, kunnen en willen kijken of medewerkers die op dit 

moment werkzaamheden verrichten bij de NBB als betaalde medewerkers hun werkzaamheden wel of niet 

goed verrichten. Er is niet gekeken naar het functioneren er is slechts gekeken vervalt de functie als gevolg van 

de beleidsmatige keuzes ja of nee. Binnen zo’n traject heb je te maken met allerlei UWV spelregels. De 

directeur van de WOS merkte op, toen de heer Berteling hem aan het begin van dit traject sprak: “het is 

reorganiseren met je handen op je rug vastgebonden, gelet op de situatie waar je in zit”. Dat sluit aan bij de 

woorden die de heer Spitters gebruikte bij de metafoor: Bestuur en directie hebben niet alle vrijheid om maar 

wat te doen. Bestuur en  directie waren met handen en voeten gebonden in sommige dingen die zij voor ogen 

hadden. 

o Het profiel van Technisch Directeur kan niet met de vergadering worden gedeeld. De NBB zit midden in het 

UWV-traject en die procedure moet zorgvuldig worden doorlopen. Het beeld dat de hele afdeling Topsport 

wegvalt klopt niet. Bij de afdeling Topsport was een aantal mensen werkzaam. Daar komt een Technisch 

Directeur voor terug. De Technisch Directeur rapporteert in zijn functie aan de directeur.  

Met deze titel wordt benoemd, dat is ook de ervaringen van andere sportbonden, dat juist door een 

eenduidige aansturing van het totale topsportbeleid je financieel in control komt. In het hele budgetverhaal 

rondom topsport, met alle steun van alle andere mensen die daarbij betrokken zijn. De Technisch Directeur 

hoeft niet alles alleen te doen, er is staf bij onze CTO programma’s in Amsterdam en op Papendal.  

o Er zijn keuzes gemaakt voor 2 jaar voor het Nederlands Mannen Team en Mannen U20 en er is in de vorige AV 

uitgesproken dat er tijdig wordt geëvalueerd om te kijken hoe verder met het Nederlands Mannen Team na de 

2 jaar dat de FEB dat heeft overgenomen. De Technisch Directeur is straks hoofd Topsport van de Nederlandse 

Basketball Bond in alle facetten en gaat over Vrouwen, Mannen en Rolstoel en alles wat daar mee te maken 

heeft zoals talentontwikkeling, Basketball Academies, etc.  

Dat is veel. Aan de andere kant zie je bij andere sportbonden dat het kan en het soms ook voordelen geeft 

omdat je dat juist in één hand geeft bij de persoon die daar verantwoordelijk voor is, daarvoor de 

verantwoordelijkheid neemt en de verantwoordelijkheid kan dragen. Uiteraard in afstemming met het bestuur 

en alle andere partijen die daarbij betrokken zijn, en dat zijn er nogal wat op het topsportvlak, FEB/VEC, 

NOC*NSF, rayons, talentenorganisaties. Dat er maatregelen moesten worden genomen bij Topsport was 

evident, gelet op de gehele financiering die de afgelopen jaren enorm is afgenomen. De keuze die is gemaakt, 

waarbij een stevige rol van Technisch Directeur terugkomt, kan ons misschien in de toekomst ook meer helpen 

dan de situatie zoals die was.  

o De ZZP-er in dienst  

De NBB neemt niet zomaar mensen in dienst. De formatie staat. Wat er hooguit kan gebeuren is dat er 

projectfunctionarissen bijkomen, hooguit op basis van tijdelijke overeenkomsten als het een tijdelijke 

financiering betreft. Als er structurele financiering is, dan is het een ander verhaal. 

Voor wat betreft een ZZP-er in dienst, zo wil ik het ook niet benoemd hebben, gelet op de boventalligheid in 

de gehele UWV-traject. 

o Wat gaan we niet meer of minder doen. 

Bij de keuzes die zijn gemaakt, is gezegd wij willen terug naar de kernactiviteiten. Er wordt niet ingeboet op 

het gebied van Competities, Opleidingen, TGC secretariaat, Financiële Administratie, Topsport, Breedtesport of 

Verenigingsondersteuning gekoppeld aan het VSK project.  

Een aantal activiteiten wordt niet meer gedaan, en met alle respect voor alle mensen die ook werkzaamheden 

hebben verricht de afgelopen jaren, maar het beetje jus wat er nog op zat is weggehaald.  

Evenementen worden niet meer gedaan op de manier zoals ze werden gedaan. Dat wil de NBB gaan doen in 

samenwerking met partijen zoals sterke verenigingen, middelsterke verenigingen en lokale organisaties. 

Afgelopen jaar heeft de Vrouwen Eredivisie laten zien dat dit ook kan, met een Gala in Lelystad en Bekerfinales 

in Rotterdam. Ook de interlands, zoals de FEB ze dit jaar in de zomer heeft georganiseerd, in Den Bosch en 

Leiden zijn op die manier goed verlopen. Dat zijn de zegeningen die we met elkaar moeten proberen te 

pakken.  
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Wordt er minder gedaan? Ja, op een aantal vlakken wordt minder gedaan, dat is beschreven in het Plan. 

Kijkend naar Topsport, gaat de NBB niet meer alles doen wat misschien een beetje goed is voor het basketball. 

Er zal duidelijk moeten worden gemaakt wat het resultaat is dat we bij Topsport willen bereiken. En daar 

wordt naartoe gewerkt.  

Bijvoorbeeld de Vrouwen Rolstoelbasketball willen goud halen in Rio. Daar moet je voor doen wat je moet 

doen, binnen de financiële mogelijkheden die er voor zijn. Je moet hele scherpe keuzes maken en daar 

vervolgens ook alles voor doen. Je moet focus aanbrengen. Dat is ook de situatie waar we als NBB in zitten. 

 

De volgende stap die wordt gezet, is beschreven als 2
e
 fase; een verdere optimalisatie van de processen op het 

bondsbureau. Dat sluit aan bij het serviceniveau en het verder in control komen, het duidelijk maken wat de 

NBB doet en wat de NBB niet doet. Daar gaan wij ook openlijk/transparant in zijn. Wij moeten duidelijk maken 

waarom wij de activiteiten doen die wij doen. Doen wij dat omdat wij het leuk vinden of doen wij dat omdat 

dat bijdraagt tot het doel a, b, c uit het Strategisch Plan, of het daaruit afgeleide Meerjarenbeleidsplan of de 

jaarplannen.  

 

Reactie van de Penningmeester, bij monde van de heer Groot 

De penningmeester merkt op dat er in de uitgestelde AV van september 2012 een uitgebreid plan tot 

verbetering van de financiële informatievoorziening ed. is vastgesteld. Daar wordt aan gewerkt door  

2 rayonpenningmeesters (eigenlijk 3), Henk Zomer, Otto Bos en Marcel Muller. Dat is een voortrijdende trein, 

dat gaat niet zo snel als wij allemaal willen, maar het is in ontwikkeling, met het resultaat voor ogen.  

Met betrekking tot het verschil tussen de prognose van juni en de prognose van nu geeft de penningmeester 

aan dat in het plan staat dat de voorziene reorganisatiekosten voor 2013 in de huidige prognose zijn 

opgenomen, dat kon uiteraard niet in de prognose van juni. Het bedrag is om tactische en strategische 

redenen in de toelichting weggelaten, het is wel gedeeld met de Financiële Commissie.  

Er is pas een korte tijd verstreken sinds de vorige prognose, maar het is juist wel de korte tijd waarin de NBB 

het meest van zijn kosten maakt; de periode van Camps, Streetball en Nationale Teams. Als er dan links of 

rechts € 5.000 schuift ten opzichte van 3 maanden daarvoor, is dat wat betreft de penningmeester all in the 

game. Er is geen grote terugval in resultaat, er is een bescheiden terugval in het resultaat en vooral ook omdat 

nu rekening is gehouden met de reorganisatiekosten.  

Reacties en vragen in de tweede termijn  

R. Thomas (Rayon Noord-Holland) 

o Rayon Noord-Holland geeft aan dat er met elkaar een plan is afgesproken, de Penningmeester refereerde daar 

al aan. Er ontbreekt echter een integrale terugkoppeling.  

Waar staat de NBB ten opzichte van dat plan zoals dat in november 2012 is afgesproken, en waar in maart van 

dit jaar van is gezegd dat de tijdslijnen opnieuw moesten worden bekeken. Het loopt, maar de punten moeten 

opnieuw op de i worden gezet. Dat is feitelijk niet gebeurd. Dat is een gemiste kans. Los van alle waardering 

die Rayon Noord-Holland uitspreekt, en de anderen al hebben uitgesproken voor het specifieke werk dat nu 

wordt gedaan voor de reorganisatie. Er is begrip voor het feit dat het UWV traject topprioriteit heeft.  

Rayon Noord-Holland vraagt zich af of het bestuur de goede dingen doet, lopen alle zaken langs de gewenste 

lijnen? Dat is voor het rayon bijna niet te beoordelen. Voor wat betreft de reorganisatie, is dat redelijk te 

beoordelen, maar de status van de andere deelprojecten die met name in het originele plan stonden is voor 

het rayon niet duidelijk.  

Bij Rayon Noord-Holland is naar aanleiding van het totale pakket zoals dat nu voorligt en de verschuivingen in 

de prognose 2013 een beeld ontstaan, mogelijk is dat een fout beeld, dat met name de activiteiten die 

toegezegd zijn om de organisatie professioneler te maken, activiteiten die in de eerste helft van dit jaar 

zouden plaatsvinden, deze mogelijk onvoldoende tot hun recht zijn gekomen.  

Het beeld is ontstaan dat op onderdelen van de uitvoering, mogelijk toch verschuivingen zijn doordat 

budgethouders projecten niet goed genoeg in de tang houden. Of dat waar is, is niet met zekerheid te zeggen. 

Het is het beeld dat ontstaat. De terugkoppeling is in de totale termen wat beperkt. Misschien kan daar toch 

nog op worden gereageerd?  

o In de verschuivingen die worden gepresenteerd in de bijgestelde prognose zie je uitschieters van € 210.000, 

weliswaar gecompenseerd door een bijbehorende besparing van € 170.000 (het verschil is maar €40K). maar  
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dat zijn grote verschuivingen. Als die terugkomen uitsluitend vanwege voorzieningen die daar ergens onder 

zijn genomen, die niet zichtbaar zijn dan is het te begrijpen. Als dat echter verschuivingen zijn op posten dan 

vindt de heer Thomas dat redelijk schrikbarend in zo’n korte periode.  

Reactie Penningmeester 

o De Penningmeester antwoordt dat al de plannen, die zijn vastgesteld, volop in uitvoering zijn. Denk hierbij aan 

het schrappen van het Nationaal Mannen Team, dat was één van die maatregelen uit dat plan. Gelukkig heeft 

de FEB dat opgepakt, maar dat is een van die maatregelen die het bestuur gelijk heeft genomen. In dit plan is 

de teruggang te zien op het bureau van 24 fte naar 12,17 fte. Dat is niet alleen het gevolg van de maatregel die 

nu is genomen, dat is de som van al die maatregelen die al in de tweede helft van 2012 zijn genomen, in 

januari 2013 en nu nog eens met het UWV-traject. 

Al die maatregelen zijn genomen en geëffectueerd en zijn terug te vinden in de tabellen. Erg zorgelijk is de 

tabel waarin de teruglopende subsidie staat. Hadden we die tabel maar eens een paar jaar eerder met elkaar 

gemaakt, dan had er ook alerter gereageerd kunnen worden. Het bestuur doet het maximale wat zij kan, toch 

lopen die subsidies aanzienlijk terug.  

 

In de cijfers zit een voorziening voor de reorganisatie. Daarnaast kan de voorziening van  

€ 70.000 die in de jaarrekening 2012 is getroffen voor de afwikkeling van het WK VU17 vrijvallen, maar dat is 

nog niet in deze cijfers verwerkt. De cijfers pakken dus € 70.000 beter uit. Dat is overigens wel in het 

reorganisatieplan apart inzichtelijk gemaakt, daar staat die  

€ 70.000 wel op een aparte regel. Normaal gesproken worden voorzieningenmutaties allemaal gedaan in de 

jaarrekening. Het bestuur vond het opportunistisch om dat nu al in deze cijfers te laten zien. Die zouden u ook 

op het verkeerde been kunnen zetten, alsof er niets aan de hand zou zijn.  

 

De voorzitter concludeert dat het plan van aanpak reorganisatie hiermee voldoende is besproken. 

b. Ter kennisname Prognose 2013 per 1/9/2013 

De voorzitter vraagt of er nog andere vragen zijn ten aanzien van de prognose. 

Er zijn geen andere vragen meer. 

c. Ter kennisname Contributies 2014 

o De voorzitter merkt op dat de contributies alleen maar zijn geïndexeerd.  

o De penningmeester, de heer Groot, licht toe dat het bestuur heeft gemeend om de contributies vroegtijdig 

kenbaar te maken als service naar de verenigingen.  

De penningmeester hoopt dat de verenigingen daarmee geholpen zijn. Tegelijkertijd heeft het bestuur er een 

andere bedoeling mee. De liquiditeit bij de NBB is nog steeds heel erg moeilijk. Vorig jaar heeft het bestuur in 

de AV van september met de afgevaardigden besproken dat het bestuur de contributienota’s wat eerder 

wilden versturen. Dat is ook de intentie van het bestuur voor dit jaar. Zij wil de contributienota voor 2014 in 

november aan de verenigingen versturen. Dat geeft geen eerdere betalingsverplichting aan de verenigingen en 

leidt ook niet tot boetes wegens late betaling, maar het bestuur hoopt op coulance, dat veel verenigingen net 

als in 2012 voor 2013 vroegtijdig de contributienota’s willen betalen.  

 

De voorzitter geeft aan dat deze oproep, geheel vrijblijvend is, maar warm wordt aanbevolen. 

d. Ter besluitvorming verplaatsing AV november 2013 

o De voorzitter licht toe dat het bestuur de afgevaardigden verzoekt, omdat het zo kort dag is om de begroting 

2014 af te ronden en gezien het hele traject waar het bestuur in zit, om de AV van november te verplaatsen 

naar januari 2014. De afgevaardigden wordt gevraagd hiermee in te stemmen. 

 

Besluit 

� Het voorstel om de AV van november 2013 naar januari 2014 te verplaatsen wordt aangenomen.  
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e. Ter bespreking aanpassing overgangsbepaling in de statuten 

o De voorzitter stelt vast dat er uiteindelijk geen stuk is verstuurd en verzoekt de heer Witvoet het agendapunt 

nader toe te lichten. 

 

Toelichting bij monde van de heer J. Witvoet 

o De heer Witvoet geeft aan dat bij de vorige AV is gesproken over het moment waarop de integratie definitief 

zijn beslag moest krijgen. Toen is besloten 1 januari 2014 of zoveel eerder als mogelijk. Als de AV nu besluit om 

1 januari 2014 niet tot een heilige datum te verklaren, en de heer Witvoet meent dat de vergadering dat 

voorstel ondersteunt, dan handelt het bestuur formeel in strijd met een besluit van de laatste AV.  

Het bestuur wil graag weten of daar principiële bezwaren tegen bestaan en legt dat hierbij graag aan de 

vergadering voor. Als er een afgevaardigde is die het bestuur aan 1/1/2014 wil houden dan hoort het bestuur 

dat graag nu. 

De heer Kastermans (Rayon Noord) vraagt of het niet een besluit van de AV zou moeten zijn.  

De heer Witvoet geeft aan dat de vorige vergadering de statuten zijn vastgesteld. Het bestuur stelt nu voor de 

statuten te wijzigen. Daar gelden bepaalde regels voor en dat kan niet middels een besluit nu.  

De heer Kastermans (Rayon Noord) stelt voor om het voorstel van de heer Witvoet om niet te werken volgens 

de statuten toch ter besluitvorming aan de AV voor te leggen.  

De heer Witvoet merkt op dat hij en de heer H. Kastermans hetzelfde bedoelen, maar dat dat niet kan.  

De heer Simons (FOE Heren Landelijk)vraagt of de statuten die in juni zijn aangenomen al gepasseerd zijn bij 

de notaris? 

De directeur, F. Berteling, geeft aan dat het antwoord daarop ja en nee is. Er is in de vorige vergadering een 

tweeledig besluit genomen. Er zijn wijzigingen voorgesteld rondom Seksuele intimidatie, Doping en het 

uitbesteden daarvan aan ISR. Dat deel van de statuten is onmiddellijk ingegaan. Dat was ook het besluit van de 

AV en dat deel is gepasseerd door de notaris. 

Het andere deel is nog niet gepasseerd door de notaris. De notaris gaf aan dat dit zodra het aan de orde was, 

gepasseerd kon worden, maar er ligt wel een AV besluit.  

Er kan een ingewikkelde juridische discussie ontstaan, want er ligt nu ook geen statutenwijziging voor. De 

directeur stelt voor om in de AV van januari een besluit te nemen over de ingangsdatum van de statuten. Wel 

moeten bestuur/AV het dan met elkaar eens zijn dat er een AV besluit is dat zegt 1/1/2014 en dat de AV in de 

loop van januari 2014 daar een ander besluit over zal nemen.  

Gelet op het reorganisatietraject en juist ook op de belangen van de medewerkers, zowel van het 

bondsbureau als van de 5 rayons, lijkt het de directeur ook niet verstandig in het kader van goed 

personeelsbeleid, dat deze 6 entiteiten hebben te voeren.  

 

De voorzitter stelt voor in deze vergadering een besluit te nemen dat de integratie niet op 1/1/2014 in gaat. 

De AV kan nu geen statuten wijzigen, maar kan volgens de voorzitter wel een richtinggevende uitspraak doen, 

over wat de vergadering in ieder geval niet wil. En in de AV van januari kan verder over de statuten worden 

besloten. 

De heer Reekers (FOE Heren Eredivisie) vraagt of we dit niet met dezelfde meerderheid moeten beslissen als 

bij de statutenwijziging? 

De voorzitter verwacht dat over dit voorstel wel consensus is.  

De heer Witvoet merkt op dat de aanloop naar dit besluit niet deugt. Juridisch loopt de NBB een risico, als één 

van de 45.000 leden aangeeft het hier niet mee eens te zijn. 

 

De heer Reekers (FOE Heren Eredivisie) kent de statuten niet uit zijn hoofd, maar volgens hem staat in de 

statuten dat er buiten de vergadering om besluiten genomen kunnen worden. Misschien dat het voldoende is 

als er een meerderheid is van 2/3 van alle leden die aanwezig kunnen zijn.  

De voorzitter is van mening dat er nu wordt gezocht naar problemen die er niet zijn. Zij verwacht niet dat er 

leden zullen opstaan die het met dit besluit niet eens zijn. 

Mevrouw Lamerikx (Rayon Zuid) vraagt naar een reactie op het voorstel van de heer De Laat van vorige 

vergadering. Er is aangegeven dat het bestuur deze vergadering zou komen met een reactie op dat voorstel 

van 1/1/2014 en deze datum evt aan te passen. 

De voorzitter merkt op dat dit nu ook geagendeerd is, maar dat het niet zwart op wit staat. 

Mevrouw Lamerikx (Rayon Zuid) stelt dat daar dus eigenlijk niets mee is gedaan. 
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De voorzitter geeft aan dat op blz 9 van het reorganisatieplan staat dat wat betreft het bestuur het niet 

mogelijk is om per 1/1/2014 te integreren vanwege alle verwikkelingen rondom personeel. 

Mevrouw Lamerikx  (Rayon Zuid) vraagt hoe het dan mogelijk kan zijn dat de statuten wel gepasseerd zijn? De 

voorzitter antwoordt dat die niet gepasseerd zijn.  

Mevrouw Lamerikx (Rayon Zuid) merkt op dat in de notulen wel staat dat ze gepasseerd moeten worden. 

De voorzitter stelt dat het laatste besluit dat genomen is, die datum van 1/1/2014 betreft. 

De heer Kastermans (Rayon Noord) vindt dat de voorzitter een heel goed voorstel heeft gedaan. Het ligt in de 

lijn van zijn gedachten. Het gaat er niet om dat er leden zijn die het er niet mee eens zijn. Het gaat erom dat als 

het straks 1/1/2014 is en je neemt vervolgens na 1/1/2014 een besluit in deze AV dan moet dat goed afgedekt 

zijn met de nieuwe statuten, of niet maar dan moet je daar een besluit over nemen. Het kan dus niet zo zijn 

dat je op een eerder moment hebt vastgesteld op 1/1/2014 werken we op een andere manier, ook met een 

andere vertegenwoordiging in deze formatie en vervolgens ga je op de oude voet verder, dan kan er iemand 

zijn die zegt dat besluit wat je genomen hebt is niet rechtsgeldig.  

De heer Baas (voorzitter CvB) stelt voor de vergadering te schorsen en, net als de vorige keer, met een aantal 

mensen een tekstvoorstel te maken. 

De voorzitter wil de vergadering niet schorsen en vraagt of op dit moment niet de uitspraak kan worden 

gedaan dat van 1 januari 2014 wordt afgeweken en dat er in januari een nieuw voorstel tot wijziging van de 

statuten komt. 

De heer Baas (voorzitter CvB) geeft aan dat er 2 opties zijn: 

1. Nu niets doen, dat is in strijd met regels statutenwijziging (riskant). 

2. Nu het besluit nemen dat in januari op correcte wijze nieuwe besluitvorming van de AV wordt afgewacht 

en dat de notaris nog niet wordt ingeschakeld. Daarmee leeft het bestuur het eerdere besluit niet na, 

maar daar loopt met goedkeuring van de AV geen bloed uit.  

De heer Witvoet stelt voor optie 2 in stemming te brengen. Het is het meest praktisch. Zo wordt besloten dat 

de ingangsdatum wordt opgeschoven tot na 1/1/2014. Op de AV van januari wordt de statutenwijziging dan 

officieel voorgelegd. De heer Witvoet hoopt dat er dan ook wat meer bekend is over het UWV traject.  

 

De voorzitter vraagt of iedereen met optie 2 kan instemmen? De aanwezigen gaan akkoord.  

 

Besluit 

� In de AV van januari 2014 wordt op correcte wijze nieuwe besluitvorming m.b.t. de ingangsdatum van de 

statuten voorgelegd. De notaris wordt niet ingeschakeld om het besluit van de juni vergadering te 

passeren. 

 

o De heer Molster (Rayon Noord-Holland) heeft nog een punt van orde. Er ligt nog een motie van rayon Noord-

Holland, die wordt teruggetrokken en komt terug in de AV van januari.  

 

De voorzitter constateert dat de motie van Rayon Noord-Holland is ingetrokken. 

7. Rondvraag 

o De heer Dekker (Rayon West) Is agendapunt 4d al behandeld? De voorzitter antwoordt bevestigend. 

o De heer Tjeerde (Rayon West).  

De heer Tjeerde heeft begrepen dat de Commissie Topsport Mannen nog niet actief is omdat er nog geen 

overeenkomst is tussen NBB/FEB over het Nationaal Mannen Team en de MU20. 

De voorzitter antwoordt dat het te maken had met de kandidaten. Het is nu de bedoeling dat de commissie op 

korte termijn bij elkaar komt. Er is overeenstemming over de taken/rollen van de commissie.  

8. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21.35 uur de vergadering. 
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Presentielijst van de Algemene Vergadering van de Nederlandse Basketball Bond van 25 september 2013 

 

Rayon Noord 

(30) 

Rayon Oost 

(56) 

Rayon Noord-Holland 

(57) 

Rayon West  

(101) 

Rayon Zuid  

(75) 

• H. Kastermans (6) • J. Koster (12) • H. Molster(12) • B. Koot (21) • A. de Laat (15) 

• J. Zeeven (6) • S. Teunissen (11) • K. Vermunt (12) • P. van den Beukel (20) • H. vd Wiel (15) 

•  • J. Brandenbarg (11) • J. van Velzen (11) • A. Dekker (20) • Mw. T. Los (15) 

•  • P. Weekers (11) • D. vd Horst (11) • O. Bos (20) • R. Lamerikx (15) 

•  •  • R. Thomas (11) • D. Tjeerde (20) • R. van Haren (15) 

     
 

Vertegenwoordigers Landelijk spelende clubs (FOE’s) 

FOE Landelijk Heren (6) FOE Dames (8) FOE Rolstoel (6) Heren Eredivisie (4) 

• F. Simons (2) •  • J. Staarthof (2) • H. Reekers (2) 

• L. van Overdijk (2)  

 

 

• F. Wolbertus (2) •  

 

Bondsbestuur (7) Bondsbureau Belangstellenden 

• Mw. F. Ravestein (1) • F. Berteling • S. Bosch (RNH) 

• J. Witvoet (1) 

• M. Groot (1) 

• W. Steen 

• L. Vergoossen 

• J. de Groot (RNH) 

• J. Oudshoorn (RNH) 

• C. Spitters (1) • F. vd Geer • E. Woestijne (RW) 

• F. van Urk (1) • H. Zomer • J. Blokland (Rivertrotters)

 • D. Bouwmeester 

• Y. Baudo 

• R. Vlaanderen (AMVJ) 

• E. Penseel (AMVJ) 

 

   
 

Financiële Commissie Tucht- en Geschillen 

Commissie 

Commissie van Beroep Bond Reglement 

Commissie 

• G. Gijzenij •  • B. Baas •  

• H. van Eembergen 

• P. den Turk 

 • M. Buitenhuis  

•     

•     

    

  
 

Lid van Verdienste Erelid  

•  •   
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  Nog openstaand actiepunten 20.11.2010  Voortgang 
Verantwoordelijk 

bestuurder 
Datum afgerond 

1. • Aanbieden van scheidsrechterscursussen via e-

learning 

Masterplan Educatie is nog steeds niet vastgesteld, 

stond gepland voor juni 2013. Eerst moet beleidslijn 

worden vastgesteld, dan activiteit verder uitrollen 

FvU Juli 2014 

  Nog openstaand actiepunten 24.11.2012  Voortgang 
Verantwoordelijk 

bestuurder 
Datum afgerond 

2. Meerjarenbegroting 

• Uitstroom van leden nader analyseren (verzoek 

Rayon Noord-Holland). 

• Aanbevelingen Rayon Noord (zie amendement) mbt 

marketing, ledenwerving, vo, en witte vlekken 

worden explicieter gemaakt in MJB en bij invulling 

leden betrekken 

 

Bij herijking Strategisch Plan (2014) bekijken of deze  

punten als speerpunt worden meegenomen. 

Zo ja -> actie 

Zo nee -> geen actie. 

 

bestuur 

 

AV juni 2013 

  Nog openstaand actiepunten 22.06.2013  Voortgang 
Verantwoordelijk 

bestuurder 
Datum afgerond 

3. Bekercompetitie 

Overleggen met FOE wat toegevoegde waarde is van 

2
e
 ronde als eredivisieclub tegen club uit een lagere 

divisie speelt 

 

Beschreven in Wedstrijdreglement 

 

FvU 

 

AV januari 2014 

  Nog openstaand actiepunten 25.09.2013  Voortgang 
Verantwoordelijk 

bestuurder 
Datum afgerond 

4. Notulen 

Nagaan of voorzitter heeft gezegd dat het WKU17 

onderzoeksrapport is vastgesteld ipv voldoende 

besproken 

De band is afgeluisterd. De voorzitter heeft gezegd  dat 

het rapport voldoende is besproken. 

 

FR 

 

AV januari 2014 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Uitgestelde Algemene Najaarsvergadering 
Nederlandse Basketball Bond 

Utrecht, 25 januari 2014 
 

Bijlage B bij agendapunt 04a  
 

Strategisch Plan 
Ter goedkeuring Masterplan Educatie 
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Aan: De afgevaardigden van de Algemene Vergadering NBB 

c.c.: Educatie Commissie 

Betreft: Masterplan Educatie      

Van: Bestuur NBB                           Datum : 21 december 2013 

Aantal pagina’s:  3  

 
 

Geachte afgevaardigden, 
 
Bijgaand treft u aan het Masterplan Educatie. Wij willen u graag informeren over de wijze waarop 
het Masterplan Educatie tot stand is gekomen en welke vervolgstappen worden gezet om te 
komen tot concrete uitwerking van het Masterplan. 
 
Ruim een jaar geleden is de opdracht geformuleerd een Masterplan Educatie te gaan schrijven, 
dat aansluit bij de doelstellingen zoals die door de NBB in het Strategisch Plan Ik speel 
TEAMBasketball 2011-2014 worden genoemd.  
Het Strategisch Plan handelt over zaken als: opleiding, kaderontwikkeling, doorlopende leerlijnen, 
competentiegericht leren, onderwijs, professionalisering en kennisontwikkeling om te komen tot 
meer en beter basketballkader. Het betreft hier sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader en 
tevens de basketball spelende leden. Op de Algemene Vergadering van november 2012 is de 
stand van zaken van het Masterplan Educatie besproken. Op dat moment is de planning 
afgegeven om de definitieve versie van het Masterplan Educatie aan het Bondsbestuur voor te 
leggen en het ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van de NBB aan te bieden. 
 
De Educatie Commissie heeft een belangrijke rol in de realisatie van het Masterplan Educatie. Zij 
heeft de taak de inhoudelijke en procedurele voortgang en concrete uitwerking van het Masterplan 
Educatie te bewaken en regelmatig te bespreken. De commissie heeft als doel kaders te stellen en 
mogelijkheden te creëren voor de verschillende doelgroepen om een professioneel niveau 
basketbal te bereiken. Deze kaders worden omschreven in het Masterplan Educatie.  
 
De realisatie en uitwerking van het Masterplan Educatie leidt o.a. tot: 

• het verder doorvoeren van het competentiegericht leren, aansluiten bij de behoefte van de 
verenigingen, waar mogelijk samenwerken met het onderwijs;  

• het verder ontwikkelen van de Kwalificatie Structuur Sport (KSS): lesinhouden, organisatie, 
opleiden van opleiders, licentiebeleid aanpassen;  

• het verder verbeteren van de Arbitrageopleidingen, aansluiten bij KSS en aandacht voor de 
opleiding en begeleiding van verenigingsscheidsrechters;  

• het integreren van Veilig Sport Klimaat (VSK) binnen de educatie, ter ondersteuning van 
(verenigings)kader; 

• het doorvoeren van een integrale visie op opleiden en educatie van de doelgroepen op 
elkaar afstemmen;  

• het onderzoeken van de positie van de RTC’s/Basketball Academies in samenwerking met 
verenigingen concretiseren; hierbij gaat het om kennis delen en het samenvoegen van 
initiatieven ten behoeve van de kwaliteit van het opleiden van spelers zowel bij de 
RTC’s/Basketball Academies als bij de verenigingen;  

• een leven lang basketball, blijvende betrokkenheid van kader en spelende leden bij 
verenigingen. 
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Het Masterplan Educatie is binnen de afdeling opleidingen van de NBB tot stand gekomen. 
Meerdere versies zijn intern van feedback voorzien en de Educatie Commissie heeft in haar 
vergaderingen het plan kritisch besproken en vorm gegeven . Het Masterplan Educatie is 
tussentijds aan het bestuur van de NBB aangeboden. Langzaamaan is er een versie ontstaan die 
het verdiende met verschillende geledingen in het land te delen.  
 
Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor resp. afgevaardigden die betrokken zijn bij de 

ontwikkeling en uitvoering van beleid m.b.t. tot de opleiding en begeleiding van trainers/coaches en 

spelers, en het plan is besproken met betrokkenen op het gebied van arbitrage. Tijdens beide 

bijeenkomsten is een korte presentatie gegeven, waarna van gedachten is gewisseld over de 

inhoud en de verdere praktische uitwerking van het Masterplan Educatie. Aanvullend is het plan 

verstuurd naar de verschillende afdelingen binnen het Bondsbureau,  naar mensen die betrokken 

zijn bij het opleiden van sporttechnisch en arbitrerend kader, naar opleiders van spelers binnen 

verenigingen, rayon- en nationale selecties en vertegenwoordigers van  RTC’s/Basketball 

Academies.  

 

De reacties die tijdens al deze interventies te horen waren, hadden een overwegend positief 

karakter. Enthousiasme volop, ‘goed dat er nu eindelijk een plan ligt, waarbij we graag mee willen 

denken en willen deelnemen aan de concrete uitwerking van het plan.’ Natuurlijk ook kritische 

geluiden: ‘Zet niet te grote stappen en kijk goed of de uitwerking wel past binnen de huidige 

personele en financiële situatie van de NBB’. Het merendeel van de reacties die ontvangen 

werden, hadden betrekking op de praktische uitwerking van het Masterplan Educatie. Een 

waardevolle aanvulling die van invloed zal zijn bij de latere concrete uitwerking van het Plan. 

 

Het Masterplan Educatie is, mede op basis van alle feedback, aangepast, besproken en 

vastgesteld tijdens de vergadering van  de Educatie Commissie en vervolgens aangeboden aan 

het bestuur van de NBB dat in haar vergadering van eind november goedkeuring heeft verleend 

het Masterplan Educatie in haar huidige vorm aan de Algemene Vergadering van de NBB aan te 

bieden.  

 

Vanaf januari tot juni 2014 zullen de uitgangspunten van het Masterplan Educatie leiden tot 

concrete uitwerking, waarvan de resultaten tijdens de Algemene Vergadering van juni worden 

gepresenteerd.  

Hierbij gaat het om wat gaan we doen, wanneer en met wie. In het kort streven we naar: 

• Het formeren van werkgroepen onder de regie van de Educatie Commissie;  

• Het afbakenen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse 

werkgroepen; 

• Het formuleren van activiteiten in een jaarplan voor 2014; 

• Het zichtbaar maken van de eerste concrete resultaten. 

 
Het Masterplan Educatie wordt u nu ter vaststelling voorgelegd. 
 
Wij willen alle deelnemers, die op enigerlei wijze hun bijdrage hebben geleverd aan de  
totstandkoming van het Masterplan Educatie, bedanken voor hun inbreng en inspiratie. Alle input is 
gewogen en zo goed als wenselijk verwerkt.  
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We vertrouwen er op dat het Masterplan Educatie kan rekenen op een breed draagvlak. We 
wensen u veel leesplezier en zien de behandeling van het Masterplan Educatie met vertrouwen 
tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet  
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND 
Mede namens het  bestuur van de NBB, 
 
 
 
Fred van Urk 
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Masterplan Educatie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwegein, januari 2014 
 



 

Masterplan Educatie 
Pagina 2 

AV 25 januari 2014 

 
 
 
 
 
 
Inhoudsopgave: 
 
            Pagina 
 
1    Aanleiding           3 
2    Achtergrond sportbreed         5 
3    Visie op educatie          5 
4    Wat verstaan we onder educatie?       7 
5    Opbouw leertrajecten         8 
6    Opleiders           9 
7    Toetsing en licentiebeleid        9 
8    Spelersopleiding                   10 
9    Leven lang Basketball                            10 
10  Uitwerking in programma                  10 
11  Implementatie                   11 
       
 Lijst van afkortingen                   12 

 



 

Masterplan Educatie 
Pagina 3 

AV 25 januari 2014 

 

1.   Aanleiding 
 
Het Strategisch Plan Ik speel TEAMBasketball 2011-2014 heeft zes strategische doelstellingen 
benoemd binnen de Nederlandse Basketball Bond (NBB) en de ambitie uitgesproken dit stap voor 
stap tot een samenhangend geheel te ontwikkelen. Het Strategisch Plan handelt over zaken als 
opleiding, kaderontwikkeling, doorlopende leerlijnen, competentiegericht leren, onderwijs, 
professionalisering en kennisontwikkeling. Het uiteindelijke doel is te komen tot meer en beter 
basketballkader op alle mogelijke niveaus. 
 
In het Strategisch Plan worden hiertoe talent- en topsportambities geschetst, welke gericht zijn op 
de aansluiting bij het niveau van de Europese (sub)top. Het Nederlandse basketball wordt daarin 
vertegenwoordigd door de Nationale teams. Hierbij is het van belang dat alle doelgroepen op een 
professioneel niveau functioneren. Dit betekent concreet: het bieden van kaders en mogelijkheden 
voor spelers, trainer/coaches, scheidsrechters en bestuurders om het beoogde prestatieniveau te 
bereiken. De vier genoemde kaders bepalen uiteindelijk, direct of indirect, of dit streven in 
voldoende mate gerealiseerd kan worden. 
 
Uitgangspunten die hiertoe in het Strategisch Plan zijn beschreven:   

• Competentiegericht leren met een competentieprofiel per taakgebied. Verder invoeren en 
ontwikkelen, op basis van persoonlijke ontwikkelingsplannen; 

• Het traject modernisering nader omkaderen met het hoger inzetten op uitvoering door 
derden. Bijvoorbeeld bij CIOS /  Regionale Opleidings Centra (ROC) Sport en Bewegen, en 
Academies voor Lichamelijke Opvoeding (ALO);  

• Het monitoren van leer- en opleidingsbehoefte, ook voor besturen door middel van 
besturen met een visie, sportief besturen en maatschappelijk ondernemen. Binnen het 
programma ‘Naar een veiliger Sportklimaat (VSK)’ wordt dit aangeboden voor kader dat 
werkzaam is in de breedte- en topsport; 

• Inzet op innovatie naast de meer klassikale opleidingen, zoals deze op dit moment worden 
georganiseerd. Meer gebruik maken van intervisie, train-de-trainer trajecten en 
kennisontwikkeling via een digitaal loket;  

• Een goede procesgerichte begeleiding van en investering in arbitrage. Het invoeren van de 
Kwalificatie Structuur Sport (KSS) voor officials, verbeteren van scholing en begeleiding. 
Hierbij wordt aandacht besteed aan talentontwikkeling, topsport, Sportiviteit & Respect en 
clubarbitrage. Bij clubarbitrage staat het beleid t.a.v. werving en behoud van 
scheidsrechters binnen de vereniging centraal. 

 
Er wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan opleidingen en talentontwikkeling door: 

• vanuit één integrale visie invulling te geven aan het opleidingsbeleid met, naast aandacht 
voor de breedtesport, een aantal specifieke aandachtspunten voor talentontwikkeling en 
topsport;  

• de competenties op gebied van coaching, elk op het eigen niveau, bij basketballcoaches te 
verhogen. Dit gebeurt door specifieke applicaties en/of verdieping in alle bestaande 
opleidingen. Er is behoefte aan een specifieke talentcoach opleiding en een specialisatie 
TOP-basketballcoach, als vervolg van de Masterclass ‘Over de grens’. 

• bij het herinrichten en het upgraden van de competities een daarop aansluitende groei van 
het aantal gekwalificeerde kaderleden te realiseren: trainer/coaches en officials. Wanneer 
er meer teams deel gaan nemen aan de verschillende competities, is er behoefte aan meer 
gekwalificeerd kader. Beide groeistrategieën dienen hand in hand te gaan, vanuit één 
centrale regie. 
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• persoonlijke ontwikkelingsplannen binnen talentontwikkeling structureel toe te passen. 
Richting landelijke of internationale aanstellingen worden talentvolle kaderleden 
(bestuurders, trainers, coaches, teammanagers, scheidsrechters, fysieke trainers,  
(para-)medici en overige specialisten) gescout. Zij kunnen in dit traject worden ingezet bij 
de begeleiding van de NBB Camps, RTC’s / Basketball Academies, CTO, de nieuw te 
vormen afdelingen en nationale selecties.  

• de kwaliteit van trainer/coaches en officials te verhogen, door hoge eisen aan 
trainer/coaches en officials te stellen en tevens specialisatie toe te passen: opleiden en 
begeleiden gericht op de ambitie en belangstelling van het kader. Het begeleiden van 
basketballers in verschillende leeftijdsgroepen, binnen afdelingen en nationale selecties, 
RTC’s / Basketball Academies of andere speelvormen (5x5 of 3x3) vraagt een specifieke 
benadering. 

 
De NBB streeft een potentiële ledengroei na van 2% per jaar. Een toename van het aantal 
basketballers betekent een grotere behoefte aan sporttechnisch kader. Waar het gaat om sporten 
in wedstrijdverband zijn er ook meer arbiters en juryleden nodig. De competenties van dit 
(top)sportkader zijn van wezenlijke invloed op het succes van de (top)sport. De trainer is de 
bepalende factor als het gaat om het enthousiasmeren, werven en behouden van basketballers. 
Dit alles moet zich afspelen binnen een sociaal veilige en sterke sportomgeving, begeleid door 
competente bestuurders.   
 
Om dit beoogde perspectief te realiseren, dient er binnen de NBB planmatig toegewerkt te worden 
naar een geïntegreerd educatieprogramma, waarbinnen de sport zich kwalitatief ontwikkelt. Een 
educatief programma voor breedte- en topsport aan de hand van verschillende principes, zoals 
Long Term Athletic Development (LTAD)  en Athletic Skills Model (ASM). 
 
In 2012 is de Educatie Commissie ingesteld om beleid vorm te geven betreffende directe educatie 
van kader en op grond hiervan indirect die van spelers. De Educatie Commissie heeft zich tot doel 
gesteld kaders te scheppen en mogelijkheden te creëren voor bestuurders, spelers, 
trainer/coaches en officials. Hiermee wordt beoogd, begeleiding op een professioneel niveau te 
bereiken. De kaders hiervan zijn omschreven in dit Masterplan. 
 
Het Masterplan Educatie is geschreven vanuit één integrale benadering. Hierin staat een heldere 
visie op educatie (leren/onderwijzen) centraal. Door het aanbieden van doorlopende leerlijnen 
vanuit één visie, ontstaat er samenhang tussen de diverse educatieve programma’s. Op grond 
hiervan kunnen verschillende programma’s en curricula in praktische zin beter op elkaar 
afgestemd worden, c.q. elkaar versterken. Het Masterplan Educatie schetst de route die de NBB 
volgt om de beoogde doelen te realiseren. Er dient blijvend geïnvesteerd te worden in de 
randvoorwaarden, de kwaliteit van begeleiding en trainingsuren, wanneer we nastreven 
aansprekende resultaten te behalen, bij de jeugd, senioren en rolstoelteams. Alles wordt zodanig 
op elkaar afgestemd, dat kader(ontwikkeling) en opleiding op een effectieve en efficiënte wijze 
bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de NBB. Samenwerking wordt gezocht 
tussen de verschillende bestuurscommissies en afdelingen binnen de NBB. Dit houdt tevens in dat 
er afstemming is tussen breedte- en topsport, waarbinnen de verenigingen een belangrijke 
voorwaardelijke rol spelen. 
 
Gebaseerd op de uitgangspunten van het Strategisch Plan en met als doel te streven naar een 
integrale visie en aanpak is het Masterplan Educatie tot stand gekomen. In de volgende 
hoofdstukken gaat het over de betekenis van en visie op educatie, de rol van de verschillende 
opleiders, kwaliteitsverbetering en organisatie van opleidingen. Uiteindelijk resulteert het 
Masterplan Educatie in een uitwerking van concrete activiteiten. 
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2.    Achtergrond sportbreed 
 
De NBB heeft vanaf 2010 geparticipeerd in de regiegroep ‘Samen voor Sportiviteit en Respect’. De 
focus binnen de sport lag daarbij op de bewustwording van de verenigingsbestuurders. Tevens is 
er gekeken naar de wijze waarop sporttechnisch kader een voorbeeldrol heeft kunnen vervullen 
voor de sporters.  
 

Naast het verhogen van de kwaliteit van alle actoren, is het belangrijk dat iedereen een leven lang 
kan genieten van sport binnen een aantrekkelijk klimaat. Beginnen als basketballer bij de 
vereniging, waarbij de speler tijdens zijn loopbaan vaak als trainer, scheidsrechter of 
bestuurs/commissielid actief is. Wanneer de activiteiten als speler stoppen, bestaat de 
mogelijkheid dat ze een actieve rol blijven spelen binnen een van de kaderfuncties. De sfeer en 
omgeving dienen een uitnodiging te bieden om te blijven basketballen (behoud) of om terug te 
komen. Tevens om nieuwe deelnemers aan het basketball te mogen verwelkomen (werving). Het 
sportbrede programma ‘Naar een veiliger Sportklimaat’ (VSK) loopt als een rode draad door het 
Masterplan Educatie heen. VSK is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst 
gedrag in en rondom sport aan te pakken.  
 
 

3.    Visie op educatie 
 
De visie op educatie start bij de visie op leren. Leren is persoonsgebonden: een opleider is er om 
een veilige en uitdagende leeromgeving voor het individu te ontwikkelen. De lerende staat hierin 
centraal. Leren is binnen de NBB visie een cyclisch proces. De lerende ontwikkelt zich al doende 
door het opdoen van ervaringen, de reflectie hierop, de aanvullende kennis en oefening. Dit 
cyclische leerproces is idealiter voor te stellen als een spiraal omhoog. Opleiders faciliteren het 
leren. De opleider doet dit door kennis aan te reiken en door oefensituaties te creëren. De lerende 
kan relevante ervaringen opdoen en hierop reflecteren.  
 
De NBB werkt op basis van een visie op ‘competentiegericht opleiden’. Het faciliteren van het leren 
is gericht op de verdere ontwikkeling van competenties. Hierbij wordt voor alle scholingsactiviteiten 
uitgegaan van het beschreven cyclische leerproces. Daar komen echter nog twee uitgangspunten 
bij: competentiegericht opleiden is praktijkgericht én op maat. Reeds opgedane competenties 
dragen ertoe bij dat verschillen kunnen bestaan in opleidingstraject en opleidingsduur. Bovendien 
speelt de lerende zelf een actieve en medebepalende rol in het eigen leerproces. Alle 
scholingsactiviteiten die voorvloeien uit het Masterplan Educatie zijn te herkennen aan dezelfde 
visie op educatie. Het maakt  niet uit of deze gericht is op sport-technisch, arbitrerend, bestuurlijk 
kader, de speler en/of het gaat om opleiding of bijscholing.  
 

De visie op educatie berust op de volgende pijlers:  

• De activiteiten van de NBB zijn uitdagend, eigentijds en plezierig. De deelnemer voelt zich 
veilig, zoals dat ook in de uitgangspunten van VSK is verwoord; 

• Het individu staat centraal en wordt uitgedaagd en geprikkeld om te leren vanuit de eigen 
interesses en belevingswereld. De NBB draagt, naast op verschillende competentieniveaus 
vastgestelde leerlijnen, zorg voor doorlopende ontwikkelingslijnen;  

• Door verschillende vormen van onderlinge samenwerking komen deelnemers tot 
ontwikkeling. Ze maken gebruik van elkaars competenties. Samenwerking bevordert de 
sociale omgang en betrokkenheid;  

• De NBB streeft na die vormen van educatie en begeleiding te realiseren, die leiden tot een 
optimale en evenwichtige ontwikkeling van alle doelgroepen. De pedagogische aspecten 
binnen de huidige opleidingen krijgen meer aandacht;  
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• De NBB staat open voor nieuwe educatieve, innovatieve en maatschappelijke 
ontwikkelingen. De NBB is kritisch ten opzichte van het huidige opleidingsaanbod, inclusief 
de ontwikkeling van de eigen organisatie;  

• Met behulp van een volgsysteem worden de behoeftes en ontwikkelingen van de individuen 
nauwlettend gevolgd om hen zoveel als mogelijk op maat te kunnen bedienen. Binnen de 
NBB wordt het opleidingsrendement gemonitord. Indien nodig worden binnen het aanbod 
van de opleidingen, organisatorische en/of inhoudelijke maatregelen genomen. 

 
Om de visie op educatie te kunnen begrijpen, moet het duidelijk zijn wat we verstaan onder 
educatie. In het volgende hoofdstuk wordt de definitie en betekenis van educatie, binnen een 
veilige en uitdagende omgeving nader gedefinieerd.
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4.    Wat verstaan we onder educatie? 
 
Vanuit de gedachte van een veiliger sportklimaat en een uitdagende omgeving voor de maximale 
ontwikkeling van talenten binnen de basketballsport, wordt in het Masterplan Educatie de volgende 
definitie gehanteerd: 
 
Educatie leert mensen hoe ze kunnen functioneren binnen de samenleving; het gaat om onderwijs, 
opvoeding en vorming. Er worden binnen een bepaalde tijd voorwaarden geschapen en activiteiten 
georganiseerd, met als doel het vermeerderen van kennis, het vergroten van inzicht. Educatie 
beoogt dat mensen op een hoger niveau gaan functioneren. Er wordt gestreefd naar een 
uitdagende omgeving, zodat ook de ontwikkeling van de talenten naar de top gewaarborgd wordt. 
Het niveau dat bereikt zal worden, is afhankelijk van de ontwikkelingsmogelijkheden en de 
ambities van de sporter.  
  
De uitgangspunten binnen het Masterplan Educatie zijn geformuleerd vanuit de gedachte dat er 
gewerkt wordt aan ontwikkelprogramma’s (curricula). Het curriculum wordt vorm gegeven door de 
visie op opleiden. Doelen en doelstellingen, leerervaringen, materialen en evaluaties vormen 
samen met de leerinhoud een educatief programma. De (cirkel)lijn van het curriculum is in 
onderstaande afbeelding weergegeven.  

 
De visie op en de betekenis van educatie zoals de NBB dat definieert, komt terug in de uitwerking 
van het Masterplan Educatie waarin de rol van de verschillende betrokkenen van belang is. In de 
volgende hoofdstukken wordt de opbouw van de leertrajecten, de rol van de opleiders en de 
organisatie, en de visie op inhouden en toetsing van de opleidingen verder uitgewerkt. 
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5.    Opbouw leertrajecten 

 
Vanuit de visie op educatie en het uitgangspunt dat er binnen de NBB competentiegericht wordt 
opgeleid, zijn de leertrajecten ingericht. Hierbij is het van belang om rekening te houden met de 
diverse doelgroepen binnen de educatieve programma’s, te weten:  

• Spelende leden: spelers en speelsters op ieder niveau (breedtesport, wedstrijdsport en 
topsport, tevens rolstoelbasketball). 

• Sporttechnisch kader: trainer-coaches voor breedtesport, talentontwikkeling en topsport 
(van niveau 1 t/m niveau 5).  

• Arbitrerend kader: scheidsrechters (van niveau F tot en met A(I), RA en RB), 
commissarissen, beoordelaren, scheidsrechterscoaches en juryleden (tafelofficials). 

• Bestuurlijk- en organisatorisch kader: iedereen die, op andere wijze dan sporttechnisch 
of arbitrerend, een beleidsmatige, dan wel organisatorische bijdrage levert aan de 
ontwikkeling en organisatie van het sportaanbod binnen verenigingen of de NBB. 

 
Voor het sporttechnisch en arbitrerend kader zijn binnen de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) 
duidelijke - basketballspecifieke - kwalificatieprofielen ontwikkeld. Deze kwalificatieprofielen zijn 
per categorie omschreven en op elkaar afgestemd. Hierover wordt door de NBB centrale regie 
gevoerd. Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het bestuurlijk en organisatorisch kader 
wordt onderzocht hoe dit aan te doen sluiten bij de KSS. Het is de bedoeling dat ook de 
spelersopleiding vanuit een integrale visie hierop zal gaan aansluiten. Uit de verschillende 
kwalificatieprofielen wordt de content (de “vakinhoud”) ten behoeve van de leer- en 
bijscholingstrajecten per categorie op maat uitgewerkt.  
 
Voor de verschillende categorieën biedt de NBB diverse curricula en programma’s aan. Door 
samenhang te creëren tussen de programma’s voor de specifieke doelgroepen en een 
(meerjaren)planning van deze programma’s op te stellen, neemt de NBB de regie. Opleidingen op 
niveau 1 en 2 worden veelal georganiseerd op initiatief van verenigingen.  
Trainersopleidingen op niveau 3 en 4 alsmede opleidingen voor scheidsrechters vanaf niveau 3 
(de huidige D opleiding) worden gestart op initiatief van de NBB.  
 

De NBB vernieuwt de komende jaren haar aanbod in lesmateriaal om naast de ontwikkeling van 
competenties ook specifieke kennis te kunnen vergroten.  
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6.    Opleiders 

 

Opleiders dienen in alle voorkomende rollen over competenties te beschikken, die aansluiten bij 
het kwalificatieprofiel van een opleider (train-de-trainer programma). Vanuit de kwalificatieprofielen 
wordt duidelijk wat de uiteenlopende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn, die 
passen bij de verschillende rollen. Het leertraject voor opleiders wordt herzien en opnieuw 
ingericht. Doel van deze exercitie is de kwaliteit van de opleider te verbeteren en het aanbod beter 
aan te doen sluiten bij het gewenste niveau en de eerder beschreven visie op leren.  
 
Binnen de sport zijn verschillende opleidingen en inhouden ontwikkeld, die ook worden ingezet om 
de competenties van de NBB opleiders op een hoger niveau te brengen. Hierbij gaat het om de 
expert, leercoach, PVB-beoordelaar, praktijkbegeleider en scheidsrechterscoach. 
 
De Expert verzorgt de inhoud van de workshop en behandelt de leervragen van de cursisten.  

De Leercoach ondersteunt, adviseert, coacht, bewaakt het leertraject en daardoor de 

competentieontwikkeling van een cursist.  

De PVB beoordelaar beoordeelt het portfolio en/of de praktijksituatie van de cursist aan de hand 

van protocollen die door de NBB worden aangeleverd. 

De Praktijkbegeleider  werkt in opdracht van de leervereniging en begeleidt de cursist-in-
opleiding bij het uitvoeren van de opdrachten in de  praktijksituatie.   
De Scheidsrechtercoach is een scheidsrechter met voldoende ervaring die op basis van 
vertrouwen, op een eerlijke en open wijze, scheidsrechters begeleidt in hun ontwikkeling. 
 
 

7.    Toetsing en licentiebeleid 

 
Vanuit meerdere perspectieven is het van belang dat (het proces van) toetsing en beoordeling 
valide en betrouwbaar verloopt. Subjectiviteit moet tot een minimum beperkt worden. De kwaliteit 
van kader en spelers moet worden verbeterd waarbij de kwaliteitseisen binnen de 
educatietrajecten worden gevolgd (KSS). De Toetsingscommissie, als onderdeel van de Educatie 
Commissie, krijgt hiertoe mandaat en specifieke opdrachten.  
 
Naast een transparant en samenhangend systeem voor toetsing, wordt er aandacht besteed aan 
een uniform systeem voor begeleiding en beoordeling van scheidsrechters. Dit sluit aan bij de KSS 
voor officials en de programma’s binnen VSK.  
 
Er moet aandacht worden besteed aan kwaliteitsbehoud en verbetering van het huidige en 
toekomstige sporttechnisch en arbitrerend kader. Licentiehouders moeten worden geprikkeld en 
gemotiveerd om de licentie te kunnen vernieuwen. In de komende jaren dienen er voldoende 
bijscholingen te zijn. Aandacht voor spreiding over de kalender, het land, en afwisseling in aanbod, 
waarbij ook sprake is van koppeling aan basketballevenementen. Hierbij kan worden aangesloten 
bij sportgenerieke opleidingen en bijscholingen. 
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8.    Spelersopleiding 

De kenmerken van de spelersopleidingen zijn divers en niet in te richten middels 
kwalificatieprofielen. De huidige opleiding van spelers vindt plaats bij de verenigingen, bij nieuw te 
vormen afdelingen, in samenwerking met CTO en RTC’s / Basketball Academies. De bestaande 
structuren beogen elkaar te versterken en te ondersteunen. Samenwerking tussen verenigingen en 
opleidingscentra is een vereiste om te komen tot een optimale ontwikkeling van de basketballer. 
De komende jaren staan in het teken van het actief (ver)binden en samenvoegen van initiatieven 
van opleidingscentra.   
 
De NBB beschrijft aan welke criteria opleidingscentra dienen te voldoen (certificering) en bewaakt 
in nauwe afstemming met FIBA en NOC*NSF de kwaliteit.  
De  talentontwikkelingsprogramma’s binnen deze certificering functioneren onder regie van de 
NBB. 
 
 

9.    Leven lang basketball 
 
Het streven is om de verschillende educatieve programma’s meer met elkaar te verbinden, zowel 
qua inhoud als ook qua organisatorische vormgeving. Dit gaat de interactie tussen de 
verschillende categorieën bevorderen (en daardoor ook het begrip voor ieders rol). Een ander 
belangrijk argument voor meer integratie komt voort vanuit de gedachte van een veilig sport 
ontwikkelklimaat. We willen mensen blijvend voor de sport behouden. Spelers blijven als bijna 
automatisch na hun actieve sportcarrière actief binnen een andere rol (trainer, scheidsrechter, 
bestuurder). ‘Een leven lang basketball, een leven lang leren.’ 
 
Het Masterplan Educatie moet resulteren in een programma dat in de praktijk en met 
ondersteuning van meerdere werkgroepen wordt uitgewerkt. De uitwerking van het programma 
vraagt aanpassing van de huidige werksituatie. Het zetten van concrete en zichtbare stappen 
waarbij inbreng en overeenstemming belangrijk is. In de volgende twee hoofdstukken van het 
Masterplan komt dit ter sprake. 
 
 

10.    Uitwerking in programma 

 
Het Masterplan Educatie zal in de periode 2014-2016 worden uitgewerkt in concrete activiteiten. Er 
wordt een onderverdeling gemaakt in verschillende programmalijnen. Het is vanzelfsprekend dat 
de samenhang tussen de programmalijnen dient te worden bewaakt. 
 
Hierbij gaat het om de volgende concretisering: 

• Uitbreiden van het aantal kaderleden en doorontwikkelen van het opleidingsaanbod voor 
trainer-coaches en arbiters. Meer opleidingen en op maat aanbieden. 

• Kennisuitwisseling- en ontwikkeling, door contacten te intensiveren met professionals 
binnen het basketball en andere takken van sport. Gebruik maken van de veelzijdige 
expertise die binnen de NBB aanwezig is, aansluiten bij het onderwijs en inzetten van 
generieke opleidingen die worden aangeboden. 

• De NBB zet in op de inrichting van een professionele opleidingsstructuur en een leer- en 
ontwikkelprogramma voor talentvolle sporters, talentvolle trainer/coaches en talentvolle 
scheidsrechters. 

• Opleiders uit binnen en buitenland zet de NBB in om trainer-coaches (bij) te scholen, zodat 
het niveau van het technisch kader omhoog gaat.  

• Toparbiters worden ingezet bij de opleidingen voor arbitrerend kader, waardoor gebruik 
wordt gemaakt van de expertise die aanwezig is 
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• Spelersprofielen worden opgesteld als instrument voor de trainer-coachopleidingen. 

• Voor de Nationale teams worden technische principes vastgesteld die als doel hebben te 
presteren op internationaal niveau. Deze principes zijn de basis van de doorlopende leer- 
en ontwikkellijnen van de selecties binnen de nieuw te vormen afdelingen, RTC’s / 
Basketball Academies.  

• Gekoppeld aan de doorlopende leer-, en ontwikkellijnen ontwikkelt de NBB een digitaal 
speler volgsysteem, inclusief een scoutingsmodel.  

• Door de inzet van gekwalificeerde opleiders en middels toetsing onder regie van de NBB 
wordt de kwaliteit van de opleidingen bewaakt. 

 
 

11.    Implementatie 
 
Om de uitwerking van het Masterplan Educatie te bewerkstelligen, worden voor de verschillende 
doelgroepen werkgroepen geformeerd, aangestuurd door de Educatie Commissie, die de 
uitwerking en realisatie van de plannen verder gaat aansturen. 
 
Van belang is: 

• Het zichtbaar maken van resultaten op de korte termijn, zodat dit aanstekelijk werkt voor 
het vervolg. 

• Het starten met punten waar de NBB-organisatie regie op heeft. 

• Het afstemmen op en gebruik maken van sportbrede ontwikkelingen.  
 
De uitwerking van het Masterplan Educatie heeft betrekking op werkzaamheden van verschillende 
afdelingen binnen het bondsbureau. 

• Opleidingen 

• Breedtesport, incl. VSK 

• Wedstrijdzaken 

• Topsport en talentontwikkeling 
 
De vertaling in concrete plannen vraagt om afstemming, samenwerking en integratie van de 
werkorganisatie op regionaal en landelijk niveau.  
Daarnaast moet er per jaar een activiteitenplan worden opgesteld, inclusief een financiële 
onderbouwing. 
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Lijst van afkortingen: 

 
ALO  Academie voor Lichamelijke Opvoeding 
ASM  Athletic Skills Model 
CIOS  Centraal Instituut Opleiding Sportleiders 
CTO  Centrum voor Topsport en Onderwijs 
FIBA  Federation International de Basketball 
KSS  Kwalificatie Structuur Sport 
LTAD  Long Term Athlete Development 
NBB  Nederlandse Basketball Bond 
NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie 
PVB  Proeve van Bekwaamheid 
RTC  Regionaal Trainings Centrum 
VSK  Veilig Sport Klimaat 
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Uitgestelde Algemene Najaarsvergadering 
Nederlandse Basketball Bond 

Utrecht, 25 januari 2014 
 

Bijlage C bij agendapunt 05.a 
 

Reglementen 
Vaststellen wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement art. Talentenfonds 
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Aan: De afgevaardigden van de Algemene Vergadering van de NBB 

Betreft: Wijziging Algemeen Wedstrijdreglement (AWR) 

Van: Bestuur NBB                                                Datum : 23 december 2013 

Aantal pagina’s: 1  

 
 
Geachte afgevaardigden, 

Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om artikel B.8.5 van het Algemeen Wedstrijd 
Reglement te wijzigen. Reden hiervoor is dat in de afgelopen jaren de uitkering voor de mannen 2 
keer zo hoog was als die voor de vrouwen. Het bestuur stel voor deze uitkering voor mannen en 
vrouwen gelijk te stellen en het artikel als volgt te wijzigen:  

B.8.5 De in het betreffende seizoen totaal gestorte bijdragen worden in dat seizoen volledig uitbetaald aan de clubs naar 
rato per lid dat door een rayonbestuur is opgegeven voor de respectievelijke rayonselecties; en wel in een verhouding 
van selectiespeler tot selectiespeelster van 1 tot 1. 

 
 

Met vriendelijke groet  
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND 
Mede namens het  bestuur van de NBB, 
 
 
 
 
Fred van Urk 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Algemene Uitgestelde Najaarsvergadering 
Nederlandse Basketball Bond 

Utrecht, 25 januari 2014 
 

Bijlage D, bij agendapunt 05.b 
 

Reglementen 
Vaststellen Wedstrijd Reglement 
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Aan: De afgevaardigden van de Algemene Vergadering van de NBB 

Betreft: Nieuw Wedstrijdreglement NBB (WR) 

Van: Bestuur NBB                                                Datum : 23 december 2013 

Aantal pagina’s: 2  

 
 
Geachte afgevaardigden, 
 
Bijgaand treft u aan het geheel nieuwe Wedstrijdreglement van de NBB (WR), zoals dat met 
ingang van seizoen 2014 -2015 voor de NBB en de Rayons (Afdelingen) zal gaan gelden voor het 
hele land. 
 
Het concept Wedstrijdreglement is in de achterliggende periode in diverse commissies, met leden 
van verenigingen en afgevaardigden van de rayons besproken. Zij hebben een bijdrage geleverd 
en vol inspiratie gewerkt aan dit WR. Bijzonder woord van dank aan Hans van der Heijden die het 
afgelopen jaar met veel geduld, richting heeft gegeven aan het tot stand komen van dit nieuwe 
Wedstrijdreglement. 
 
Als uitgangspunt is genomen alleen dat te regelen wat noodzakelijk is betreffende de rechten en 
plichten om het spel basketball te kunnen beoefenen. Dus regels die in zijn algemeenheid voor 
iedereen en iedere competitie gelden. Dit is ook terug te vinden in de opbouw van het WR. 
Dat betekent dat het nieuwe WR simpel van opzet is en niet teveel in detail gaat. Hiermee wordt 
voorkomen dat er uitzondering op uitzondering is, zoals dat in het bestaande Algemene 
Wedstrijdreglement met de vele Supplementen wel vaak het geval was.  
Hierdoor werd het onoverzichtelijk en moeilijk uit te leggen. Zo zijn de invallers- en 
bankspelersbepalingen sterk vereenvoudigd of zelfs helemaal komen te vervallen. Ook 
vereenvoudigd is het regelen van wedstrijdwijzigingen en hoe moet worden omgegaan bij het niet 
opkomen van een ploeg. 
Daarmee hangt een ander uitgangspunt samen dat de verantwoordelijkheid meer wordt gelegd 
daar waar hij eigenlijk hoort: bij de vereniging en/of de deelnemende ploegen en/of de spelers. 
 
Specifieke uitvoeringsbepalingen komen niet voor. Het is niet handig om dat in een reglement te 
zetten. Hierin vinden vaak wijzigingen (per seizoen) plaats, dat betekent dat er elke keer 
instemming nodig is van de Algemene Vergadering. Daarom is het beter dit soort bepalingen op te 
nemen in een competitieboek, handboek of iets dergelijks. 
In dit WR is hier, waar nodig, naar verwezen. 
 
De nieuwe opzet van dit WR is gelijk ook aangegrepen om nieuwe benamingen aan competities te 
geven. Hierdoor wordt ook een scherper onderscheid gemaakt in competities op landelijk niveau 
en competities op afdelingsniveau. 
Ook zijn andere benamingen geactualiseerd en aangepast aan termen zoals die staan in de 
Officiële Basketballregels van de FIBA. “Team” heet voortaan “ploeg”, “club” is “vereniging” en 
“Heren en Dames” is “Mannen en Vrouwen” geworden. 
 
In dit WR ontbreken sancties/boetebepalingen die (kunnen) worden opgelegd. Dit is bewust 
gedaan. Voorgesteld wordt om hiervoor een aparte lijst op te stellen waar al dit soort zaken van de 
hele NBB op voorkomen; bijvoorbeeld uit de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het 
Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak en het WR. 
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Het wordt hiermee overzichtelijker, dan wanneer het in allerlei reglementen en op diverse plaatsen 
vermeld staat. Aanpassing gaat dan ook makkelijker. Er moet dan wel een verwijzing heen-en-
weer komen zodat eenvoudig terug te vinden is waar wat bij hoort. 
Wellicht is een dergelijke lijst uit te breiden met de Tarievenlijst? Dan staan alle bedragen die 
binnen de NBB gelden bij elkaar in één document. Dit document zal dan in de AV van juni  2014 
aan u worden voorgelegd. 
 
Nog ingevuld moet worden een beschrijving van wat wordt verstaan onder ‘talentlicentie’  
(= dubbele licentie om bij 2 verenigingen te kunnen spelen). Dit hangt samen met het Masterplan 
Educatie en kan pas gebeuren als hier meer duidelijkheid over is. 
Dat geldt ook voor het (daarmee samenhangende) Fonds Talentontwikkeling. 
 
Alles bij elkaar heeft dit geleid tot een nu voorliggend concept nieuw Wedstrijdreglement; en met 
de uitgangspunten in gedachte, een gestructureerd reglement waarmee een uniforme organisatie 
van de competities ontstaat. 
Dat wil echter niet zeggen dat de illusie bestaat dat alles nu voor ‘de eeuwigheid’ is geregeld en 
vastgelegd. Mocht in de komende 1 of 2 jaar blijken dat zaken beter geregeld moeten worden, dan 
moet niet worden geschroomd om het WR aan te passen; zonder in de valkuilen te stappen zoals 
dat in het verleden vaak is gebeurd! Het gaat er uiteindelijk om het spel basketball goed, maar ook 
op een eenvoudige manier te kunnen spelen. 
 
Door de meer centrale organisatie na de integratie liggen er (formeel) ook meer taken en 
verantwoordelijkheden voor het bondsbestuur op het gebied van competities (al dan niet 
gemandateerd aan personeel, commissies, en afdelingen). Wij realiseren ons dat er veel aandacht 
nodig is voor het implementeren van dit nieuwe WR. 
 
Thans wordt u het WR ter vaststelling voorgelegd. 
 
Gevraagd besluit  aan de Algemene Vergadering: 
 
1. Het Wedstrijdreglement vast te stellen, en het bestuur opdragen de uitvoering hiervan 

binnen de kaders ter hand te nemen. 
 
Namens het bestuur wil ik alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun inbreng en inspiratie.  
Alle input is gewogen en zo goed als wenselijk verwerkt; het resultaat vindt u terug in de bijgaande 
uitwerking. 
 
Wij vertrouwen erop dat het Wedstrijdreglement kan rekenen op een breed draagvlak. De 
komende Rayon AV’s en FOE’s worden bezocht om het WR toe te lichten en eventuele vragen te 
beantwoorden. 
 
Wij zien de behandeling dan ook met vertrouwen tegemoet, en hopen dat er gezamenlijk een 
belangrijke stap kan worden gezet voor de toekomst en eenwording van het Nederlandse 
basketball. 
 
Met vriendelijke groet  
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND 
Mede namens het  bestuur van de NBB, 
 
 
 
Fred van Urk 
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A. Algemene bepalingen 

A.1.  Het wedstrijdreglement van de Nederlandse Basketball Bond (WR) regelt de organisatie van het spelen van 
wedstrijden en daarmee verband houdende zaken die van toepassing zijn voor en betrekking hebben op de 
door de Nederlandse Basketball Bond (NBB) georganiseerde competities, in de meest ruime zin van het 
woord. 

A.2.  Het WR geldt voor alle competities, zowel voor de reguliere competities als voor de bekercompetities. 
A.3. Voor de competitie van Mannen Eredivisie en de Rolstoelbasketball competitie zullen in een apart hoofdstuk 

aanvullende bepalingen worden opgenomen. 
A.4. Onder competitieorganiserende instantie wordt in dit reglement verstaan het bondsbestuur voor de 

competities op landelijk niveau en de afdelingscommissies voor de competities op afdelingsniveau. 
A.5. Voor competities die georganiseerd worden door afdelingscommissies kunnen afwijkende bepalingen van dit 

WR worden vastgesteld; een afdelingscommissie kan hiertoe besluiten met instemming van het 
bondsbestuur. 

A.6. Het WR is op iedereen van toepassing die deelneemt aan de wedstrijd conform de Officiële Basketballregels 
van de FIBA.  Zij dienen lid te zijn van de NBB. 

A.7. Voor dopinggerelateerde zaken wordt verwezen naar het Dopingreglement van het Instituut 
Sportrechtspraak, bij welk instituut de NBB zich heeft aangesloten. 

A.8.1. Wijzigingen in dit reglement, inclusief het besluit over de ingangsdatum daarvan, worden vastgesteld door 
een besluit van de Algemene Vergadering met een meerderheid van stemmen. 

A.8.2. De wijzigingen dienen tenminste drie maanden voor de aanvang het speelseizoen te zijn gepubliceerd in 
Basketball Info, tenzij de Algemene Vergadering hierover uitdrukkelijk een afwijkende beslissing heeft 
genomen. 

A.9.1 De competitieorganiserende instantie kan uitvoeringsregels opstellen. 
A.9.2. Deze uitvoeringsregels kunnen tezamen met andere zaken betreffende de competities door de WPC (= 

Wedstrijd Plannings Commissie) worden vastgelegd in het Competitieboek. Dit Competitieboek is bindend 
voor alle verenigingen. 

A.10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur. 
 

B. Reguliere competities 

B.1. De NBB kan afzonderlijke competities organiseren voor zowel mannen/jongens als vrouwen/meisjes, 
onderverdeeld in diverse leeftijdsgroepen. 

 De leeftijdsgroepen zijn: 
   U8 - jonger dan 8 jaar 
   U10 - jonger dan 10 jaar en ouder dan 7 jaar 
   U12 - jonger dan 12 jaar en ouder dan 9 jaar 
   U14 - jonger dan 14 jaar en ouder dan 11 jaar 
   U16 - jonger dan 16 jaar en ouder dan 13 jaar 
   U18 - jonger dan 18 jaar en ouder dan 15 jaar 
   U20 - jonger dan 20 jaar en ouder dan 17 jaar 
   U22 - jonger dan 22 jaar en ouder dan 19 jaar 
   Senioren- 22 jaar en ouder 
 Voor de bepaling van de leeftijdsgroepen (en overige in dit reglement genoemde leeftijdsgrenzen) is de 

leeftijd op 1 januari van het lopende speelseizoen bepalend. 
B.2. Op landelijk niveau kunnen door of namens het bondsbestuur competities worden georganiseerd voor 

Eredivisie, Promotiedivisie, Eerste divisie en Tweede divisie. 
 Op afdelingsniveau kunnen door een afdelingscommissie competities worden georganiseerd voor Afdeling 

Eerste klasse, Afdeling Tweede klasse, Afdeling Derde klasse enzovoort. 
B.3. In divisies en/of klassen kunnen meerdere poules gevormd worden.  
B.4. Competities worden gespeeld in poules van maximaal 12 ploegen en minimaal 6 ploegen. 
B.5. Het bondsbestuur maakt uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het nieuwe speelseizoen de organisatie en 

opzet van en de voorwaarden voor deelname aan de competities voor dat seizoen bekend. Dit wordt 
meegedeeld in Basketball Info. 

B.6. Het speelseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
B.7.1. De eindrangschikking in een competitie wordt bepaald door aantal verkregen wedstrijdpunten per ploeg. 
B.7.2. Voor een gewonnen wedstrijd worden twee punten toegekend, voor een verloren wedstrijd nul punten. 
B.7.3. Bij wedstrijden op afdelingsniveau vindt er bij een gelijke eindstand na de reguliere speeltijd geen verlenging 

plaats; ieder ploeg krijgt één punt. 
 Bij wedstrijden op landelijk niveau wordt er bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd wel verlengd, en wel 

zodanig dat er aan het einde van één van de verlengingen een winnaar is. 
B.7.4. In de eindrangschikking worden de gespeelde wedstrijden van een uit de competitie teruggenomen of 

teruggetrokken ploeg beschouwd als niet te zijn gespeeld.  
B.8. Indien twee of meer ploegen evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, zullen voor de bepaling van hun 

onderlinge rangschikking de ‘Officiële Basketballregels van de FIBA’ van toepassing zijn, met uitzondering 
van de bepaling van het aantal wedstrijdpunten; voor de bepaling van aantal wedstrijdpunten geldt het 
gestelde in artikel B.7.2. en B.7.3. Indien op deze wijze geen rangschikking tot stand komt, wordt een 
beslissingswedstrijd gespeeld. 

B.9.1. Na eventuele toepassing van artikel B.8. en afhankelijk van de gekozen opzet van de competitie,  is bij 
competities van een divisie/klasse die bestaat uit één poule de ploeg die de meeste wedstrijdpunten heeft 
behaald de kampioen in die divisie/klasse. 
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B.9.2. Zijn er in competities van een divisie/klasse meerdere poules, dan spelen de als nummers één geëindigde in 
die poules op één dag wedstrijden in toernooivorm om te bepalen wie van hen als kampioen kan worden 
aangemerkt in hun divisie/klasse.  

B.10.1. Na eventuele toepassing van artikel B.8. is bij competities van een divisie/klasse die bestaat uit één poule de 
ploeg die de minste wedstrijdpunten heeft behaald de degradant in die divisie/klasse. 

B.10.2. Zijn er in competities van een divisie/klasse meerdere poules, dan spelen de als nummers laatst geëindigde 
in die poules op één dag wedstrijden in toernooivorm om te bepalen wie van hen als degradant kan worden 
aangemerkt in hun divisie/klasse.  

B.11.1. De kampioen in de divisies, met uitzondering van die in de één na hoogste divisie bij de mannen, zijn 
verplicht te promoveren naar de naasthogere divisie. De kampioen in de één na hoogste divisie bij de 
mannen heeft het recht om te promoveren. 

B.11.2. De kampioenen in de Afdelingsklassen hebben het recht om te promoveren naar de Tweede divisie, 
respectievelijk naar de naasthogere Afdelingsklasse.  

 Indien deze kampioen geen gebruik wil maken van zijn recht om te promoveren, dan dient dit door de 
betreffende vereniging vóór 1 april kenbaar gemaakt te worden bij de competitieorganiserende instantie. Dat 
recht gaat over op de als nummer twee geëindigde; een verdere overdraagbaarheid is niet mogelijk. 

B.12. De als gevolg van de toepassing in het gestelde in artikel B.10.1. en B.10.2 aangemerkte degradant, 
degradeert automatisch naar de naastlagere divisie c.q. Afdelingsklasse; met uitzondering van de Tweede 
divisie waarvan de laatst geëindigde in elke poule degradeert. 

B.13. Om tot een goede poule-indeling te komen kan het bondsbestuur besluiten om, ná toepassing van het 
gestelde in de artikelen B.11. en B.12. vrije plaatsen beschikbaar te stellen. Dit besluit met de voorwaarden 
daarvoor wordt overeenkomstig het gestelde in artikel B. 5. bekend gemaakt. 

B.14. Competities moeten gespeeld worden in zalen die voldoen aan de “zaaleisen van de NBB voor competities”. 
  

C. Bekercompetities 

C.1. Het bondsbestuur organiseert zo mogelijk ieder speelseizoen Nationale Bekercompetities in de volgende 
leeftijdsgroepen: 

  a. senioren (mannen en vrouwen) 
  b. U22 (mannen en vrouwen) 
  c. U20 (mannen en vrouwen) 
  d. U18 (mannen en vrouwen) 
C.2. De deelname aan de Nationale Bekercompetities is verplicht voor de ploegen die uitkomen op landelijk 

niveau in alle georganiseerde competities tijdens het speelseizoen waarin de Nationale Bekercompetities 
gespeeld worden. Ploegen uit de afdelingen hebben het recht om zich in te schrijven. 

C.3. Alle wedstrijden moeten gespeeld worden in de door het bondsbestuur vastgestelde perioden. De perioden 
worden voor 1 april voorafgaande aan de bekercompetitie gepubliceerd in Basketball Info. De inschrijving 
moet voor 1 mei volgend op de genoemde 1 april geschieden. 

C.4.1. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden voorronden gespeeld volgens het zogenoemde 
poulesysteem. 

C.4.2. De indeling van de poules geschiedt door of namens het bondsbestuur, op voordracht van de vergadering 
van de WPC, die zal worden gehouden zo kort mogelijk na 1 mei. 

C.4.3. Per poule wordt een halve competitie gespeeld, waarvan de eindstand bepaald wordt door het aantal 
verkregen wedstrijdpunten (2 voor een gewonnen wedstrijd, 1 voor een gelijk geëindigde wedstrijd en 0 voor 
een verloren wedstrijd). 

C.4.4. Indien twee of meer ploegen evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, geldt voor de bepaling van hun 
onderlinge rangschikking het gestelde in artikel B.8. Echter met dien verstande dat wanneer op deze wijze 
geen rangschikking tot stand komt, de rangschikking wordt bepaald door loting. 

C.5.1. Na de voorronden volgens het poulesysteem worden de volgende ronden gespeeld volgens het zogenoemde 
knock-outsysteem (1 wedstrijd). Voor deze ronden vindt een open loting plaats. De ploeg die naar het 
oordeel van het bondsbestuur in de laagste klasse uitkomt, speelt thuis. Indien beide ploegen in 
gelijkwaardige klassen uitkomen, speelt de eerst gelote ploeg thuis.   

C.5.2. Binnen zeven dagen na publicatie van het resultaat van de loting voor een speelronde moet de thuisspelende 
vereniging, na overleg met de tegenstander, aan het bondsbestuur een opgave doen van de speelzaal, 
speeldatum en aanvangstijd. Indien deze termijn wordt overschreden, kan het bondsbestuur de wedstrijd 
vaststellen. Alle daarop betrekking hebbende kosten zullen worden verhaald op de in gebreke gebleven 
vereniging. 

C.5.3. Alle genoemde lotingen zijn openbaar. Plaats en tijd worden tijdig aan betrokkenen kenbaar gemaakt. 
C.6. Het bondsbestuur bepaalt jaarlijks voor 31 december op welke wijze de finales van de lopende 

bekercompetitie worden gespeeld. Dit wordt gepubliceerd in Basketball Info. De dag voor en de dag na de 
finale zijn beide finalisten vrijgesteld van competitieverplichtingen. 

C.7. Indien een ploeg niet opkomt of de wedstrijd anderszins niet volgens de reglementen kan spelen, kwalificeert 
de tegenstander zich voor de volgende ronde. 

C.8. Voor deelname aan de bekercompetitie dient een inschrijfgeld te worden voldaan, waarvan de hoogte 
jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering via de begroting van de NBB en dat voor 1 april 
wordt gepubliceerd in Basketball Info. 
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C.9. Zalen waarin gespeeld wordt dienen te voldoen aan de “zaaleisen van de NBB voor competities”. Indien de 
zaal van de thuisspelende ploeg niet voldoet aan de gestelde eisen, kan door de thuisspelende vereniging 
dispensatie worden verkregen op de onderdelen elektronische klok, elektronisch scorebord, elektronische 
24-secondenapparatuur en/of pers- en toeschouwerscapaciteit. De thuisspelende ploeg kan een 
vervangende zaal aanbieden of er kan geruild worden met de betreffende tegenstander. 

C.10. De scheidsrechters voor de wedstrijden worden aangewezen door de Commissie Arbitrage. 
 

D. Wedstrijden 

D.1.1. Voor de te spelen wedstrijden in de reguliere competities op landelijk niveau stelt het bondsbestuur 
competitieprogramma’s op die uiterlijk vier weken voor de aanvang van de competities definitief bekend 
gemaakt worden. 

D.1.2. Voor de te spelen wedstrijden in de reguliere competities op afdelingsniveau stellen de afdelingscommissies 
competitieprogramma’s op die uiterlijk twee weken voor de aanvang van de competities definitief bekend 
gemaakt worden. 

D.2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de door de FIBA vastgestelde officiële basketballregels; tenzij het 
bondsbestuur voor bepaalde leeftijdsgroepen afwijkende regels stelt. 

D.3. Wedstrijden in de bekercompetitie gaan voor wedstrijden in de reguliere competitie; deze laatste wedstrijden 
gaan voor toernooien en oefenwedstrijden. 

D.4. De ploegen ontmoeten elkaar in de reguliere competitie tenminste tweemaal, eenmaal in een thuiswedstrijd 
en eenmaal in een uitwedstrijd. 

D.5.1. Indien een vereniging een geplande wedstrijd wil wijzigen (datum, tijdstip en/of speelzaal) dan dient deze 
vereniging tenminste drie weken voor de in het competitieprogramma vermelde wedstrijddatum contact op te 
nemen met de vereniging van de tegenstander. Na overeenstemming (en alleen dan) moet de aanvragende 
vereniging zelf de aanvraag indienen in ISS (of een ander gebruikt geautomatiseerd systeem).  

D.5.2. Indien de nieuwe datum vroeger valt dan de oorspronkelijk vastgestelde datum, dan dient de procedure zoals 
gesteld in artikel D.5.1. drie weken voor die nieuwe datum te worden uitgevoerd. 

D.5.3. Binnen een week na ontvangst van de aanvraag in ISS (of een ander gebruikt geautomatiseerd systeem) 
handelt de vereniging van de tegenstander dit af in ISS (of een ander gebruikt geautomatiseerd systeem). 

D.5.4. De competitieorganiserende instantie handelt vervolgens de aanvraag voor de wijziging zo spoedig mogelijk 
af en informeert de betrokken verenigingen en eventueel anderen (bijvoorbeeld in verband met te leveren 
scheidsrechters). 

D.5.5. Een vereniging heeft het recht een wedstrijdwijziging aan te vragen bij de competitieorganiserende instantie 
voor een ploeg waarvan een speler deelneemt aan een gelijktijdige activiteit van een nationale ploeg.   

D.6.1. Indien een ploeg niet opkomt, wordt de niet opgekomen ploeg aangemerkt als verliezer. De eindstand is 20-0 
c.q. 0-20. 

D.6.2. Bovendien moet de niet opgekomen ploeg, indien het voor die ploeg een uitwedstrijd betreft, de zaalhuur van 
de tegenstander betalen; betreft het een thuiswedstrijd van de niet opgekomen ploeg dan dient die ploeg de 
gemaakte reiskosten van de tegenstander te betalen. Ook de gemaakte reiskosten van de aangewezen 
scheidsrechters moeten betaald worden. 

D.6.3. Een ploeg die voor de derde keer niet opkomt,wordt uit de competitie genomen en wordt beschouwd als 
eerste degradant. De reeds gespeelde wedstrijden tegen een ploeg die uit de competitie wordt genomen, 
worden niet verwerkt in de eindrangschikking van de competitie. Bovendien worden de zaalhuren van de 
tegenstanders van de nog resterende wedstrijden in de competitie in rekening gebracht bij de vereniging van 
de uit de competitie genomen ploeg. 

D.6.4. Het niet opkomen bij een vastgestelde wedstrijd in verband met onvoorziene omstandigheden is alleen 
toegestaan na toestemming van de competitieorganiserende instantie. 

D.7.1. Bij het staken van een wedstrijd moeten de aanvoerders (of bij U16 en lager de coaches) van beide ploegen, 
de scheidsrechters en eventueel de commissaris binnen drie werkdagen na de wedstrijd een verklaring met 
een toelichting omtrent het staken indienen bij de competitieorganiserende instantie. 

D.7.2. Wanneer deze instantie de verantwoordelijkheid voor het staken bij één of beide ploegen legt, dan is de 
stand in de wedstrijd op het moment van staken van belang. Is één van beide ploegen verantwoordelijk voor 
het staken van de wedstrijd en is de stand op het moment van staken in het voordeel van die ploeg of is de 
stand gelijk, dan wordt de eindstand bepaalt op 20-0 c.q. 0-20 in het nadeel van de verantwoordelijke ploeg; 
indien de stand op het moment van staken in het nadeel is van de verantwoordelijke ploeg, dan blijft de 
bereikte stand gehandhaafd.  

 Wanneer beide ploegen verantwoordelijk worden gesteld voor het staken van een wedstrijd, dan wordt de 
eindstand bepaald op 0-0; beide ploegen krijgen niet één wedstrijdpunt.   

D.8. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de speelzaal en zorgt voor de wedstrijdbenodigdheden 
overeenkomstig de spelregels. Bovendien is de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor de 
handhaving van de orde voor, tijdens en na de wedstrijden en draagt zorg voor de veiligheid van alle 
aanwezigen. Indien de thuisspelende vereniging hierin nalatig is, kan het bondsbestuur een tuchtzaak 
aanhangig maken bij de Tucht- en Geschillen Commissie. 

D.9. De competitieorganiserende instantie kan voor bepaalde divisies verplichten dat scoutinggegevens worden 
aangeleverd. De competitieorganiserende instantie is bevoegd hiervoor nadere regels op te stellen. 

D.10.1. De thuisspelende vereniging moet ervoor zorgen dat het wedstrijdformulier binnen drie werkdagen na de 
wedstrijd ontvangen is door de competitieorganiserende instantie.  

D.10.2. Indien het daarnaast verplicht is gesteld om de uitslag door te geven, dan zal dit op de daarvoor gestelde 
wijze dienen te geschieden. 
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D.11.1. Het is alleen mogelijk een zogenoemd administratief protest in te dienen; dit is een bezwaar tegen een 
onjuist bijgehouden score op het wedstrijdformulier. 

D.11.2. Dit protest moet binnen drie werkdagen na de betreffende wedstrijd door de vereniging van een ploeg die 
hierop een beroep doet, worden ingediend bij de competitieorganiserende instantie. 

D.11.3. Indien nodig vraagt de competitieorganiserende instantie aan de tegenstander, aan beide scheidsrechters, 
aan de tafelfunctionarissen en eventueel aan de commissaris hun visie kenbaar te maken. 

D.11.4. De competitieorganiserende instantie beslist in principe binnen drie weken na ontvangst van het protest. 
D.11.5. Tegen de beslissing van de competitieorganiserende instantie kan in beroep gegaan worden bij de 

Commissie van Beroep. 
 

E. Ploegen 

E.1.1. Uiterlijk 1 mei voorafgaand aan een speelseizoen dienen verenigingen de ploegen in te schrijven bij de 
competitieorganiserende instantie op landelijk niveau. Hierbij moet aangegeven worden in welke divisie en in 
welke leeftijdsgroep de ingeschreven ploegen in dat seizoen gaan uitkomen. 

E.1.2. Voor competities op afdelingsniveau geldt als uiterlijke datum van inschrijving 1 juli, of een door de 
afdelingscommissie te bepalen datum. 

E.2. Iedere tijdig ingeschreven ploeg heeft het recht ingedeeld te worden in die divisie/klasse op welke deze 
krachtens het resultaat van de vorige competitie aanspraak kan maken. In bijzondere gevallen kan de 
competitieorganiserende instantie hiervan afwijken. 

E.3. Indien een vereniging nog financiële verplichtingen heeft aan de NBB en/of FIBA, dan is het bondsbestuur 
bevoegd om een verzoek tot inschrijving voor een competitie te weigeren. 

E.4. Voor deelname aan de competitie is jaarlijks inschrijfgeld per ploeg verschuldigd aan de NBB. De 
inschrijfgelden worden vastgesteld door de Algemene Vergadering via de begroting van de NBB. 

E.5. Het terugtrekken door een vereniging van een ploeg na de sluitingsdatum voor inschrijving of gedurende de 
competitie wordt beboet.  

E.6. Uiterlijk één week voor aanvang van de eerste wedstrijd in een competitie dient de vereniging er voor te 
zorgen dat de spelersindeling per ploeg van alle aan de competitie deelnemende ploegen is ingevoerd in ISS 
(of een ander gebruikt geautomatiseerd systeem).  Per ploeg dienen minimaal zeven spelers opgegeven te 
worden, met uitzondering van de laagste ploeg per leeftijdsgroep. Bij de ploegopgave dient rekening 
gehouden te worden met de indeling in leeftijdsgroepen zoals vermeld in artikel B.1. 

E.7.1. Alle spelers van een ploeg dienen gekleed te zijn in een uniform tenue. 
E.7.2. Indien de kleuren van de tenues van twee ploegen, die in een wedstrijd tegen elkaar uitkomen, gelijk of 

vrijwel gelijk zijn (dit ter beoordeling van de scheidsrechters), dan moet de bezoekende ploeg in een tenue 
met afwijkende kleuren spelen. 

E.8. Ploegformeringslicentie 
E.8.1. Twee verenigingen kunnen een dubbele licentie voor een speler aanvragen die de mogelijkheid biedt aan de 

betreffende verenigingen een ploeg te vormen, omdat anders geen ploeg kan worden geformeerd binnen de 
betreffende leeftijdsgroep. Deze dubbele licentie verder te noemen Ploegformeringslicentie (PFL). 

E.8.2. De PFL geldt voor alle leeftijdsgroepen in de afdelingen. 
E.8.3. Een speler met een PFL is lid van twee verenigingen, maar betaalt eenmaal contributie aan de NBB. Bij de 

hoofdvereniging waar de speler in ISS (of een ander gebruikt geautomatiseerd systeem) is ingeschreven als 
lid, zijnde de eigen vereniging, kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. De hoogte hiervan 
wordt vastgesteld door het bondsbestuur. Tevens wordt de speler als lid ingeschreven in ISS (of een ander 
gebruikt geautomatiseerd systeem) bij de gastvereniging. 

E.8.4. Op het wedstrijdformulier moet achter de naam van de speler ‘PFL’ worden vermeld. 
E.8.5. De PFL-status wordt aangevraagd bij de afdelingscommissie op een daarvoor beschikbaar gesteld formulier 

via de website van de NBB. 
E.8.6. De PFL-status geldt voor één seizoen en moet een volgend seizoen opnieuw worden aangevraagd. Alleen in 

geval van verhuizing van een speler over grote afstand bestaat de mogelijkheid om de PFL-status op te 
heffen en eventueel nieuw aan te vragen. 

E.8.7. Een PFL-status kan worden aangevraagd, voorafgaand aan het speelseizoen, tot uiterlijk 1 september. 
E.8.8. Er is geen maximum gesteld aan het aantal spelers dat vanuit de eigen vereniging speelt bij een 

gastvereniging. Het aantal verenigingen dat een ploeg wil vormen met spelers met de PFL-status is niet 
gelimiteerd.  

 
F. Spelers 

F.1. Een speler die gaat uitkomen in de reguliere en/of bekercompetitie moet lid zijn van de NBB. 
F.2.1. Een speler kan meedoen in een ploeg van zijn eigen leeftijdsgroep zoals aangegeven in artikel B.1., of in een 

oudere leeftijdsgroep. 
F.2.2. Het is een speler niet toegestaan in een jongere leeftijdsgroep te spelen dan waartoe hij gezien zijn leeftijd 

behoort. In het belang van de speler kan de competitieorganiserende instantie hiervoor ontheffing verlenen. 
In dat geval krijgt de ploeg waar deze speler voor uitkomt verlies van rechten wat betreft kampioenschap en 
promotie. 

F.3. Een speler kan slechts voor één vereniging uitkomen in de reguliere en bekercompetitie; met uitzondering 
van het gestelde in artikel E.8. 

F.4. Een speler is speelgerechtigd op de eerste dag na de dag van aanmelding in ISS (of een ander gebruikt 
geautomatiseerd systeem) en er geen belemmeringen zijn ten aanzien van de aanvraag, zoals bijvoorbeeld 
een nog niet verleende overschrijving, een nog uit te zitten (deel van een) schorsing.  
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F.5. Indien een lid van de NBB in de periode tot maximaal vijf jaar voorafgaand aan zijn lidmaatschap betrokken 
is geweest bij enige basketballwedstrijd en in verband daarmee een overtreding heeft begaan 
overeenkomstig de bepalingen in het Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak, dan wordt hij niet eerder 
speelgerechtigd dan nadat de Tucht- en Geschillen Commissie en/of Commissie van Beroep over de deze 
overtreding heeft geoordeeld en het lid een daaruit voortvloeiende straf heeft ondergaan. 

F.6.1. Een speler moet in het bezit zijn van een geldige identificatiekaart. Die kan worden aangevraagd met een 
aanvraagformulier bij de competitieorganiserende instantie waaronder de vereniging valt. 

F.6.2. Voor aanvang van de wedstrijd dient de speler zich hiermee te legitimeren bij de scheidsrechter. Als dit niet 
mogelijk is, dan kan hij zijn identiteit laten vaststellen door de scheidsrechter met een officieel en geldig 
legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). 

F.6.3. Het niet kunnen voldoen aan het gestelde in artikel F.6.2. betekent dat de speler ongerechtigd is om te 
spelen. 

F.7. Een speler wiens naam op het wedstrijdformulier staat vermeld, wordt geacht te zijn uitgekomen in de 
betreffende wedstrijd. 

F.8.1. Een speler kan invallen in elke hogere ploeg dan waarvoor hij in de ingevoerde spelersindeling per ploeg is 
opgegeven. Onder een hogere ploeg wordt verstaan een ploeg in een oudere leeftijdsgroep of een op hoger 
niveau spelende ploeg in dezelfde leeftijdsgroep. 

F.8.2. Het invallen in een hogere ploeg, zoals in artikel F.8.1. genoemd, is geheel op eigen verantwoordelijkheid. 
Voor minderjarigen dienen de ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger bij het invallen in een 
oudere leeftijdsgroep, behoudens bij het invallen in één leeftijdsgroep hoger, voorafgaand een verklaring van 
“geen bezwaar” op te stellen. Deze verklaring moet opgestuurd worden naar de competitieorganiserende 
instantie. 

F.8.3. Invallen in een lagere ploeg is niet toegestaan. Onder een lagere ploeg wordt verstaan een jongere 
leeftijdsgroep of een op lager niveau spelende ploeg in dezelfde leeftijdsgroep. 

F.9.1. Een speler die in het lopende seizoen nog niet aan een competitiewedstrijd heeft meegedaan, kan 
overschrijving aanvragen tot 1 maart naar een andere vereniging. 

F.9.2. De betrokken speler dient dan een schuldvrijverklaring van zijn oude vereniging over te leggen aan zijn 
nieuwe vereniging. In die verklaring staat vermeld dat de speler voldaan heeft aan zijn (financiële) 
verplichtingen, voor zover voortvloeiende uit zijn lidmaatschapsverhoudingen met de oude vereniging. De 
oude vereniging is verplicht binnen vier weken na het verzoek van de speler deze verklaring te tekenen als 
aan de genoemde verplichtingen is voldaan. De nieuwe vereniging is verplicht naar de schuldvrijverklaring te 
vragen. Indien een speler geen geldige schuldvrijverklaring afgeeft, dient hij bij zijn aanmelding als lid bij de 
vereniging schriftelijk naar waarheid te verklaren dat hij in de afgelopen vijf jaar geen lid van de NBB is 
geweest. 

F.9.3. Indien een speler lid is geweest van een opgeheven vereniging, dan kan hij alleen lid worden van een nieuwe 
vereniging met toestemming van het bondsbestuur. 

F.9.4.1. Indien een speler in het lopende seizoen wel aan competitiewedstrijd(en) heeft meegedaan, dan kan 
overschrijving worden aangevraagd indien dit in het belang van de speler is of bij een verhuizing over een 
aanmerkelijke afstand. In deze gevallen is voorafgaande toestemming nodig van het bondsbestuur. 

F.9.4.2. Indien een speler/speelster in het lopende seizoen wel competitiewedstrijd(en) heeft gespeeld in de Mannen 
Eredivisie of Vrouwen Eredivisie, dan kan in de periode van 1 tot 15 december overschrijving worden 
aangevraagd naar een andere vereniging. 

F.10. Niet-Nederlander is elke speler die niet of niet meer beschikt over een op zijn naam gesteld geldig 
Nederlands paspoort. 

F.11. Talentlicentie (= dubbele licentie om voor 2 verenigingen te kunnen spelen) moet nog beschreven worden 
(criteria opstellen, wijze van verlenen e.d.); dit is afhankelijk van het nog vast te stellen Masterplan Educatie.  

 
G. Coaches 

G.1. Een coach (en assistent coach) van een ploeg die deelneemt aan de reguliere en/of bekercompetitie moet lid 
zijn van de NBB. 

G.2. Voor het coachen is, afhankelijk van het niveau waarop zijn ploeg in de competitie uitkomt, een minimale 
licentie vereist:   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

Niveau 
Coach niveau 

Mannen 
Coach niveau 

Vrouwen 

Coach niveau 
Jeugd U18 t/m 

U22 

Coach niveau 
Jeugd U10 t/m 

U16 

Eredivisie 4 4 4 3 

Promotiedivisie 4 4 3 2 

1e divisie 4 3 3 2 

2e divisie 3 3 3 2 

Afd. 1e klasse 3 3 3 2 

Afd. 2e klasse 2 2 2 n.v.t. 

Afd. 3e klasse n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

enz. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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G.3.1. De coach (en assistent coach) moet zich voor aanvang van de wedstrijd legitimeren bij de scheidsrechter 
met een door de competitieorganiserende instantie afgegeven identificatiekaart. Als dit niet mogelijk is, dan 
kan hij zijn identiteit laten vaststellen door de scheidsrechter met een officieel en geldig legitimatiebewijs 
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). 

G.3.2. Het niet kunnen voldoen aan het gestelde in artikel G.3.1. betekent dat de coach ongerechtigd is om te 
coachen.  

 
H. Scheidsrechters 

H.1. Een scheidsrechter die een of meer wedstrijden fluit in de reguliere en/of bekercompetitie moet lid zijn van de 
NBB, via zijn vereniging of rechtstreeks bij de NBB. 

H.2. Voor het fluiten is, afhankelijk van het niveau waarop een wedstrijd gefloten wordt, een minimale licentie 
vereist. Dit wordt opgenomen in het Handboek Arbitrage. 

H.3.1. Voor elke ploeg die in een competitie gaat uitkomen met aangewezen scheidsrechters, moet de vereniging 
gelijktijdig bij de inschrijving van de betreffende ploeg een scheidsrechter opgeven. 

H.3.2. De vereiste niveaus van de op te geven scheidsrechters zijn:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

 
H.3.3.  Voor competities op landelijk niveau dient deze scheidsrechter volledig inzetbaar te zijn; voor competities op 

afdelingsniveau kunnen dit één of meerdere scheidsrechters zijn; in het laatste geval moet ieder minimaal 
voor zestig procent inzetbaar zijn. 

H.3.4. Bij het niet voldoen aan het gestelde in artikel H.3.1. wordt de inschrijving van de betreffende ploeg niet 
geaccepteerd. 

H.3.5. Een scheidsrechter blijft alleen geaccepteerd indien voldaan wordt aan de voorwaarden die gesteld worden 
door Commissie Arbitrage. De voorwaarden worden voor 1 februari van het nieuwe seizoen  gepubliceerd in 
Basketball Info. 

H.3.6. De opgegeven scheidsrechter blijft gekoppeld aan de vereniging die hem voor dat seizoen heeft opgegeven. 
Tenzij naar het oordeel van de Commissie Arbitrage de koppeling door persoonlijke omstandigheden niet in 
stand kan blijven.  Een door een vereniging opgegeven scheidsrechter kan, behoudens toestemming van de 
competitieorganiserende instantie, niet zelf aangeven dat hij voor een andere vereniging fluit. 

H.3.7. Bij het niet (meer) voldoen aan het gestelde in artikel H.3. dient de vereniging binnen twee weken, na 
melding door de competitieorganiserende instantie van het niet meer voldoen aan de voorwaarden, een 
scheidsrechter te leveren die voldoet aan het gestelde in artikel H.4. Dit is  slechts eenmaal in een seizoen 
toepasbaar. Bij het alsdan in gebreke blijven van de vereniging wordt de betreffende ploeg onmiddellijk uit de 
competitie genomen.  

H.4. Aanwijzing van scheidrechters op landelijk niveau geschiedt door de Commissie Arbitrage  en op 
afdelingsniveau door de afdelingscommissie. 

H.5. Scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de spelregels alsmede voor de toepassing c.q. 
naleving van het gestelde in dit WR. 

H.6. Spelers en coaches die geen identificatiekaart (of een officieel en geldig legitimatiebewijs) kunnen tonen, 
worden door de scheidsrechters niet toegelaten tot de wedstrijd. 

H.7. De scheidrechters moeten op het wedstrijdformulier melding maken van alle onregelmatigheden en 
handelingen die binnen de NBB als niet oorbaar worden beschouwd, die plaatsvinden vòòr, tijdens en nà de 
wedstrijd. 

H.8. Van overtredingen overeenkomstig de bepalingen in het Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak moeten 
de scheidsrechters een tuchtzaak aanhangig maken bij de Tucht- en Geschillen Commissie. 

H.9. Een scheidsrechter heeft het recht een wedstrijd niet te doen aanvangen of te staken wegens het niet 
voldoen aan het WR, in geval van wangedrag van spelers en/of coaches en/of begeleiders, door overlast van 
het publiek of wegens andere buitengewone omstandigheden. De betreffende scheidsrechter, beide 
aanvoerders (of bij U16 en lager beide coaches) en eventueel de commissaris  dienen hiervan melding te 
maken bij de competitieorganiserende instantie. 
 
 

Niveau 
Scheidsniveau 

Mannen 
Scheidsniveau 

Vrouwen 

Scheidsniveau 
Jeugd U18 t/m 

U22 

Scheidsniveau 
Jeugd U10 t/m 

U16 

Eredivisie 
D+ D+ D+ E+ 

Promotiedivisie 
D+ D+ D+ E+ 

1e divisie 
D+ E+ E+ E 

2e divisie 
D+ E E E 

Afd. 1e klasse 
E E E E 

Afd. 2e klasse 
F F F F 

Afd. 3e klasse 
F F F F 

enz. 
F F F F 
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H.10.1. Indien één van de aangewezen scheidsrechters niet (op tijd) aanwezig is, dan wordt door de wel aanwezige 
scheidsrechter(s) bepaald of de wedstrijd gespeeld wordt; eventueel met inzet van een andere beschikbare 
scheidsrechter. 

H.10.2. Indien een wedstrijd wegens het niet (op tijd) aanwezig zijn van de aangewezen scheidsrechters niet heeft 
kunnen beginnen, dan wordt de wedstrijd door de competitieorganiserende instantie opnieuw vastgesteld. De 
kosten, zoals zaalhuur en reiskosten, komen op rekening van de competitieorganiserende instantie. 

H.11. Het is tijdens een wedstrijd niet mogelijk om van scheidsrechter(s) te wisselen, tenzij in geval van een 
blessure. Door de overblijvende scheidsrechter(s) wordt bepaald of de wedstrijd verder gespeeld kan 
worden; eventueel met inzet van een andere beschikbare scheidsrechter. 

H.12. Uitvoeringszaken betreffende de scheidsrechters wordt door de Commissie Arbitrage vastgelegd in het 
Handboek Arbitrage. Dit Handboek is bindend voor alle verenigingen.  

 
I. Tafelfunctionarissen 

I.1. Tafelfunctionarissen (te weten een tijdopnemer, een (assistent-)scorer en een 24-secondenoperator) bij 
wedstrijden moeten lid zijn van de NBB. 

I.2. Tafelfunctionarissen worden aangesteld door de thuisspelende vereniging. 
I.3. Tafelfunctionarissen moeten over voldoende kennis van zaken beschikken, passend bij het niveau van de 

wedstrijd waarbij zij als tafelfunctionaris zijn aangesteld. 
 

J. Commissarissen en Waarnemers 

J.1. Een commissaris/waarnemer moet lid zijn van de NBB, via zijn vereniging of rechtstreeks bij de NBB. 
J.2. Een commissaris/waarnemer kan door een competitieorganiserende instantie worden benoemd bij bepaalde 

wedstrijden om toezicht uit te oefenen op het gebeuren tijdens en rond een wedstrijd. 
J.3. Verenigingen zijn verplicht de commissaris/waarnemer alle faciliteiten te verlenen die voor een goede 

uitoefening van zijn taak noodzakelijk zijn. 
J.4. Tijdens de wedstrijd heeft de commissaris/waarnemer een plaats achter de wedstrijdtafel. Hij houdt toezicht 

op de handelingen die door de tafelfunctionarissen worden verricht. Hij kan de scheidsrechters gevraagd en 
ongevraagd advies geven, zonder afbreuk te doen aan de beslissingsbevoegdheid van de scheidsrechters. 

J.5. Binnen vierentwintig uur na afloop van de wedstrijd kan de commissaris/waarnemer rapport uitbrengen bij de 
competitieorganiserende instantie waarin hij alle relevante feiten met betrekking tot de wedstrijd vermeldt. 

J.6.1. Bij overtredingen overeenkomstig de bepalingen in het Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak waarvan 
de scheidsrechters een tuchtzaak aanhangig maken, moet ook de commissaris rapport uitbrengen aan de 
Tucht- en Geschillen Commissie. 

J.6.2 De commissaris is ook bevoegd zelfstandig een tuchtzaak aanhangig te maken bij de Tucht- en Geschillen 
Commissie. 

J.7. De aanvoerder van de bezoekende ploeg kan voor aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter 
verzoeken om een waarnemer aan de wedstrijdtafel te laten plaatsnemen. De scheidsrechter moet dit 
toestaan en wijst de plaats van de waarnemer aan. 

 
K. Aanvullende bepalingen Mannen Eredivisie  

K.1.1. Het bondsbestuur heeft de organisatie en uitvoering van de competitie voor de Mannen Eredivisie 
gedelegeerd aan een samenwerkingsverband van de Mannen Eredivisie.  

K.1.2. Deze organiserende instantie kan ten behoeve van de organisatie en uitvoering regels opstellen. 
K.2.1. Voorwaarde voor toelating tot de competitie is het verkrijgen van een ‘Vergunning Mannen Eredivisie’. 
K.2.2. Verenigingen die met een ploeg uitkomen in de competitie van de Mannen Eredivisie dienen ook een ploeg 

in te schrijven voor de divisie met een competitie voor de oudste jeugdklasse Jongens. 
K.3.1 Het competitieprogramma wordt in principe vier weken voor de aanvang van de competitie bekend gemaakt. 

Tot één dag voor de eerste wedstrijddag kunnen daar door de organiserende instantie wijzigingen in worden 
aangebracht.  

K.3.2. De organiserende instantie kan een afwijkend competitieprogramma vaststellen (bijvoorbeeld Final Four, 
Play Off’s). Hiervoor worden door de organiserende instantie aparte regels opgesteld. 

K.3.3. Afhankelijk van de gekozen opzet van de competitie is de ploeg die als eerste eindigt Kampioen van 
Nederland. 

K.4.1. Als onderdeel van de voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning worden door de organiserende 
instantie nadere eisen gesteld ten aanzien van de inrichting van de speelzalen. Die eisen worden 
gepubliceerd uiterlijk zes maanden voor het begin van het seizoen waarop die eisen betrekking hebben. De 
eisen richten zich in hoofdzaak op de persoonlijke veiligheid en comfort van spelers en officials, zowel voor, 
tijdens, als na de wedstrijd; op de geëigendheid van de speelzaal voor het spelen van basketball op landelijk 
niveau en de ontvangst van en de accommodaties voor publiek en pers. 

K.4.2. Indien een vereniging wedstrijd(en) wil laten spelen in een speelzaal die niet voldoet aan deze eisen, dan is 
de organiserende instantie bevoegd om op kosten van de thuisspelende vereniging een ander speelzaal in te 
huren en de wedstrijd daarin vast te stellen. 

K.4.3. Door de organiserende instantie kunnen nadere bepalingen vastgesteld worden met betrekking tot de dagen 
waarop wedstrijden kunnen worden vastgesteld. 

K.5. Een persoon die door één van de verenigingen die met een ploeg uitkomt in de Mannen Eredivisie of door de 
organiserende instantie op grond van gedrag en/of handelingen voor, tijdens, na en naar aanleiding van een 
wedstrijd de toegang tot de wedstrijdzaal is ontzegd, wordt tevens de toegang tot andere wedstrijden in de 
voor de Mannen Eredivisie georganiseerde competitie ontzegd. 
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K.6. Ingeval de aanvraag voor een identificatiekaart betrekking heeft op een speler waarvoor de FIBA regels stelt, 
dan wordt de aanvraag niet eerder in behandeling genomen dan nadat aan de door de FIBA gestelde regels 
is voldaan. Tevens dient bij de aanvraag de schriftelijke toestemming van de basketballbond van het land 
van herkomst te worden overgelegd aan de organiserende instantie, alsmede een kopie van het paspoort 
van de speler. 

K.7.1. Uiterlijk tot de datum waarop tenminste ¾ gedeelte van de door de organiserende instantie vastgestelde 
wedstrijdrondes van de reguliere en voor iedere vereniging toegankelijke competitie is afgewerkt, kunnen 
identificatiekaarten worden aangevraagd en vervolgens verstrekt.  

K.7.2. Het is aan verenigingen niet toegestaan spelers te laten uitkomen die niet uiterlijk op de datum waarop ¾ 
gedeelte van de door de organiserende instantie vastgestelde wedstrijdrondes van de reguliere en voor 
iedere vereniging toegankelijke competitie is afgewerkt metterdaad zijn uitgekomen voor de betreffende 
vereniging in een competitiewedstrijd. 

K.7.3. Onder bijzondere omstandigheden kan de organiserende instantie een uitzondering maken op de onder 
artikel K.7.2. opgenomen regel. 

 
L. Aanvullende bepalingen Rolstoelbasketball 

L.1. Er kunnen competities georganiseerd worden voor Eredivisie, Promotiedivisie en Toernooidivisie. 
L.2. Indien een competitie wordt georganiseerd in de Promotiedivisie dan is de kampioen van de hoogst 

georganiseerde competitie in de Toernooidivisie verplicht om te promoveren. Wordt er geen competitie 
georganiseerd in de Promotiedivisie dan is de kampioen van de hoogst georganiseerde competitie in de 
Toernooidivisie niet verplicht om te promoveren; deze kampioen kan wel gebruik maken van het recht om te 
promoveren. 

L.3. Bij het spelen van wedstrijden gelden naast de door de FIBA vastgestelde officiële basketballregels ook de 
regels die door IWBF zijn gesteld. 

L.4. In rolstoelbasketballwedstrijden kunnen in één ploeg mannen, vrouwen en jeugdspelers uitkomen (een 
gemengde ploeg is dus mogelijk). 

L.5. In de Toernooidivisies wordt bij gelijke stand aan het einde van de wedstrijd, deze niet verlengd; elke ploeg 
krijgt één wedstrijdpunt. 

L.6. Bij bekerwedstrijden is het vastgestelde aantal punten dat per ploeg in het veld mag staan, niet van 
toepassing. 

L.7. Een speler verliest zijn speelgerechtigdheid in de rolstoelcompetitie vanaf het moment dat hij deelneemt aan 
een wedstrijd in een valide competitie. In elke competitie mogen per ploeg maximaal twee valide spelers 
meedoen. Een valide speler speelt met 4.5 punt. 

L.8.1. Een speler die voor het eerst wenst deel te nemen aan de competitie dient binnen één seizoen 
geclassificeerd te zijn door de classificatiecommissie (CC). Zolang de speler niet geclassificeerd is, is hij 
ingedeeld in de klasse 4.5. Als na één seizoen de speler nog niet is geclassificeerd, wordt de speler als 
valide beschouwd. 

L.8.2. De aanmelding voor classificatie moet schriftelijk gedaan worden bij de secretaris van de CC door middel van 
een aanmeldingsformulier. 

L.8.3. De classificatie kan geschieden tijdens trainingen of wedstrijden die niet gelden voor de puntencompetitie. 
L.8.4. De speler wordt geobserveerd door één van de leden van de CC en deze bepaalt ook het puntenaantal. Dit 

CC-lid licht de speler in over het resultaat van de observatie. Deze classificatie is definitief; behoudens bij 
toepassing van het gestelde in artikel L.10. 

L.9.1. Een speler die niet geclassificeerd is, speelt met 4.5 punt; in voorkomend geval kan de ploeg van een 
dergelijke speler een toevoeging aan punten krijgen zoals genoemd in artikel L.9.6. 

L.9.2. De minimale handicap betekent: een rolstoelbasketballer kan niet springen, niet sprinten en niet pivoteren als 
een valide basketballer; en er moet sprake zijn van een objectieve permanent meetbare fysieke beperking in 
het bewegingsapparaat die geverifieerd kan worden via medisch geaccepteerde methoden als röntgen, 
scanners en testen. 

L.9.3. Een speler die niet voldoet aan artikel L.9.2. wordt aangemerkt als een valide speler. 
L.9.4. Een speler kent een waarde van 0, 0.5 ……… 4.0, 4.5 punten. De aan de punten gerelateerde kenmerken 

worden ieder seizoen vermeld in het competitieboek. 
L.9.5. Voorafgaande aan een seizoen wordt per divisie het maximum aantal punten vastgesteld waarmee een 

ploeg in het veld mag staan. Is dit maximum niet gesteld dan geldt het maximum van het voorgaande 
seizoen. Dit wordt vermeld in het competitieboek. 

L.9.6. Voor elke speelster die in het veld staat kan 1.5 punt aan het puntentotaal van een ploeg worden 
toegevoegd. Voor elke speelster U19 die in het veld staat kan 2.0 punt aan het puntentotaal van een ploeg 
worden toegevoegd. Voor elke speler U19 die in het veld staat kan 1.0 punt aan het puntentotaal van een 
ploeg worden toegevoegd. 

 De toevoeging geldt voor spelers die voldoen aan de minimale handicap eis. 
L.9.7. De punten van een geclassificeerde speler worden vermeld op de identificatiekaart van die speler. 
L.10.1. Een speler kan in beroep gaan tegen de toegekende classificatie door gebruik te maken van een speciaal 

formulier. Dit formulier moet de vereniging van de betreffende speler bij de secretaris van de CC indienen. 
L.10.2. Een speler met een progressieve aandoening kan eenmaal per jaar op eigen verzoek kosteloos worden 

geclassificeerd. Dit geldt ook na operaties. 
L.10.3. Ieder geval van verandering van strapping of nieuwe strapping op zich dient aan de CC te worden gemeld. 
L.10.4. Iedere andere speler of coach kan via de eigen vereniging beroep aantekenen tegen een classificatie door 

gebruik te maken van een speciaal formulier. Dit formulier moet worden ingediend bij de secretaris van de 
CC. 
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L.11. In gevallen waarin de artikelen L.8. tot en met L.10. niet voorzien beslist de CC in overleg met het 
bondsbestuur. 

L.12.1. Slechts spelers die voldoen aan de bepalingen van de IWBF kunnen uitkomen voor nationale ploegen. 
L.12.2. Een vereniging kan bij het bondsbestuur uitstel vragen voor een wedstrijd van een ploeg waarvan een speler 

van die ploeg deelneemt aan een gelijktijdige activiteit van een nationale ploeg. Eveneens kan uitstel worden 
gevraagd voor een wedstrijd indien de tijd tussen beide bovenbedoelde activiteiten minder dan 24 uur 
bedraagt. 

L.12.3. Nadere bepalingen met betrekking tot nationale ploegen die niet in dit WR zijn vastgelegd kunnen bij besluit 
van het bondsbestuur worden geregeld.  

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uitgestelde Algemene Najaarsvergadering 
Nederlandse Basketball Bond 

Utrecht, 25 januari 2014 
 

Bijlage E bij agendapunt 05.c 
 

Reglementen 
Vaststellen gewijzigd Reglement Tucht- en Geschillen Rechtspraak 
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Aan: De afgevaardigden van de Algemene Vergadering van de NBB 

Betreft: Wijziging Reglement Tucht- en Geschillen Rechtspraak (TGR) 

Van: Bestuur NBB                                                Datum : 23 december 2013 

Aantal pagina’s: 2  

 
 
Geachte afgevaardigden, 
 
1. Wijziging artikel A5 en A6  
 
Toelichting 
Bij de laatste wijziging van het reglement Tucht- en Geschillen Rechtspraak is de bepaling 
vervallen dat de kernleden van de Tucht- en Geschillen Commissie en de leden van de 
Commissie van Beroep periodiek aftredend en herkiesbaar zijn. Met het thans voorliggende 
voorstel wordt die omissie hersteld. 
 
Noch leden van het bestuur, noch die van statutaire of bestuurscommissies van de 
Nederlandse Basketball Bond worden voor onbepaalde tijd gekozen. Iedere aanstelling 
(behoudens die van mensen in loondienst, op wie het burgerlijk recht van toepassing is) is 
van tijdelijke aard. 
De leden van de Nederlandse Basketball Bond behoren het recht te hebben en te houden 
om automatisch op gezette tijden aanstellingen in (her-)overweging te nemen. 
 
Vroeger moesten de leden zich ieder jaar uitlaten over de (her-)verkiezing van de 
tuchtrechtelijke commissies. Voorgesteld wordt om de periode waarvoor een lid van de 
tuchtrechtelijke commissies gekozen wordt, gelijk te trekken aan die waarvoor bijvoorbeeld 
ook de leden van het bestuur gekozen worden, namelijk 3 jaar. 
 
Op die manier blijft de continuïteit binnen de commissies gewaarborgd en worden de leden 
ontslagen van de verplichting om ieder jaar steeds een nieuwe afweging te maken. 
 
Voorstel: 
Het bestuur stelt voor de artikelen A.5 en A.6 te wijzigen (wijzigingen in cursief) 
 
Wijzigingen A.5 en A.6 (wijzigingen in cursief) 
A.5. Tucht- en Geschillen Commissie (TGC) 

1. De TGC bestaat uit kernleden en gewone leden. Het aantal kernleden bedraagt minimaal 5. 
2. a. De kernleden van de TGC worden, uit een door het Bondsbestuur op te maken voordracht, 

gekozen door de Algemene Vergadering die op basis van artikel 11. van de statuten van de 
NBB wordt gehouden voor een periode van drie jaar. De Algemene Vergadering kan 
tegenkandidaten stellen. 

b.  Ieder jaar treedt een aantal kernleden af volgens een door de voorzitter en de secretaris van 
de TGC op te stellen rooster. Een aftredend kernlid is terstond herkiesbaar. Een tussentijds 
benoemd of nieuw gekozen kernlid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het 
kernlid in wiens plaats hij is gekozen. 

c. De gewone leden van de TGC worden, gehoord de overige kernleden, benoemd door de 
voorzitter en de secretaris van de TGC. 

d. De voorzitter en de secretaris van de TGC zijn q.q. kernlid en worden in functie gekozen. 
e. Ingeval van een tussentijdse vacature bij de kernleden van de TGC zal de eerstvolgende 

Algemene Vergadering in de vacature voorzien. Mocht door het tussentijdse ontstaan van 
een vacature het aantal kernleden van de TGC beneden de 5 dalen, dan blijft de TGC 
niettemin bevoegd, voorzover het aantal kernleden niet beneden de 3 daalt. 
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Indien het aantal kernleden beneden de 3 daalt, zullen de overgebleven kernleden een 
voordracht doen aan het bestuur tot benoeming van nieuwe kernleden. Deze benoeming 
geschiedt slechts tot de eerstvolgende Algemene Vergadering alwaar deze nieuwe 
kernleden gekozen moeten worden. 

f. Bij tussentijds aftreden van de voorzitter of de secretaris benoemen de overige (kern-) leden 
een waarnemend voorzitter respectievelijk een waarnemend secretaris. De 
plaatsvervanging geschiedt slechts tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering, alwaar 
een voorzitter respectievelijk een secretaris gekozen moet worden.  

A.6. Commissie van Beroep (CvB) 
1. De CvB bestaat uit minimaal 5 leden. 
2. a. De leden van de CvB worden, uit een door het Bondsbestuur op te maken voordracht,  

 gekozen door de Algemene Vergadering, die op basis van artikel 11. van de statuten van de  
  NBB wordt gehouden voor een periode van drie jaar. De Algemene Vergadering kan  

 tegenkandidaten stellen. 
b. Ieder jaar treedt een aantal leden van de CvB af volgens een door de voorzitter en de 

secretaris van de CvB op te stellen rooster. Een aftredend lid van de CvB is terstond 
herkiesbaar. Een tussentijds benoemd of nieuw gekozen lid van de CvB neemt in het 
rooster van aftreden de plaats in van het lid van de CvB in wiens plaats hij is gekozen. 

c. De voorzitter en de secretaris van de CvB worden in functie gekozen. 
d. Ingeval van een tussentijdse vacature bij de leden van de CvB, zal de eerstvolgende 

Algemene Vergadering in de vacature voorzien. Mocht door het tussentijdse ontstaan van 
een vacature het aantal leden van de CvB beneden de 5 dalen, dan blijft de CvB niettemin 
bevoegd, voorzover het aantal leden niet beneden de 3 daalt.  
Indien het aantal leden beneden de 3 daalt, zullen de overgebleven leden van de CvB een 
voordracht doen aan het bestuur tot benoeming van nieuwe leden van de CvB. Deze 
benoeming geschiedt slechts tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering alwaar deze 
nieuwe leden van de CvB gekozen moeten worden. 

e. Bij tussentijds aftreden van de voorzitter of de secretaris benoemen de overige leden van de 
CvB een plaatsvervangend voorzitter respectievelijk een plaatsvervangend secretaris. Een 
plaatsvervanging geschiedt slechts tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering, alwaar 
een voorzitter respectievelijk een secretaris gekozen moet worden. 

 

 
2. Wijziging mbt Doping 

 
Toelichting 
Als gevolg van het onderbrengen van dopingzaken bij het Instituut Sportrechtspraak 
heeft de NBB hierin in tuchtrechtelijke zin geen taak meer. Daarvoor zijn in de AV van 
23 maart 2013 de statuten gewijzigd en op dit punt bij de notaris vastgelegd. In het 
Reglement Tucht- en Geschillen Rechtspraak staan echter nog verwijzingen naar 
dopingzaken.  
 
Voorstel: 
Om het juridisch goed af te dichten stelt het bestuur voor: de artikelen A.1.4., A.50.1.5. 
en A. 59.1.4. van het Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak te laten vervallen. 
Artikel A.59.1.5. wordt vernummerd naar A.59.1.4. 

 
Met vriendelijke groet  
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND 
Mede namens het  bestuur van de NBB, 
 
 
 
 
Jelle Witvoet 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uitgestelde Algemene Najaarsvergadering 
Nederlandse Basketball Bond 
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Bijlage F bij agendapunt 05.d 
 

Reglementen 
Vaststellen ingangsdatum Statuten en Huishoudelijk Reglement  
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Aan: De afgevaardigden van de Algemene Vergadering van de NBB 

Betreft: Ingangsdatum Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Van: Bestuur NBB                                                Datum : 23 december 2013 

Aantal pagina’s: 2  

 
 
Geachte afgevaardigden, 
 
1. STATUTEN 

 
Toelichting: 
Als gevolg van de financiële situatie van de NBB en het reorganisatieplan zoals 
besproken in de AV van september 2013 is afgesproken dat de nieuwe statuten, met de 
daarbij behorende integratie van de NBB en de vijf Rayons, niet voor 1 januari 2014 
voltooid zal zijn. 
 
Gelet op het genoemde tijdpad in het Plan van Aanpak en het reorganisatieplan, als ook 
de druk vanuit subsidiegevers, is het wenselijk om de nieuwe statuten in te laten gaan 
niet later dan 1 januari 2015. Met dit voorstel voldoen we ook aan de gemaakte 
afspraak in de AV van september 2013 om de ingangsdatum van de door de AV 
vastgestelde statuten te bekijken, indachtig de toen vastgestelde datum van 1 januari 
2014. 
 
Het bestuur heeft in september 2013 ook kennis genomen van de motie van Rayon 
Noord-Holland. Het bondsbestuur wenst dat de integratie goed verloopt, recht doende 
aan belangen van alle partijen. In dat licht stellen wij voor met de AV af te spreken dat 
we in de AV van november 2014 een notitie neerleggen waarin de voortgang van de 
integratie, inclusief openstaande punten, risico’s alsmede waarin de voortgang van het 
(financiële) herstel van de NBB  wordt opgenomen. Op basis van deze notitie steken we 
in de AV van november 2014 een thermometer in het proces en beoordelen we of de 
datum van 1 januari 2015 realistisch en haalbaar is. 
 
Voorstel: 
Het bondsbestuur stelt voor om de datum van 1 januari 2014 in lid 2 van artikel 21 van 
de statuten te wijzigen in 1 januari 2015. 
Gelijk stelt het bestuur de AV voor om formeel te bekrachtigen dat het nieuwe 
Huishoudelijk Reglement, als aangenomen in de AV van 23 maart 2013, ingaat gelijk 
met de wijzigingen in de statuten als bedoeld in lid 2 van dit artikel. 
 
Wijziging 
 
OVERGANGSBEPALINGEN 
Artikel 21 

1. De door de Algemene Vergadering van 23 maart 2013 vastgestelde statuten treden 
onmiddellijk in werking op het moment dat de notaris de akte met deze statuten 
verlijdt voor zover het de bepalingen betreft aangaande de aansluiting bij het 
Instituut Sportrechtspraak en de tuchtrechtspraak inzake overtredingen van 
dopingbepalingen en overtredingen seksuele intimidatie. 
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2. De overige bepalingen van de in lid 1. bedoelde statuten treden in werking op een 
door de Algemene Vergadering te bepalen tijdstip dat vóór 1 januari 2015 ligt. 

3. De statuten zoals laatstelijk zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van 18 
april 2009 vervallen onmiddellijk voor zover het de bepalingen betreft aangaande 
de tuchtrechtspraak inzake overtredingen van dopingbepalingen. 

4. De overige bepalingen van de in lid 3. bedoelde statuten verliezen hun kracht op 
het moment dat de bepalingen van de in lid 1. bedoelde statuten in werking treden, 
overeenkomstig het gestelde in lid 2. 

5. Dit artikel wordt als vervallen beschouwd op het moment dat aan hetgeen in lid 4. 
vermeld staat, volledig is voldaan. 

 
 
2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Toelichting 
Op de Algemene Vergadering van 23 maart 2013 zijn wijzigingen in de statuten en het 
Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Niet alle wijzigingen zijn ook direct in werking 
getreden. Voor de statuten zijn daarvoor Overgangsbepalingen vastgesteld.  
Het bestuur stelt voor om iets dergelijks ook voor het Huishoudelijk Reglement op te 
nemen. 
 
Voorstel: 
Het bondsbestuur stelt voor onderstaand artikel toe te voegen als artikel 13 aan het 
Huishoudelijk Reglement, waarbij artikel 13 (oud) wordt artikel 14 (nieuw). 
 
Wijziging 
 
OVERGANGSBEPALINGEN 
Artikel 13 (nieuw) 
1. Bepalingen in het door de Algemene Vergadering van 23 maart 2013 vastgesteld 

Huishoudelijk Reglement die een uitwerking zijn van zaken van die in de eveneens 
op 23 maart 2013 vastgestelde statuten staan,  treden in werking op het moment dat 
de overeenkomstige bepalingen in de statuten in werking treden en/of op een door 
de Algemene Vergadering te bepalen tijdstip dat vóór 1 januari 2015 ligt. 

2. De overige bepalingen van het in lid 1. bedoelde Huishoudelijk Reglement treden in 
werking op een door de Algemene Vergadering te bepalen tijdstip dat vóór  
1 januari 2015 ligt. 

3. Overeenkomstige bepalingen in het Huishoudelijk Reglement zoals laatstelijk is 
vastgesteld door de Algemene Vergadering van 26 november 2011 verliezen hun 
kracht op het moment dat de bepalingen van het in lid 1. bedoelde Huishoudelijk 
Reglement in werking treden, overeenkomstig het gestelde in lid 1. en lid 2.  

4. Dit artikel wordt als vervallen beschouwd op het moment dat aan hetgeen in lid 3. 
vermeld staat, volledig is voldaan. 

 
Met vriendelijke groet  
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND 
Mede namens het  bestuur van de NBB, 
 
 
Jelle Witvoet 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uitgestelde Algemene Najaarsvergadering 
Nederlandse Basketball Bond 

Utrecht, 25 januari 2014 
 

Bijlage G bij agendapunt 06.a 
 

Financiën 
Verslag van de Financiële Commissie bij de begroting 2014 
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Nederlandse Basketball Bond 

Financiële Commissie 
 

 
De Financiële Commissie heeft na de laatste AV één vergadering gehad. Bij deze 
vergadering waren aanwezig de Penningmeester, de Directeur en de Controller van de 
NBB. 
 
De voornaamste punten waren in deze vergadering: 
 
1. De stand van zaken lopende jaar 2013 

Hierin werd aangegeven dat de resultaten in lijn lagen met eerdere berichten en zal 
ongeveer uitkomen op plus 100.000,-- t.o.v. een begroting van plus 221.852,-- 
Het bestuur zal in de komende AV een toelichting geven over de verschillen die er 
zijn geweest. Dit resultaat is nog exclusief eventuele positieve of negatieve 
resultaten vanuit de lopende reorganisatie. 

 
2. Begroting 2014 

Bij de presentatie van de begroting 2014 heeft het bestuur aangegeven dat de 
begroting in lijn is met de gekozen weg tot verbetering van het eigenvermogen en 
daarbij ook het gezond maken van de organisatie. Het begrote resultaat van plus 
322.000,-- is dan ook een goede stap daar naar toe. 
De Financiële Commissie adviseert de AV om de Begroting 2014 te 
aanvaarden. 
 

3. Meerjarenbegroting 
Er wordt op het bureau van de Bond hard gewerkt aan het tot stand komen van een 
meerjarenbegroting en de eerste contouren daarvan zullen eerdaags besproken 
worden en de kans bestaat dat er op de volgende AV de eerste overzichten zullen 
worden gepresenteerd. 
 

4. Nieuwe accountant 
De NBB heeft het contract met de huidige accountant opgezegd en is hard bezig om 
een nieuwe accountant te vinden. De Financiële Commissie wordt in het traject 
meegenomen. 

 
 
 
Financiële Commissie 
20 december 2013 



 

Verslag Financiële Commissie 
AV 25 januari 2014 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Uitgestelde Algemene Najaarsvergadering 
Nederlandse Basketball Bond 

Utrecht, 25 januari 2014 
 

Bijlage H bij agendapunt 06b 
 

Financiën 
Goedkeuren Begroting 2014 (incl tarievenlijst) 
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Toelichting op de Begroting 2014 
 
1) Inleiding 

De NBB bevindt zich nog steeds in financieel zwaar weer. Met het negatieve resultaat 
over 2012 en het negatieve eigen vermogen van EUR 828.788 is in 2013 een 
reorganisatieplan opgesteld en uitgevoerd. Onderdeel van dit reorganisatieplan is het 
realiseren van een positief eigen vermogen van (tenminste) EUR 200.000 per 31 
december 2016. Daartoe dienen de begrotingen (en resultaten) 2014 – 2016 jaarlijks 
EUR 322.000 positief te zijn.  
 
Dit zullen we ook op deze wijze meenemen in de meerjarenbegroting, en we laten dit 
bedrag ook in de begroting 2014 zien. 
 
Bij het opstellen van de begroting is gekeken naar de geplande activiteiten voor 2014, de 
begroting 2013 en de prognose 2013 per 1 september. 
 
Hieronder lichten wij op hoofdlijnen de verschillende onderdelen van de begroting toe, 
zonder daarbij iedere kostenpost afzonderlijk te benoemen.  

 
2) Inkomsten 

a. Contributies 
De contributies zijn ten opzichte van 2013 geïndexeerd met 2,5 % conform het in mei 
2013 gepubliceerde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Zoals afgesproken met 
de Algemene Vergadering, en ook naar de uitdrukkelijke wens van het bestuur, is 
geen verdere contributieverhoging doorgevoerd. 
Voor de ledenaantallen is de trend van de afgelopen jaren aangehouden: een lichte 
daling. 

b. Subsidies 
In de berekeningen als opgenomen in het reorganisatieplan zijn de Lotto 
ontwikkelingen meegenomen, welke voor 2014 concreet minus 5% zijn. De in de 
begroting 2014 opgenomen subsidies zijn de concrete bedragen, bij Algemeen en bij 
Basketballontwikkeling gekoppeld aan ons ledenaantal in relatie tot de 
ledenaantallen van alle sportbonden welke voor 2014 kunnen aanvragen conform 
het Lotto Bestedingsplan 2014 en de goedgekeurde topsportplannen voor de 
Vrouwen (CTO Amsterdam) en Rolstoelbasketballers (CTO Papendal).  

 
3) Uitgaven 

a. Salarissen 
De salarissen zijn berekend conform het personeelsbestand en de cao Sport. Ten 
opzichte van 2013 zien we hier een forse afname van de kosten als gevolg van de 
doorgevoerde reorganisatie. 

b. Huisvestingskosten 
Voor huisvestingskosten is het bedrag begroot op basis van de huidige huurtarieven 
en contractueel vastgelegde aantal vierkante meters. Binnen het Huis van de Sport 
worden verkennende gesprekken gevoerd over de toekomst, mogelijk toetreden van 
nieuwe huurders, verkenning naar lagere huurtarieven e.d.  

Aan: De afgevaardigden van de Algemene Vergadering van de NBB 

Betreft: Toelichting NBB Begroting 2014 

Aantal pagina’s: 3 Datum : 27 november 2013 
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Omdat geen van deze ontwikkelingen op dit moment concreet genoeg is, hebben wij 
deze (positieve) ontwikkelingen niet in de begroting 2014 meegenomen. 
 

c. Overige organisatiekosten 
Onderdeel van deze rubriek zijn de verzekeringen die wij voor onze leden afsluiten. 
De premies die via de contributienota’s worden geïnd zijn hier ook opgenomen. 
Naast de reguliere licentiekosten voor de software van onze leden- en 
wedstrijdadministratie zijn extra kosten begroot voor de aanpassing van deze 
software als gevolg van de voorstellen voor het nieuwe Wedstrijdreglement. 

 
d. Wedstrijdzaken 

Binnen Wedstrijdzaken is het goed om de volgende aspecten specifiek te benoemen: 
- de inschrijfgelden zijn, net als de contributies, geïndexeerd. Er ligt geen 

voorstel voor verhoging/ verlaging van de inschrijfgelden voor de landelijke 
competities. Het bedrag is berekend op basis van de huidige competities. 

- Arbitragekosten zijn budgettair neutraal. 
- Opbrengsten TGC zijn kostendekkend voor de commissiekosten alsmede de 

secretariële ondersteuning. 
- Bij de evenementen begroten we lagere opbrengsten ten opzichte van de 

afgelopen jaren, mede op basis van de prognose 2013 en de doorgevoerde 
bezuinigingen op marketing. 

- De financiële afspraken met de FEB zijn in een bestuurlijk overleg tussen 
NBB en FEB overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. 
 

e. Basketballontwikkeling 
Bij basketballontwikkeling zijn de camps, breedtesport rolstoelbasketball en 
Streetball Masters budgettair neutraal opgenomen. Wanneer rond de activiteiten 
minder opbrengsten (of meer opbrengsten) worden gerealiseerd, zal er aan de 
uitgavenkant en op activiteitniveau bijgestuurd worden. De activiteiten voor de 
Dunkers Kids Club zijn beperkt als gevolg van de ontwikkelingen in de interne 
organisatie. Er is voor de DKC dan ook een klein budget opgenomen. 

 
f. Educatie 

Educatie laat ten opzichte van 2013 een groter ‘tekort’ zien, wat voornamelijk komt 
doordat in 2013 voor het project Veilig Sportklimaat een reallocatie van 
subsidiegelden uit 2012 opgenomen kon worden. 
 
De hoogte van de subsidies voor het project Veilig Sportklimaat zijn budgettair 
neutraal opgenomen. Zodra de toewijzing voor 2014 is ontvangen zullen op de 
verschillende onderdelen van dit programma de verplichtingen aangegaan worden. 
Wel wordt, op basis van de voortgang van dit project, een deel van de begrote 
personeelsinzet gecontinueerd. Wij zijn van mening dat dit van belang is voor de 
continuïteit van het programma en dat dit een verantwoord risico betreft. 

 
g. Topsport 

Mannen 
Voor 2014 geldt, net als in 2013, dat het Nationaal Mannen Senioren team en MU20 
team door de FEB onder hun hoede zijn genomen.  
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MU18 en MU16 zijn door de NBB ingeschreven voor de Europese 
Kampioenschappen. Voor alle jeugdteams is per team een bedrag van EUR 47.500 
aan kosten in de begroting opgenomen. Deze kosten betreffen inschrijfgelden EK, 
kosten stafleden, reizen en voorbereidingskosten. 
 
Voor het MU15 en MU14 team zijn, bescheiden, kosten begroot voor deelname aan 
een internationaal toernooi. 
 
Vrouwen 
Het Nationaal Vrouwen Seniorenteam speelt in 2014 thuis- en uitwedstrijden voor de 
kwalificatie voor het EK 2015. Ten opzichte van 2013, toen één toernooi in 
Luxemburg is gespeeld, betekent dit hogere reiskosten en een langere nationaal 
teamperiode. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting.  
 
VU20, VU18 en VU16 zijn net als MU18 en MU16 ingeschreven voor de Europese 
Kampioenschappen en net als voor MU18 en MU16 is per team een bedrag van 
EUR 47.500 aan kosten in de begroting opgenomen. 
 
Tevens is bij de vrouwen, in de begroting onderdeel van de rubriek Commissies en 
Werkgroepen, budget gereserveerd voor de uitvoering van het Plan van Aanpak 
Vrouwenbasketball, waar onder andere versterking van de Vrouwen Eredivisie, 
communicatie en het instellen van speelstersraad onderdeel van uitmaken. Door het 
uitvoeren van een aantal concrete acties in het lopende seizoen hopen we het 
vrouwenbasketball op korte termijn alvast meer gezicht te geven. 
Een belangrijk ander doel van dit PvA is om onze hoogste landelijke competitie in de 
toekomst uit te breiden naar een ‘veilig’ aantal eredivisieclubs. Daarnaast zullen de 
verschillende opgedane ervaringen dienen om de strategie van het 
vrouwenbasketball in Nederland voor de komende jaren verder te ontwikkelen. 
 
Voor U18 3x3 is een bedrag van EUR 11.000 begroot. In 2014 vinden de Jeugd 
Olympische Spelen in Nanjing plaats. Zowel MU18 3x3 als VU18 3x3 maken kans 
om zich hiervoor te plaatsen. Indien zij zich voor dit evenement plaatsen, worden de 
reis- en verblijfkosten voor dit evenement door NOC*NSF betaald. 
 
Voor het VU15 en VU14 team zijn (bescheiden) kosten begroot voor deelname aan 
een internationaal toernooi. 
 
CTO Amsterdam 
Het programma voor CTO Amsterdam wordt gefinancierd vanuit de subsidie van 
NOC*NSF samen met Topsport Amsterdam. De samenwerking met CTO Amsterdam 
is ook terug te vinden in de programma’s voor de Nationale Vrouwenteams. Voor de 
trainingen en wedstrijden wordt de zaalhuur binnen de CTO constructie gefinancierd. 
 
Nationale Rolstoel teams 
Zowel de vrouwen als de mannen zijn in 2014 gekwalificeerd voor de 
Wereldkampioenschappen in respectievelijk Canada en Zuid-Korea. Met name de 
hoge reiskosten voor deze twee toernooien worden gefinancierd uit een reallocatie 
van subsidiegelden uit 2013 en een pre-allocatie van subsidiegelden voor 2015 en 
2016. Deze regeling is met NOC*NSF vastgelegd. 
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Alle bedragen in € * 1 Verwachting eind 2013

omschrijving Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

Algemeen totaal 935.279 1.919.581 1.088.894 1.885.021 1.132.077 1.897.377

Algemeen Diversen en opbrengsten 14.000 1.789.535 0 1.770.021 47.300 1.752.449

Contributies 0 1.523.000 0 1.525.021 0 1.487.137

Subsidies 0 240.035 0 235.000 0 241.501

Overige baten 14.000 26.500 0 10.000 47.300 23.811

Bondsbureau kosten salarissen en afschrijvingen 621.779 3.891 822.520 0 848.394 4.685

Lonen, salarissen en sociale lasten 337.328 0 507.520 0 552.104 0

Afschrijvingen 19.420 0 35.000 0 19.528 0

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten- en kantoorkosten (incl. via Huis van de Sport) 265.031 3.891 280.000 0 276.762 4.685

Organisatiekosten 221.200 89.000 342.000 115.000 312.009 140.243

Bestuur    31.200 0 32.000 0 25.941 0

Overige organisatiekosten 190.000 89.000 210.000 100.000 199.945 93.120

Marketing & Publiciteit 49.500 37.155 80.000 15.000 63.876 47.123

Commissies/Werkgroepen totaal 28.800 0 20.000 0 22.247 0

Doorverdeelde  directe algemene kosten 0 0 -75.626 0 -75.626 0

Begroting 2014

Begroting 2013 na 

maatregelen



 

Begroting 2014  
Pagina 2 

AV 25 januari 2014 
 

 

Alle bedragen in € * 1 Verwachting eind 2013

omschrijving Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

Wedstrijdzaken totaal 590.874 662.128 613.339 716.169 650.145 701.395

Algemene- en personeelskosten wedstrijdzaken 75.201 0 63.851 0 84.596 425

Competities 31.500 201.518 17.000 201.000 13.225 202.418

Rolstoelcompetities 0 0 0 0 0 0

Arbitrage Mannen Eredivisie 131.220 130.100 450.000 450.000 450.000 461.000

Arbitrage overige LC (nadere verdeling in projecten?) 221.530 221.530 0 0 0 0

Arbitrage stages 30.000 29.980 0 0 0 0

Arbitrage beoordelingen 30.000 30.000 0 0 0 0

TGC 19.423 25.000 21.519 32.169 32.619 18.423

 

Evenementen (uitsplitsing via projecten) 32.000 24.000 27.000 33.000 30.736 19.129

FEB 20.000 0 10.000 0 15.000 0

Doorverdeelde algemene kosten NBB naar WZ 0 0 23.969 0 23.969 0

Begroting 2014

Begroting 2013 na 

maatregelen



 

Begroting 2014  
Pagina 3 

AV 25 januari 2014 
 

 

Alle bedragen in € * 1 Verwachting eind 2013

omschrijving Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

Basketballontwikkeling totaal 252.284 243.505 306.729 316.691 404.502 311.603

Algemene- en personeelskosten Basketballontwikkeling 93.929 12.000 -30.291 20.000 77.035 17.000

Sportparticipatie 0 60.544 57.691 57.691 0 57.691

Streetball Masters 49.565 48.500 0 0 85.830 42.097

Dunkers kids club 2.000 0 0 3.000 700

Sportimpuls 15.000 24.300 50.000 50.000 40.000 25.854

Basketball Camps 58.790 62.961 90.000 90.000 72.158 75.960

Rolstoelbasketball 33.000 35.200 101.976 80.000 74.239 54.300

Algemene- en personeelskosten jeugdrolstoelbasketball 0 35.000 48.694 80.000 48.483 54.300

Jeugdcompetitie rolstoelbasketball incl.NK 3.500 0 0 0 0 0

Nationaal jeugdprogramma Rolstoelbasketball 29.500 200 52.000 0 24.474 0

Doorverdeelde algemene kosten NBB naar BO 0 0 1.282 0 1.282 0

Educatie totaal 397.180 328.065 339.792 302.500 309.371 267.114

Algemene- en personeelskosten 82.114 3.000 62.416 3.000 80.343 3.000

Deskundigheidsbevordering 101.480 111.480 0 20.000 0 58.855

opleiding scheidsrechters 5.000 5.000

Opleiding trainers 96.480 106.480 110.000 139.500 65.300 104.220

Veilig sportklimaat 213.585 213.585 160.000 160.000 156.352 159.894

Doorverdeelde algemene kosten NBB naar Educatie 0 0 7.376 0 7.376 0

Begroting 2014

Begroting 2013 na 

maatregelen
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Alle bedragen in € * 1 Verwachting eind 2013

omschrijving Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

Topsport totaal 701.959 181.876 921.754 387.138 1.273.534 781.340

Algemene- en personeelskosten/opbrengsten Topsport 149.459 50.000 215.597 10.000 324.775 50.000

Nationale Teams Mannen 110.000 17.684 35.000 35.368 108.333 47.401

Nationaal Mannen Senioren team 0 17.684

Nationaal MU22 team 0 0

Nationaal MU20 team 15.000 0

Nationaal MU19 team 0 0

Nationaal MU18 team 47.500 0

Nationaal MU17 team 0 0

Nationaal MU16 team 47.500 0

Nationale Teams Vrouwen 311.500 5.000 168.000 25.000 266.164 11.500

Nationaal Vrouwen Senioren team 158.000 5.000

Nationaal VU22 team 0 0

Nationaal VU20 team 47.500 0

Nationaal VU19 team 0 0 12.500 0 41.666 0

Nationaal VU18 team 47.500 0

Nationaal VU17 team 0 0

Nationaal VU16 team 47.500 0 12.500 0 41.666 0

Nationaal  3x3 team 11.000 0

CTO Amsterdam (Opstelling aangepast 2014!) 77.000 75.926 240.170 240.170 487.293 480.393

Talentontwikkeling totaal 54.000 33.266 54.000 54.000 54.000 46.000

Talentontwikkeling algemeen 14.000 11.666 24.000 24.000 24.000 24.000

MU15 team 5.000 2.700

MU14 team 10.000 8.100

VU15 team 5.000 2.700

 VU14 team 10.000 8.100

RTC/Basketballacademies 10.000 0 0 0 0 0

Masterclass (O) 15.000 15.000 0 0

Doorverdeelde algemene kosten NBB TS 0 0 18.987 7.600 32.968 146.046

Begroting 2014

Begroting 2013 na 

maatregelen
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Alle bedragen in € * 1 Verwachting eind 2013

omschrijving Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

Topsport rolstoel 488.828 353.250 449.759 334.600 424.244 336.932

Nationaal Mannen rolstoel team 239.678 127.784 159.250 112.667 155.277 116.399

Nationaal Vrouwen rolstoel team 215.570 195.566 257.250 210.333 241.228 210.633

0 0

Husivesting rolstoelers Papendal/Arnhem 22.080 9.900 21.600 11.600 22.080 9.900

CTO Rolstoel 11.500 0 0 0 0 0

Algemene- en personeelskosten/opbrengsten Topsport rolstoel 0 20.000 6.000 0 0 0

Doorverdeelde algemene kosten NBB TS Rolstoel 0 0 5.659 0 5.659 0

totaal generaal 3.366.405 3.688.405 3.720.267 3.942.119 4.193.873 4.295.761

Saldo (positief = overschot) 322.000 221.852 101.889

Begroting 2014

Begroting 2013 na 

maatregelen

 
 
 
 



 

Tarievenlijst 2014  
Pagina 1 

AV 25 januari 2014 
 

 

 
OVERZICHT VERGOEDINGEN EN TARIEVEN 2014 

 
De cijfers in de onderdelen 1 t/m 11 zijn bruto bedragen. 
 
1. Reiskosten 

 
Kosten openbaar vervoer, of eventueel 0,19 per autokilometer. 
 
 

2. Vergoedingen scheidsrechters en NBB-commissarissen per wedstrijd landelijke 
competities  

 
SCHEIDSRECHTERS 
 
HEREN 

 
Weekend 

 
Midweek 

Eredivisie 175 175 
Promotiedivisie 40 80 
Eerste divisie 25 50 
Tweede divisie 20 40 
Eredivisie U24 - U22 – U20 – U18 – U16 
Eredivisie U14 competitie 

25 
15 

50 
30 

Tweede divisie U24 - U22 – U20 – U18 – U16 15 30 
Tweede divisie U14 competitie 15 30 

 
 
DAMES Weekend Midweek 
Eredivisie 40 80 
Promotiedivisie 25 50 
Tweede divisie  20 40 
Eredivisie U20 – U18 – U16 competitie  25 50 
Tweede divisie U20 – U18 – U16 competitie 15 30 
 
COMMISSARISSEN 
 
 
SCHEIDSRECHTERSCOACHES 
Heren Eredivisie 

 
Weekend 

40 
 

Weekend 
40 

 
Midweek 

50 
 

Midweek 
40 

 
 

De vergoedingen voor scheidsrechters, commissarissen, scheidsrechterscoaches, TGC-leden en 
andere officials voor play off-wedstrijden worden separaat vastgesteld.  
 
OEFENINTERLANDS Weekend Midweek 
Wedstrijden nationale teams heren senioren –U23 175 175 
Wedstrijden nationale teams dames senioren  100) 100 
Wedstrijden nationale teams U22 – U20 
Wedstrijden nationale team U18-U17-U16-U15 

50) 
25 

100 
50 

Wedstrijden nationale teams rolstoel (heren/dames/jeugd) 32 64 
 
OEFENWEDSTRIJDEN NATIONALE TEAMS GEEN INTERLANDS 

Wedstrijden nationale teams heren senioren 
Wedstrijden nationale teams dames senioren 
Wedstrijden nationale teams heren U23 
Wedstrijden nationale teams U22-U20-U18-U17-U16-U15 
Wedstrijden nationale teams rolstoel (heren/dames/jeugd) 
 

 
Weekend 

175 
40 
40 
25 
32 

 
Midweek 

175 
80 
80 
50 
64 

 
Onder het weekend vallen de dagen vrijdag, zaterdag en zondag en onder midweek de dagen 
maandag t/m donderdag.  
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3. Vergoedingen scheidsrechters rolstoelbasketball  
 

Competitie: Weekend Midweek 
Eredivisie 32 64 

 
Dagvergoeding:  
Toernooidivisie A 40 
Toernooidivisie B 40 
Toernooidivisie C 
Jeugd regioselecties per dagdeel  
Jeugdregioselecties maximale dagvergoeding 

40 
25 
40 

 
 
4. Vergoedingen scheidsrechters bekerwedstrijd 
 

De vergoeding is gelijk aan het tarief dat geldt voor de klasse waarin het hoogst spelende team 
uitkomt.  
Bij de voorronde van de bekercompetitie voor Rolstoelbasketball-teams wordt uitgegaan van 
dagvergoedingen.  

 
5. Vergoeding scheidsrechters trainings-/oefenwedstrijd clubs 

 Weekend Midweek 
Heren Promotiedivisie 20 40 
Heren Eerste divisie 12,50 25 
Heren Tweede divisie 10 20 
Dames Eredivisie  20 40 
Dames Promotiedivisie  12,50 25 
Dames Tweede divisie 10 20 
Eredivisie U24 – U22 – U20 – U18 – U16 
Eredivisie U14 competitie 

12,50 
7,50 

25 
15 

Tweede divisie U24 – U22 – U20 – U18 – U16 7,50 15 
Tweede divisie U14 competitie 7,50 15 
Rolstoel Eredivisie 16 32 

 
NB: De vergoeding voor oefenwedstrijden van clubs is  50% van het tarief dat geldt voor de klasse waarin het hoogst 
spelende team uitkomt.  

 
6. Vergoedingen scheidsrechters nationale kampioenschappen per (finale) wedstrijd/talentencup 

U15/U13 

 
Talentencups U15/U13 per dagdeel of wedstrijd 
U22 t/m U12 teams 

25 
25 

Maximale dagvergoeding 40 
 
7. Vergoeding scheidsrechtersbeoordelaars  
 

Beoordelaren per wedstrijd 
Maximale dagvergoeding 

17,50 
40 

 
8. Cursusvergoedingen opleiders 
 

Experts (per klokuur):  
Basketball Trainer 1 23 
Basketball Trainer 2 23 
Basketball Trainer 3 23 
Basketball Trainer 4 26 
D-cursus/ Basketball Scheidsrechter 3 23 
Tafelofficialcursus 23 
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Cursusleider (per opleiding):  
Basketball Trainer 2 75 
Basketball Trainer 3 125 
Basketball Trainer 4 200 
D-cursus/ Basketball Scheidsrechter 3 40 
 
PvB-beoordelaren (per PvB): 

 

Basketball Trainer 1 

• PvB portfolio  

 
23 

Basketball Trainer 2 

• PvB portfolio  

• PvB praktijk 

 
23 
35 

Basketball Trainer 3 

• PvB portfolio  

• PvB praktijk  

 
69 
46 

Basketball Trainer 4 

• PvB portfolio  

• PvB praktijk 4.1 

• PvB praktijk 4.2 

• PvB praktijk 4.3 

 
108 
52 

108 
26 

 
Hoofdopleiders (per klokuur, bv. coördinatie interne 
opleidingen): 

26 

 
D-cursus/ Basketball Scheidsrechter 3: 

• eindexamen, daggedeelte (min. 2,5 uur) 

• eindexamen, hele dag 

• Portfolio PvB afname (per cursist) 

• Praktijk PvB (per cursist) 

 
46 
92 
46 
46 

 
NBB-leercoaches   
Basketball Trainer 2 (per cursist 4 uur) 
Basketball Trainer 3 (per cursist 7 uur) 

92 
161 

Basketball Trainer 4 (per cursist 10 uur) 260 

 
 

 

9. Cursusgelden * 
  
Basketball Trainer 1  100 
Basketball Trainer 2 (reguliere opleiding) 300 
Workshop Basketball Trainer 2  50** 
Basketball Trainer 3 (reguliere opleiding)  650 
Workshop Basketball Trainer 3 75** 
Basketball Trainer 4 (reguliere opleiding) 1350 
Workshop Basketball Trainer 4 100** 
 
Intake-gesprek  
 

 
100 

D-cursus/ Basketball Scheidsrechter 3 200 
Tafelofficialcursus 100 
Rolstoelscheidsrechterscursus 100 

 
* Voor de waarborging van het PvB-geld en de gestelde termijnen hiervan wordt verwezen naar de  
  Toetsplannen. Inschrijving van een cursist voor een opleiding, betekent definitieve deelname en de  
  verplichting voor betaling van het cursusgeld.  

 
** Het volgen van 1 of meerdere losse workshops is alleen mogelijk indien een cursist/belangstellende  
    niet regulier aan de opleiding deelneemt, dit wil zeggen, zonder NBB-leercoach zijn leertraject inricht. 
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10. PvB-gelden cursist  
 

Basketball Trainer 1 

• PvB portfolio 

 
50 

Basketball Trainer 2 

• PvB portfolio 

• PvB portfolio herkansing 

• PvB praktijk 

• PvB praktijk herkansing 

 
60 
60 
90 
90 

Basketball Trainer 3 

• PvB portfolio 

• PvB portfolio herkansing 

• PvB praktijk 

• PvB praktijk herkansing 

 
100 
100 
125 
125 

Basketball Trainer 4 

• PvB portfolio 

• PvB portfolio herkansing 

• PvB praktijk (4.1, 4.2 en 4.3) 

• PvB praktijk herkansing per praktijk 

 
200 
200 
450 
200 

 
Herkansingen eindexamen 

 

Herexamen D-cursus/ Basketball Scheidsrechter 3 (per 
onderdeel) 
 

50 

11. Evenementen 
 

Honorarium docenten basketball infodagen, clinics  
vakleerkrachten, stages, trainers, coaches, docenten en 
scheidsrechtersbijscholing, per klokuur 

23 

 
12. Bondscontributie 

 
Contributie 

2013 
Index 
2,5%

Bedrag 
2014 

Senioren/U22 50,00 1,25 51,25 

Jeugd U14-U16-U18-U20 37,50 0,94 38,43 

Jeugd U8-U10-U12 26,00 0,65 26,65 

Recreanten 20,00 0,50 20,50 

NS 20,00 0,50 20,50 

       

 
De bondscontributie wordt verhoogd met het indexcijfer 2,5%. 
 
De contributiebedragen zijn exclusief de premies voor de collectieve ongevallenverzekering ten 
bedrage van € 0,82 per lid en de collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ten 
bedrage van € 1,30 per lid. 

 
13. TGC tarifering 
 

Standaard strafzaak       138 
Heren Eredivisie Strafzaak mondeling                 166 
Heren Eredivisie Strafzaak schriftelijk 121 
Play Off Strafzaak 245 
Niet inzenden verklaring (gedaagde) 59 
Niet inzenden verklaring (scheidsrechter en commissaris) 49 
Dopingzaken kosten conform ISR 
 
De TGC tarifering wordt verhoogd met het indexcijfer 2,5%. 
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14. Commissie van Beroep 

 
Kosten voor het instellen van beroep 
Alleen indien het beroep wordt toegewezen, worden geen 
kosten in rekening gebracht. 
 
De kosten voor het instellen van beroep worden verhoogd 
met het indexcijfer 2,5% 
  

67 
 
 
 

15. Inschrijf- en bekergelden Landelijke - en Rolstoelcompetities 
 

LANDELIJKE COMPETITIES Inschrijfgeld 
13/14 

Inschrijfgeld 
14/15 

Heren Eredivisie 2778 2847 
Heren Promotiedivisie 1710 1753 
Heren Eerste divisie 981 1006 
Heren Tweede divisie - 96 
Dames Eredivisie 1710 1753 
Dames Promotiedivisie 981 1006 
Dames Tweede divisie  96 
Eredivisie U24 – U22 – U20 – U18 981 1006 
Eredivisie U16 –U14 272 279 
Tweede divisie U24 – U22 – U20 – U18  96 
Tweede divisie U16 – U14  96 

   

ROLSTOELBASKETBALL Inschrijfgeld 
13/14 

Inschrijfgeld 
14/15 

Eredivisie   513 526 
Toernooidivisie A 253 259 
Toernooidivisie B 253 259 
Toernooidivisie C 130 133 

 
BEKERCOMPETITIES Inschrijfgeld 

13/14 
Inschrijfgeld  

14/15 
Senioren/jeugd 124 127 
Rolstoelbasketball 118 121 

 
De inschrijfgelden voor de landelijke -, rolstoel- en bekercompetities worden verhoogd met het 
indexcijfer 2,5%. 
 

16. Fonds Talentontwikkeling 
 
LANDELIJKE COMPETITIES Bijdrage 

13/14 
Bijdrage 

14/15 
Heren Eredivisie 1122 1150 
Heren Promotiedivisie 561 575 
Heren Eerste Divisie 337 345 
Heren Tweede Divisie - * 
Dames Eredivisie 561 575 
Dames Promotiedivisie 337 345 
Dames Tweede Divisie - * 
   

De bijdrage Fonds Talentontwikkeling voor de landelijke competities wordt in 2014 verhoogd met 
het indexcijfer 2,5%. 
* Dient nog te worden vastgesteld, zie memo bij Wedstrijd Reglement AV januari 2014 
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17. Letter of Clearance. 
 
Kosten voor afgeven LoC aan buitenlandse clubs 100 100 
   

 
18. Boetes 

Indien de betalingstermijn van een NBB nota is verstreken, en het totaal verschuldigde bedrag 
nog niet is bijgeschreven op de rekening van de NBB, worden invorderingskosten in rekening 
gebracht conform beleidswijziging debiteuren (vastgesteld in AV november 2010). 
 
De betalingstermijn is 30 dagen. 
Indien deze termijn wordt overschreden, dan volgt een betalingsherinnering waarbij € 5,- extra in 
rekening zal worden gebracht. 
Indien een termijn van 60 dagen wordt overschreden, dan volgt een 2

e
 betalingsherinnering 

waarbij € 15,- extra in rekening zal worden gebracht en nog een periode van 14 dagen resteert 
om de vordering alsnog te voldoen. 
Indien deze termijn van 14 dagen eveneens wordt overschreden, dan zal de vordering uit handen 
worden gegeven en start een incassoprocedure, waarbij alle incassokosten voor rekening zullen 
komen van de debiteur. 
 
Nadat de incasso is gestart is het niet mogelijk om nog overleg te voeren inzake de vordering 
en/of een betalingsregeling af te spreken met het bondsbureau. 
************************************************************************************************************** 
 



 

Tarievenlijst 2014  
Pagina 7 

AV 25 januari 2014 
 

 

 
 
 

25 april 2013 

Prijsindexcijfer 
Met verwijzing naar artikel 9 van de statuten van de NBB delen wij u hierbij mede dat het 
prijsindexcijfer door het CBS is vastgesteld op 2,5%. 
 
Dit percentage is gebaseerd op de volgende cijfers - waarbij het basisjaar is vastgesteld op 
2006; 2006 =100 – en zal van toepassing zijn op het jaar 2014 
 
Indexcijfer 2007: 101,61 
Indexcijfer 2008: 104,14 
Indexcijfer 2009: 105,38 
Indexcijfer 2010: 106,72 
Indexcijfer 2011: 109,22 
Indexcijfer 2012: 111,90 
Verschil 2012 tov 2011 = 2,68 
 
In procenten bedraagt het verschil 2,5% 
 
Dit percentage zal van toepassing zijn op de volgende onderdelen: 
a. Contributies 
b. Sponsorafdracht clubs 
c. Trainerslicenties 
d. Administratieve heffing commissie van beroep 
e. Boetes uit landelijke competitie 
f. Licenties landelijke competitie 
g. Inschrijfgelden landelijke competitie 
h. Inschrijfgeld bekercompetitie 
i.  Boetes tucht- en geschillenzaken 
 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71311ned 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Uitgestelde Algemene Najaarsvergadering 
Nederlandse Basketball Bond 

Utrecht, 25 januari 2014 
 

Bijlage I bij agendapunt 06.c 
 

Financiën 
Ter informatie MJB NBB 2014/2015/2016* 

 
 
* wordt nagezonden 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uitgestelde Algemene Najaarsvergadering 
Nederlandse Basketball Bond 

Utrecht, 25 januari 2014 
 

Bijlage J bij agendapunt 07.a 
 

Plan van Aanpak 
Ter informatie Reorganisatieplan/planning* 

(inclusief motie Rayon Noord-Holland) 

 
 
 
 
 
 

*Wordt nagezonden 
 



 

Motie Rayon Noord-Holland 
AV 25 januari 2014 

 

 

 

MOTIE RAYON NH van de NBB 
 

De Algemene Vergadering van de NBB, bijeen op 25 september 2013 te Nieuwegein 
spreekt als haar mening uit dat:  
 
de integratie van de rayons binnen de NBB pas kan plaats vinden als voldaan is aan de 
volgende voorwaarden: 
 

1. De centrale organisatie is in control, zowel organisatorisch als financieel 

2. Het eigen vermogen van de bond is positief 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
TOELICHTING: 
 
Nadat aan deze twee voorwaarden voldaan is, kan binnen een jaar de volledige integratie 
plaats vinden na een nieuw besluit van de AV. 
De rayons zeggen toe zich intussen te zullen onthouden van acties die de integratie kunnen 
schaden. Te denken valt aan het niet-uitbreiden van de bezetting van het rayonbureau, het 
aangaan van andere financiële verplichtingen dan de gebruikelijke. In positieve zin valt 
hieronder ook het als een goed huisvader beheren van de ter beschikking staande 
middelen. 
 
Ad 1:  Op dit moment is de centrale organisatie noch financieel, noch organisatorisch in 
control. Een besluit over definitief integreren lijkt daarmee een stap in het duister. 
Organisatorisch zal het binnen een jaar wel lukken om op orde te komen, maar of dat 
financieel ook zo zal zijn, valt te betwijfelen nu we ook dit jaar weer geconfronteerd worden 
met grote fluctuaties binnen betrekkelijk korte tijd, in tegenstelling tot de prognose. Dat lijkt 
een indicatie van de onvoldoende mate waarin de NBB op dit moment in staat is op 
gewenste resultaten te sturen. Graag willen we eerst zelf kunnen constateren dat dat op 
orde is, voordat we met voldongen feiten zitten. 
 
Ad 2: Rayon NH acht het moreel verwerpelijk het personeel, dat nu als werknemer van het 
rayon nauwelijks een risico loopt, te bewegen (of zelfs te verplichten!) over te stappen naar 
een organisatie die nog jaren (grote) risico's loopt op continuïteit. 
 
Het is onzeker wanneer aan deze twee randvoorwaarden voldaan zal zijn. Uit het staatje op 
pg. 6 van het reorganisatieplan blijkt dat pas eind 2015 een zeer voorzichtig positief eigen 
vermogen wordt verwacht. Gezien de risico's daaronder genoemd, kunnen we er helaas 
zeker van zijn dat dat alleen al vanwege de lopende procedure niet gehaald zal worden. 
 
Het uitstel biedt kansen om het wantrouwen dat in de voorbije jaren is ontstaan onder de 
verenigingsbesturen ten opzichte van het bestuur van de NBB om te buigen in vertrouwen. 
Herstel van vertrouwen kost nu eenmaal veel tijd en moeite. Een betere emotionele basis 
voor de integratie is mooi meegenomen.  
 
Dit alles laat onverlet dat daar waar mogelijk de samenwerking al eerder gestalte moet 
krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het uniformeren van tarieven, het wedstrijdreglement, dat 
voor 90% klaar is, of de competities die volgend seizoen volgens de nieuwe structuur zullen 
worden gespeeld. 


