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Het verslag over '95-'96 zal bij velen de
indruk nalaten van een reeks van boeiende
aKiviteiten binnen een springlevende
organisatie. De NBB hêêft in het verslagjaar
vele ontwikkelingen beleefd, veranderingen
ondergaan en de gevolgen ondervonden van
eurooese en mondiale zaken binnen deze
organisatie. Voor veel van onzê medewerkers,
maaí zeket ook voor veel vrijwilligers bleek
het als altiid weer op de tenen lopen om alles
zo goed mogelijk te laten verlopen. Vanuit het
bestuur benadruk ik het grote respect voor
deze mensen om een organisatie als de onze
in de gelegenheid te houden een hele grote
groep Nederland€rs een Íantastisch spelletje
te laten soelen.
Dat het spelletie erg gewaardeerd wordt
moge ondermeêr bliiken uit het mooie
mediacontract. Als een van de zeer weinige
bonden werd de NBB partner van zowel
NOS, SportT als Supersport voor een redelilk
geldbedrag. De komende jaren zullen we
onze ambities waar moeten maken. Basket-
ball moet sportentertainment worden van
hoog gehalte.
Regêlgeving vanuit de EK, kort gezegd de
Bosman-case, hield ons erg bezig. Afspraken
binnen onze europêse organisatie ziin
gemaak. Wij kunnen, en moeten, niet
voorkomen dat de vrle gang van onze
spelêrs naar het buitenland plaatsvindt. De
komende periode zullen we een inschatting
van de gevolgen werkeliik kunnen maken;
negatieve en positieve.
Een zorgelÍke ontwikkeling is de verminde-
ring van onze (riiksrsubisidies, Vooral voor
een bond als de onze, waarbinnen alle leden
een aktievê rol soelen en veel kader oo
niveau moet blijven een slechte en ook niet te
verklaren situatie.
Ons bestuur verloor een tweetal bestuursle-
den. Henk van der Ge€st en Henk Kleersnij-
der gaven te kênnen, om uiteenlopende
redenen, ons te willen verlaten. Twee
bestuursleden die enorm veel energie in de
bondsaktiviteiten hebben gestoken. Hun
besluit respecterend zijn de ontstane vacatu-
res tijdelijk ingevuld door zittende bestuursle-
den.
Veêl -bestuurs- tiid is gaan zitten in de HBT-
ontwikkêling. In elk geval is in het afgelopen
jaar een verdere toenadering van FEB en
NBB geconstateerd. PraKische werkaÍspra-

ken zijn gemaakt. In de nabije toekomst
verder te deÍinieren in een Íormele struKuur
in de gêest van de conclusies van de werk-
groep Van der Molen.
Met genoegen kunnen we vaststellen dat het
Nationaal Jeugd Plan steeds weer konkrete
resultaten gaat oplêveren, zoals dê ontwikke-
ling van zgn. bolwerken en het ontstaan van
een nieuwe reeks internationale jeugdtoer-
nooien, dankzij ons Nederlands initiatieÍ te
Rotterdam. Eveneens 'terug van weg
geweest' is de lunior-club' van bondsarbiters.
Ongetwijfeld houdt deze ontwikkeling ook
verband met de dit .iaar gepresenteerde
beleidsnota 1996-1999 'Van opleidingen naaÍ
deskundigheidsbevordering".
Het verslagjaar bood kansen en bedreigin-
gen, gaÍ in elk geval plezier aan degene voor
wie we het allemaal doen. De man/vrouw.
jongen oí meisie die het spelletie leuk vindt,
met vÍienden oÍ vriendinnen zich wil ontspan-
nen. lk hoop van harte dat wij deze
doelgroêp het komende iaar meer en meer
zullen weten te vinden.

Frits Brink,
voorzitter NBB.
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DE NBB IS ER VOOR DE SPORTER EN DE
CLUB

Gelet de oretentie van de NBB om zich ver-
der te ontwikkelen als een ondernemende
klantgerichte sportorganisalie is de organisa-
tiedoelstelling als volgt geÍormuleerd:

"De NBB wil voorzien in de behoefte aan
actieve en passieve vrijetijdsbesteding door
het (doen) organiseren en stimuleren van
basketballactiviteiten op alle voorkomende
niveau's van de basketballsoort. Tevens wil
de NBB voorzien in de behoeÍte aan inÍoÍma-
lie, advies, opleiding, training, begeleiding en
ondersteuning door het lever€n van basket-
ballverwante diensten en producten. Om deze
Íuncties te kunnen waarmaken wil de NBB
zich nadrukkelijk maniÍesteren als sport
organiserende instantie, service-instituut en
belangenorganisatie van de basketballsport,
zowel nationaal als internationaal",

De notitie, die de evaluatie van het bondsbe-
leid 1990-1995 bêschríft, concludeert dat
vanaÍ Í990 daadwerkelijk de eerste stappen
zijn gezet in de richting van een geïntegreerd
meerjarenbeleid. Maar er blijven nog voldoen-
de wensen: "Om het ingezette NBB-beleid
meer effectisí te laten zi]n op lokaal niveau
zullen een proÍessioneel communicatiebeleid
en soeciale aandacht voor leden- en vereni-
gingsservice nodig zUn. Om iuist als baskeÈ
ballorganisatie'kwaliteit' meer te operationali-
seren verdient het aanbeveling om naast een
heldeÍ organisatorisch, financieel en promoti-
oneel beleid tevens een basketballtechnisch
beleid tot ontwikkeling te brengen", aldus de
evaluatienolitie.
Wij moeten vaststellen, dat gedurende dit jaar
deze nieuwe voornemens slechts mondjes-
maat konden woÍden opgepaK, Topbasket-
ball en de eigen organisatie êisten vooral veel
tijd en aandacht van bestuur ên medewer-
kers. Initiatieven tot leden- en verenigingsser-
vice bleven vooralsnog bij aanzetten. Dat
geldt eveneens voor het communicatiebeleid,
hoewel hier historische successen zijn ge-
boekt: uiteraard het mêdiaconlract 1 996-2000,
maar zeker ook dê eerste NBB-ledenkrant
'Face the Baskel' (oktobeÍ 1995).

GELDMIDDELEN

Een groot gedeelte van de benodigde geld-
middelen verwerft de centrale bondsorganisa-
tie nog steeds uit achtereenvolgens subsi-
dies, contributies en overige deelnemersbij-
dragen. Ondersteuning vanuit het bedrÍÍsle-
ven vorrnt daarna de belangrUkste geld-
stroom. Supersport, Libertel, ViFit en Hantex
mochlen als nieuwe partners welkom geheten
wordên. Pepsi-Cola, Converse, Nike, Upper-
Deck, Spalding en FootLocker verbonden
zich ook dit iaar aan samenwerkingsproiecten
met de NBB. Peosi-Cola vooral met het schG
lenproject en het All*Star Gala 1996. Nike
vooral met het pleintjesbasketball en de NBB-
Jeugdkampen. Supersport bracht voor de
eerste keer in de geschiedenis elke dondeÊ
dag 'live' een match-oÍ-the-week uit de heren
eredivisi€ op het Tv-scherm, alsmede een
imoÍessie van het All*Star Gala 1996. Foot-
Locker nam voor het laatste seizoen de zorg
voor bondsarbiters. Spalding was als 'otficial

ball' vêrtegênwoordigd op de gehouden Final
Four, NB&Jeugdkampen, NJK'S, Gala en bij
tien van de elf heren eredivisieverenigingen.
Converse is de schoeisel- en kledingsponsor
van het Nalionaal heren team en ondersteunt
ook het NJP. UpperDeck was vertegenwoor-
digd bij Gala, pleintjesbasketball, scholenpro-
ject en jeugdkampen. Dê partneÍships met de
NBB-Basketballshop en NJHC ziin gecontinu-
eerd.

Voorts mogen de belangrijke co-sponsors van
evenementen niel onvermeld blijven, zoals
America Today (scholenproject), Mueller
0eugdkamp), KLM, GemPlus en Levago (allen
Gala). Oad-Sportreizen was actief betÍokken
bij de Final Four (m/v), Gala en de Pepsi Play
OÍÍs. Tijdens een aantal van deze evenomen-
len is bijzonder prettig samengewerK met
The Dutch Commotion Company en Keller-
man Consultancy, maar ook bÍvoorbeeld met
alle NBB-rayons, KBS/Orca's (Gala), Regge
Jumpers (Goor, bekerfinalês m/v) en DVZ
Grasshoppers (Katwijk, Final Four dames).
Met ingang van de NBB/FEB-Seizoenpresen-
tatie 1995/1996 is nauw samengewerK met
SMC Assist, vooral ook bij de organisatie van
interlands. Onderzocfrt is in deze periode in
hoeverre SMC Assist zou kunnen en willen
ootredon als 'huismarketeer' van de bond.
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Uiteindelijk is hiervan afgezien en vervolgt de
NBB zelfstandig zijn weg.
Met bijzonder genoegen kijken wij terug op
de samenwerking met het bureau Spaak &
Wolzak, dat de begeleiding van onze zo
succesvol aÍgesloten TV-onderhandelingen
heeft verzorgd.

BESTUUR

De samenstelling van het bondsbestuur heeft
dit jaar enkele wijzigingen ondergaan. Henk
KleersnijdeÍ (Groningen) en Henk van der
Geest (Boxmeer) hebben het bondsbestuur
verlaten. Daar staat de toetreding tot het
bestuur van Wim van der Molen (Ede) tegen-
over. Vice-voorzitter Pierre Robben vervult
tevens de Íunctie van penningmeester.

De samenstelling van het bondsbestuur luidt
op 30 iuni 1996:
F.Brink
P.Robben
W.v.d.Molen

P.Brouwer

- voorzitter
- penningmeestêr
- personêel, organisatie en

inÍoÍmatie
- deskundigheidsbevorde

ring/NJP/arbitrage
mw. H.v.d.Meijden - damesbasketball
H.Siemes
R.Verheuvel

- basketballontwikkeling
- rolstoelbasketball

Er zijn twee vacatures.

De ledenvergadering van 15 juni 1996
benoemde Ab Mandersloot (Doorn) tot lid van
de Commissie van Beroep.
Martin Pijpers (Roermond) is door de leden-
vergadering van '15 juni benoemd tot Lid van
Verdienste. Bondsbestuurslid Piet Brouwer
(Urk) en HBT-lid Rob Tuin (Ouderkerk a/d
Amstel) kregen de Bondsspeld overhandigd.

OVERLEDEN

Ook dit jaar heeft de basketballbond afscheid
moeten nemen van een aantal leden. Op 4
augustus 1995 overleed Rob Passchier (49,
Zeist), ondermeer voormalig bondscoach
oasserellen en bondsdocent.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Tiidens de ledenvergadering op 25 november
1995 te Elst (U.) is het Jaarverslag 1994/1995
evenals de Begroting 1996 vastgesteld. Dat
laatste gebeurt echteÍ met de aantekening
dat in juni 1996 een terugkoppeling plaats
moel vinden over het tot dan toe geÍeali-
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seerde Íesultaat en een prognose moet America Today
worden verstreld tot en met december 1996. Amway N-
Aanleiding vormt de post 'sponsorinkomsten' API
die hoog is begroot. Het bestuur wordt voorts Avios Arbozorg
gevÍaagd op korte termijn een helder rapport Bavaria BV
te presenteren m.b.t. de informatisering bin- Belangenvereniging Basketball Arbiters
nen de bond, met daaÍbij een konkreet voor- Bêlbo
stel. Voorts stemt de vergadering in met een Bond voor Werknemers in de Sport
experiment dat tot doel heeft het NBB-leden- Buva Sporis NV
bestand te verzilveren, bijvoorbeeld via direct- Comite International de Mini-basketball
mailing met aan de NBB gerelateerde bedrij- Converse Benelux
ven. Met grote waardering wordt de meerja- Dataoard
renbeleidsnotitie 1996-2000'Vanopleidingen DMVCampina/Melkunie
naardeskundigheidsbevordering'goedge- DdchPlayersAssociation
keurd en vastgesteld. De uiwoering van dit Eilers SpoÍt
beleid wordt gekenmerkt door een projectma- Endemol Sports BV
tige aanpak. Tot slot besluit de vergadering EO
dat vergaderstukken uitsluitend nog op ver- Eringa Media
zoek naar de verenigingen worden verzon- Euro Basketball Tours
den. FedeÍatie Erêdivisie Basketball (heren)

Federation Internationale de Basketball
De vergadering van 15 iuni 1996 in de ry- FIBA Basketball Promotions
Studio's te Veenendaal kreeg een geheel FilmNet
ander verlooD dan verwacht toen op verzoek FootLocker Êurooe
van de ravons Noord-Holland. West en Oost Forelle BV
het Íunctioneren van hei bondsbestuur als Fox Video
extra agendapunl werd opgevoerd. Dit leidde Full Court Press
er uiteindelijk toe dat er door de vergadering Fundacion Pedro Ferrandiz
een Commissie van Toezicht werd benoemd, Gemeente Katwijk
bestaande uit de voorzitters van de vijÍ ray- Gemeente Urk
ons, met als doel: herstel c.q. versterking van Genootschap voor Reklame
het vertrouwen in het Íunctioneren van het Haas Sport BV
bondsbestuur. Het bestuuÍ voeqt daaraan toe Hantex
dat deze commissie ook betrokken zal wor- Het Urkerland
den in het Noc*NsF-onderzoek naar de Holland Sport
gewenste bestuurlijke structuur binnen de Iniernational Wheelchair Basketball Federation
NBB, dat in januari 1996 is gestart. Voorts Interprovinciaal Sport Overleg
wordt bepaald dat er uiterlijk op 12 oktober ISL
1996 een e)Íra ledenvergadering zal worden Katholieke Universiteit Brabant
gehouden, waarop de commissie rapporteert. KBBB
De jaarrekening 1995 wordt ongewijzigd Kellerman Consultancy
vastqesteld, zii het dat een motae wordt aan- KLM
vaard om de bestemde fondsen voor nationa- Kon. Veren. Leraren Lichameliike Opvoeding
le teams en internationale contacten naar het KPMG
eigen vermogen over te hevelen. Voorts Landelijke Contactraad
wordenenigereglementwijzigingenaanvaard. Libertel

MB Sports Promotion
MinisteÍie van WVS

íINTER) NAïIONALE CONTACTEN Mueller
Behalve met eigen clubs en rayons onder- Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
houdt de NBB vanuit Bunnik relaties met tal Nationaal Sport Museum
van instanties uit sport, overheid, bedrijfsleven National School Series
en media in binnen- en buitenland en gaat er Nationale Federatie voor Werkers in de Sport
waarmogelijksamenwerkingsverbandenmee NationaleSportbibliotheek
aan. Nationale BasketballÍederaties
Hieronder een overigens niet uitputtend Nationale sportbonden
overzicht. NBA
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NBA Europe
NEBAS
Nederlands Centrum voor Dopingvraagstuk-
ken
Nederlandse Studenten SpoÍt stichting
Nike
NJHC
NOCTNSF
NOS rtv
NOS Teletekst
Nijha
Oad-Sportreizen
Oogmerk Opiiciens
Pepsi-Cola International
PGGM
Potter EuÍope
Primeur
Pro Sport
Provinciale sportraden
RTL
Reebok Nederland BV
Van Rossum & Partners
Schelde lnternational
Sijtsma Groep
SMC Assist
Smulders Tilmans & Partnêrs
Spaak & Wolzak
Sport Companions
SDortT
Sportfonds Leo van der Kar
Stichting All*Star Gala
Stichting Fair Play
Stictrting Haarlem Basketball week
Stichting Huisvesting Bondsbureau
Stichting Nalionale Sporttotalisator
Stichting Spel en Sport
Stichting Sportjobs
Stichting Sportpromotie Bollenstreek
Stichting Zoetermeer Basketball Classic
SuperSport
The Dutch Commotion Company
Topsport Marketing Group
Topsport Noord-Nederland
Top Support
Trefpunt
TV-Plus
UpperDeck
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vereniging van ox-internationals i.o.
Veronica (HiÍadio)
Vrumona
VSBJonds
Wagner Advies
Webber
Werkgeversorganisatie in de Sport
WoÍld Association of Basketball Coaches

BUREAU

Geruisloos is de NBB op 10 oktober 1995
overgegaan op een nieuw teleÍoonnummer.
Op de datum dat in geheel Nederland alle
teleÍoonnummers naar tien cijÍers werden
omgenummerd, stelde de NBB in het sport-
bondengebouw een nieuwe (doorkies) centra-
le in werking. De bond kan terugzien op een
geslaagd, in januari 1995 gestart project,
want de overgang naar 030.65.66.500 leverde
geen overlast of klachten op.

Er veranderde nog meer in de Íysieke omge-
ving van het bureau. Najaar Í995 is de hard-
ware op het bureau vervangen. Bij de aan-
schaÍ is rekening gehouden met te verwach-
tên ontwikkelingen binnen de bond op het
terrein van de inÍormatisering.
Op 19 maart is op het bondsbureau een
beveiligingssysteem geinstalleerd. Deze in-
greep was noodzakelijk, nadat het bureau
tweemaal door dieÍstal werd getroffen.

Per 13 mei 1996 vertrok rayon West - vanaÍ
het begin in 1990 huurder binnen het bonds-
bureau - naar een eigen ruirnte te Nieuwe-
gern.

In de personeelsbezetting op het bondsbu-
reau hebben zich enige (Íunctie)wijzigingen
voorgedaan. Zo is per 1 mei '1996 een 'cheÍ

de bureau' aangetrokken in de persoon van
drs. Arno Feijge; hij zal de Íunctie uitoefenen
in combinatie met die van administrateur.
Monica Visser is per '1 januari 1996 benoemd
tot medewerker'deskundigheidsbevordering'.
Jos Kuipers stapte per die datum over naar
het part-time project'verenigingsservice',
terwijl Pieter Kodde terugkeerde in rayon Zuid
als Íulltime STK-functionaris. In april beëindig-
de dÍs. Harriët Meester haar waarneming als
medewerkster damesbasketball/competities.

Met de aanwezige groep van bureaumede-
werkers en STKjunctionarissen is een stap
gezet op weg naaÍ een meer projectmatige
werkwiize, ondermeer via een hierop gerichte
incompany-training. Dit zal zonder twijÍel
brjdragen aan een aanpassing van de 'cul-

tuur' aan de meer marKgerichte werkzijze die
de NBB wil hanteren. Een omslag die van de
beroêpskrachten, maaÍ zeker ook van het
vri.jwilligerscorps, enige gewenning zal ver-
gen.
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NBB-buÍeau BuÍeau+STK

.  man-vrouw 8-6  13-6

. lêeftijdsopbouw 20-30 3 3
31-40 6 't 1
41-50 I 1
5í-60 3 3
6 0 + 1 1

. tulltime - parttime 10 - 4 15 - 4

.projecmedewerksr 2 2

O€z€ aantallen zijn €xclusiet d9 in hel Sportbondenge-
bouw weakzamo pgrsonen op dg recêptie €n de r6pro-
graíiê-aÍdeling, alsmede de ciíca 12 administratlgve
krachten, welke bjj de rayons in dienst zijn. In vêel geval-
l€n voen de NBB hiervoor wel de salarisadministratie uit.

De NBB toonl zich er voorstander van het
aantal vrouwen in (kader-)functies zowel in
het proÍessioneel als in het
vrijwilligersbestand te vergroten. Ook wordt
getracht plaats in te ruimen voor het verlenen
van stageplaatsen. Daarbii wordt steeds een
inschatting gemaakt van de uileindelijke
meerwaaÍde, in tijd en resultaal, voor de
NBB. Dit jaar is opnieuw gebruik gemaakt van
het aanstellen van stagiaires. Jurgen Jeuris-
sen (Katholieke Universiteit Brabant) voerde
een onderzoek uit op het terrein van pleintjes-
basketball, teMijl Lisette van Alphen (Speco,
Tilburg) de betrokkenheid van clubs op dit
terrein inventariseerde. De inÍormatiebehoefte
binnen de bond werd in kaart gebracm door
Tom de Ridder (HEAO Utrecht). Mariken
Ratstaat werkt in de voorbereiding van de
beleidsnotilie breedtesport en binnen het
kader van het project 'verenigingsservice' aan
uitgangspunten voor kengetallen t.b.v.
basketballclubs. Pepijn van Ingen en Kees
Afman (CIOS Arnhem) vormden een geweldi-
ge steun bU de organisatie van ons scholen-
programma, de Pepsi Play OÍfs.

Het bondsbesluur is sinds 1991 als weÍkge-
ver van het personeel aangesloten bij de
WOS. Derhalve is de collectieve arbeidsover-
eenkomst voor de sport (CAO-Sport) van
toepassing op het NBB-personeel. De looptijd
van de huidige overeenkomst is van 1 april
1994 tot 1 april 1996. Er is geen sprakê van
structurele loonsveÍhoging in deze periode;
wel zijn secundaire vooMaarden verande[d.
In 1994 is besloten een spaarloonregeling en
een premiespaarregeling van kracht te laten
ziin voor de NB&medewerkers.

In 1994 is de NBB op zoek gegaan naar een
nieuwe arbodienst, als vervangende instantie
voor de BVG. Uiteindelijk is dit de Avios-
arbodienst geworden.

De NBB kent geen personeelsvereniging oÍ
personeelsblad die bij zou kunnen dragen
aan een prettig werkklimaat en een betere
onderlinge verstandhouding. Toch kan niet
gezegd worden dat er voor (en dooÍ) het
personeel niets wordt georganiseerd. Een
voorbeeld hiervan is de nieuwjaarsreceptie en
het jaarlijkse medewerkersdiner. Ook jaarlijks
terugkerend is de 'Sportbondendag', waar-
voor beurtelings de sportbonden als organi-
sator en gastheer opgetreden. Voorts ziin alle
medewerkers en hun partner altijd als geno-
digde welkom tijdens alle NBB-evenementen.
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In een volle sporthal De Schelp te Urk kon
men op 2 maart 1996 genieten van een dag
vol spektakel en gevarieerd basketball tijdens
het 19e PeDsi All*Star Gala 1996.
Het Gala opende om 12.00 uuÍ met de beker-
Íinalê Rolstoelbasketball tussen BC Verkerk
en SC Antilopê. Al snel blêek BC VeÍkêrk de
sterkste en won met 7&42 (ruststand: 36-19).
Daarna was het tijd voor de bekerÍinales van
de Meistes Junioren en de Jongens Junioren.
Bij de meisjes werd de Íinale om de beker
gespeeld tussen BV Hoofddorp en Bapid
Service. BV Hoofddorp won de wedstrijd
verassend met 6S61 (ruststand: 29€3).
De Íinale bij de jongens werd verspeeld tus-
sen DAS en Arnhemia Eagles. DAS won de
wedstriid gemakkeliik met een eindstand van
86-35 (ruststand:,13-24).

later op de dag kwamen de All*Star dames
en heren in actie. De All Star teams zijn dit
jaar gekozen door spelers en coaches i.s.m.
de DPA. Bij de heren speelden de geselec-
têerde spelers uit regio Midden-NooÍd tegen
de soelers van Zuid-West. Hêt werd een
spannende en spectaculaire wedstrijd, die
gewonnen werd door Midden-Noord met 123-
120 (ruststand 52-58). De MVP van de wed-
stÍiid, gekozen door vertêgenwoordigers van
de pers, was Fred Ferguson.
De dames Allrstars van rêgio Noord speel-
den teg6n de dames All*Stars van Zuid, de
wedstrud werd gewonnen door de speelsteÍs
van Noord m€t 8965 (ruststand 35€4.
Daphne Berends wgrd verkozen tot MVP van
de All Star game.

Natuurliik is het Gala niet compleet zonder
het driepuntschieten en de dunking-contest.
Het driepuntschieten werd bt de dames
gewonnen door Joke v/d Hewel.
Bij de heren was wederom Okke te Veldê de
driepuntkoning. De spectaculaire dunking-
contest werd gewonnen door Ronald van
Velzen, die de circa tweeduizênd toeschou-
wers een waardig sluitstuk bezorgden.

Naast het hoofdprogramma waren er natuur-
liik nog tal van andere activiteiten. Zo kon
mên terecht bii de stands van UpperDeck,
Full Court Press en de NBB Basketballshop.
De Basketballshop had voor het eerst NBA-
kleding ên posters in het assortiment. Tijd€ns

de wedstrijden kon men genieten van de
shows van het Nike Aerobic Demo team en
van het muzikale oDtreden van Willem Fisher-
man.
SteunÍunctie Sport Flevoland gaÍ support aan
het Gala middels het beschikbaarstellen van
de MVP-awards voor de Most Valuable Play-
ers in de Nationale Bekêrfinales Jongens en
Meisjes Junioren. Tevens gaÍ SteunÍunctie
Sport Flevoland voor elk gescoord punt in de
bekerfinale rolstoelbasketball een tientje. Het
totaal biieen gescoorde bedrag wordt
gebruiK als startkapitaal voor de organisatie
van een nog nader te bepalen (inteonationaal
rolstoelbasketballevenement in Flevoland in
1997.

SEIZOENPRIJZEN PEPSI ALL*STAR GALA
1996
Tijdens het Pepsi All*Star Gala zijn de volgen-
de seizoenprijzen verdeeld:
Oames All*Star team:
Daphne Berends - Jolly Jumpers, tevens
beste aanvalster 95/96
Petra Weeda - Dvzcrasshoppers
Lia Maas - Rapid Servíce, tevens
beste verdedigster 95/96
MarieJosé Allers - DVZlGrasshoppers
Unda Moll - Rapid Service
MVP : Daphne Berends (Jolly Jumpers)

Heren AlFStar team:
Michaêl Huger - ldétrading, tevens win-
naar van de FCP-index 95/96
Jeff Malham - Den Braven Goba
Marcel Huíbens - America Today/EBBC
Donell Lee Thomas- Donar
Riley Smith - America Today/EBBC
MVP : Michael Huger (ldétrading)

Rookie van het iaar:
Dames: Carolien de Pee / VCD Automatise-
ring
Heren: Patrick Faydherbe / Donar

Coach van het iaar:
Dames : Martin Feitsrna / Sneekhout Uons
Heíen : Glenn Pinas / Donar

Scheidsrechter van het iaar: Ton Rolvink
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Het ledental van de NBB daalt - ondanks een
toenemênde populariteit van de sport - na
drie achtereenvolgende laren van groêi en
een iaar van stabilisatie. Met het huidige
aanbod van de NBB en zijn verenigingen lijkt
"de rek eruit" te zijn voor wai betreft de leden-
groei. Het 50.000ste lid kon nog niet worden
verwelkomd.
In de jaren zeventig, toen in ons land vele
sporthallen gebouwd zijn, is de NBB gegroeid
van .10.000 naar ruim 40.000 leden. VanaÍ
1980 stokte die groei. Tussen 1984 en 1989
vertoont de NBBledenontwikkeling zelÍs eên
lichte daling. Sinds 1989 zien we weer een
ledentoename van 42.000 naar 49.000 leden
in 1994. Dankzii de deelnemers van de Pepsi
Play OÍÍs stabiliseert dit aantal, maar de situa-
tie geeft aanleiding tot ernstige bezinning op
zowel het bondsbeleid als het verenigingsbe-
leid, met name ten aanzien van meisjes en
senioren. Verenigingsservice en ook ledenser-
vice zullen centraal gesteld moeten worden.
Dat zal ongetwijfeld leiden tot een meer
divers aanbod en ook andere ledencategorie-
en, zoals projectleden.

Absoluut daalde het aantal seniorenleden
voor de zesde achtereenvolgende keer. Van
de sportende jeugd tussen 16 en l9 jaar
beoeÍende maar liefst 23 procent de basket-
ballsoort. Basketball neernl daarmee een
gedeelde plaats in na zwemmen, Íietsen en
voetbal. Dat percentage is bij de 20 t/m 24
jarigen reeds gedaald naar 9 procent (NIPO
1992)
Op deze en volgende pagina's wordt via een
aantal tabellen inzicht gegeven in het NBB-
ledenbestand. Met name omdat de leden-
administratie nog steeds niet in alle NBB-
rayons geautomatiseerd plaatsvindt, is het
helaas niet goed mogelijk een volledige
uitsplitsing te geven van landelijke cijÍers met

betrekking tot de NBB ledenopbouw. Over
ledenverloop kan ook geen cijÍer worden
verstÍekt.

t96to 7944
1967/6a 8fi5
t96Al69 9937
t969/70 10632
t970nt 12223
1971/'72 15676
197U73 r77a0
1973/'t4 2tW0
t974t15 23804
19',75/76 26116
1976171 30n32
1917178 33363
1978179 35030
1979/80 386z)
1980/81 41590
t98r/82 434'76
198U83 43546
1983/84 44585
1984/85 43758
1985/86 42815
1986/47 41901

195u52 375s
r954t55 4s32
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1987/88 41882
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1992193 47480
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16410 16t
17727 45,7
18&Í 45,1
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20497

2r 331
18368
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I
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9,1
9,8

10,6

8,4
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1 1 , 8

1 1,8

t5,5

13,2
12,8

40,1

3',74

42
44,2
4,2

49,1
49,0
5 l , l
50,8
493

43
42,5

768
797
853

1208
2224
2689
3141
3180
3763
4m6
4 l13
36ó4
3454
3t21
35t4
3905
4521
4966
5037
5194
6t29
1328

75t I
6369
58ó9

Seizoen leden
'69r70
'73174
'76177
'80/'81

10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

Scircen Torqol Seniorên % Jcugd' % lrtini's %

Seizoen leden
'winst'

'winst'
percefiage

1 989/1990
1 990/1991
1991/1992
'1 992/1993
'í 993/1994
1994/1995
1995/1996

+ 239

+ 788
+  2815
+ 1520
- 700
+ 963

+ o,5 0h

+ ' 1 , 8 0 h
+ 6 , 5 %
+  3 , 2 %
- 2 %
+ 2 %

' vanaÍ lq7ll1972 etclLsief nini's

Jaarverslag 1995-1996



BASKETBALL LEIDER IN TOP.zO

Basketball is de populairste sport onder de
vaderlandse schooljeugd. Dat is het opvallen-
de resultaat van een grootschalig iongerenon-
derzoek, waarvan het veldwerk in april, mei
en juni 1994 heeft plaatsgevonden onder
2.400 iongeren 13+ (48% jongens, 52%
meisjes).
Als redenen om mee te doen met schoolsport
worden met namê gezelligheid (leuk) en de
omgang met medeleerlingen op een andere
wiize dan binnen de school genoemd. Als
redenen om niet mee te doen, noemt men
met name ziekte/blessures, saaiheid, slechte
organisatie, tussentijds wachten en het Íeit
dat men liever vrij is ên wat anders doet.
Op scholen waar geen sportdagen worden
gehouden (27%) blijK het animo voor sporten
lager te zijn dan op scholen waar reeds een
sportaanbod is: onbekend maakt onbemind.

Uit de antwoorden op de vraag naar de
populairste sporten valt de volgende top-20 te
maKen:
1 basketball 44%
2 voetbal 43o/o
3 volleybal 41oÁ
4 Íitness 36"Á
5 zwemmen 34%
6 honkbal 31%
7 vechtsoorten 23"ó
8 taÍeltennis 20%
t hockey 'l9o/"
'10 atletiek 1AoÁ
í 1 touMrekken 16o/0
12 handbal 13%
13 wielrennen 10%
14 scheÍmen 9oÁ
í5 tennis 5lo
16 watersport 3Vo
1 7 badminton 3o/"
í 8 aerobics 3"/o
19 paardriiden 2o/o
20 anders

Summo-doolgroêpen ondèÍ:roek í 994

Uit het Summo-onderzoek 1994 blijk dat 147o
van de l3+ers interesse heeft in basketball
(1.800.000 personen), terwiil 3,25% deze
spoÍt zelt beoeÍent, circa 400.000 personen.
Ruim 10% daarvan is lid van de NBB. 63%
van de beosÍenaars is afkomstig uit 4- oÍ 5-
persoons huishoudens, ten/viil de interêssÈ
groep vooral bi.i 3- en 4-persoons huishou-
dens te vinden is (52%). DriekwaÍt van de

beoeÍenaren is Í9 iaar oÍ jonger.
De interesse in de basketballsport betsaat
vooral bij 13- tot 40 jarigen, maar is het
grootst in de groep tot en met 24 jaar (45/o\.
Het opleidingsniveau van zowel de interessê-
groep als de spelende groep is boven het
gemiddelde; biina 60% heeft MBo-niveau oÍ
noger.
Van de beoeÍenaren is bijna 70% studerend;
de interessegroep is vooral werkzaam (4O%)
of studerend (35%). Het inkomensniveau van
deze interessegroep is 7Oy" modaal en hoger;
bij de spelers is dit bedrag 60%. Zowel voor
interessegroep als spelende groêp ligt het
aantal kostwinners onder het gemiddelde; de
helÍt van de interessegroep en 20% van de
spelers.

Bliksemonderzoek NOC*NSF

Eind 1995 benaderde NOC.NSF circa 500
sportclubs in de vier grote steden met succes
voor een bliksemonderzoek. De belangrijkste
bevindingen worden hier weergegeven:
- 95% van de sportclubs steunt op vriiwiF

ligers,
- 41o/o is er de afgelopen iaren niet in

geslaagd om voldoende geschikte
vrijwilligers te vinden,

- 52% zegt dat het in de aÍgelopen jaren
moeilijker is geworden om vrijwilligers
te werven, m.n. bestuurders en
scheidsÍechters,

- 25% van de clubs draait in íinancieel
opzicm niet goed,

- bii 30% van de clubs is de financiële
situatie in de afgelopen iaren verslech-
terd,

- 5o/" maaK gebruik van regelingen ter
bevordering van werkgelegenheid,

- 36/" heeft belangstelling voor een
sportspeciÍiek werkgelegenheidsplan,
m.n. voor training en onderhoud,

- 31y. verwacht proÍijt te hebben van
eventuele verhoging van de belasting-
vrije vrijwilligersvergoeding.

Accommodatie veroorzaakt de hoogstê ko-
stenstiigingen, gevolgd door bondsaÍdrach-
ten, materialen en kader. Inkomstêndalingen
worden vooral gezien in de subsidiesÍeeÍ en
bii sponsoring en reclame; e.e.a. moet voor-
nameliik gecompenseerd worden door meer
inkomsten uit contributiês en donaties.
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LEDENOPBOUW PER 30 JUNI 1996

Rayon Senioren Junioren Kadetten Passerel-
len

Mini's Totaal

Noord
. man
,  VTOUW

1 .355
602

461
1 5 0

534
1 4 6

457
'120

361
1 1 5

3.168
1  . 1 3 3

totaal 1 .957 6 1 1 680 577 476 4.301

Noord-Hol-
tand
. man
. vrouw

2.724
1 .585

o / u
263

775
290

675
190

777
262

5.621
2.590

totaal 4.309 933 1 .065 865 1 .039 8.211

West
. man
. vrouw

4 . 1 5 5
1 .867

1 .078
436

1 . 4 t  1
460

1 .297
378

1 .573
413

9 . 5 1 4
3.554

totaal 6.022 1.5 '14 1 .471 1 .675 1 .986 13.068

Oost
. man
. vrouw

tolaal 4.051 ' t .491 1 .201 979 7'13 8.435

Zuid
. man
. vrouw

3.642
1 .461

1 .180
398

1 .3'l 6
4't 1

'I .265
336

'1.265

390
8.668
2.996

totaal 5 .103 1 .578 1 .727 ' t .601
|  .occ 1 1 .664

Totalen 21 .442 6 .127 6.544 5.697 45.679

Scholenproject Pepsi Play Offs 3.500

Totaal 49.179

Aantal clubs Ledenstand per 30 juni 1996

1995 1996 Rayon Seniorên Jeugd Mini's Totaal

49 49 Noord 1 .957 1 .868 4.301

75 8 1 Oost 4.051 3.671 713 8.2135

9 1 91 N-Holland 4.309 2.863 1 .039 8.211

1 1 4 1 1 3 West 6.O22 5.060 1 .986 13.068

1 1 1 107 Zuid 5.103 4.906 1 .655 'I 1 .664

440 44'l 2'l .442 18.368 5.869 45.679

Scholenproject Pepsi Play OÍÍs 3.500

Totaal 49.179
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1991/1992:
KBS/Orca's, Urk
OSG, Ljtrecht
Akrides, lJmuiden
Jumpers, Den Haag
Mustangs, Emmen
Hurricanes, Spiikenisse
DBV Rowic. Dordrecht
Black Eagles, Rosmalen
High Five, Tilburg
Exact DAS, DelÍt
Jugglers, Enschede
ATC'65, Hengelo
BC Verkerk, Zwijndrecht
Ceres, Emmeloord
PSV Almonte, Eindhoven
UitsmiiteÍs, Almelo
Hoofddorp
SpringeÍs, Gouda
BOB Oud-Beijerland
Grasshoppers, l(atwiik

1992/1993:
Prisma College, Lltrecht
BV HooÍddorp
Jumpers, Den Haag
Black Eagles, Rosmalen
Akrides, lJmuiden
KBS/Orca's. Urk
Mustangs, Emmen
BC Verkerk, Zwijndrecht
PSV Almonte, Eindhoven
Hurricanes, Spijkenisse
DVZ crasshoppers, l(atwijk
ATC'65, Hengelo
Zoebas, Zoetermeer
Rowic, Dordrecht
Crackerjacks, AmersÍoort
Filtech Five, ïilburg
Jugglers, Enschede
Springers, Gouda
Selex/BSW, Weert

1993/1994:
Prisma Collêge, LJtrecht
HooÍddorp
Black Eagles, Rosmalen
Jumpers, Den Haag
Cêleritas-Donar, Groningen
Akrides, lJmuiden
BC Verkerk, Zwijndrecht
PSV Almonte, Eindhoven
Mustangs, Emmen
Filtech Five, Tilburg

290
282
280
272
266
266
265
262
26'l
261

444
403
385
366
337
325
3 1 3
295
294
289
286
273
268
268
265
265
264
263
262
262

439
397
370
370
334
322
290
244
283
282
277
274
262
256
255
254
249
247
247
246

q7q,

342
315
300
287
280
274
274
263
259
257
256
255
252
249
245
244
233
232
231

458
4 1 0
374
344
329
3 1 1
306
297
295
294

431
389
360
321
3 1 5
3 1 1
304
304
304
291
291
290
277
270
269
266
264
261
243

DVZ Grasshoppers, Katwijk
Crackerjacks, Amersfoort
Jugglers, Enschede
3-Es Piranhas, Amstelveen
ATC '65, Hengelo
BV Juvêntus, Wehl
Hurricans, Spiikènisse
KTC, Haarlem
DAS, Dê|ft
Eastwood Tigers, Oosterhout

1994/1995:
BV HooÍddoro
Prisma College, Utrecht
RZGlDonar, Groningen
Black Eagles, Rosmalen
Jumpers, Den Haag
D\fZ Grasshoppers, Katwijk
Akrides, lJmuiden
Filtech Five, Tilburg
Cracker Jacks, Amersfoort
Orca's, Urk
Psv/Almonte. Eindhoven
BV Juvêntus, Wehl
3-ES Piranhas, Amstelveen
ZAC.Zwolle
Jugglers, Enschede
Uitsmiiters, Almelo
New Stars, Nieuwegein
DAS. Delft
Canoe Jeans, Den Bosch
Springers, Gouda

1995/1996:
BV HooÍddorp
Celeritas Donar, Groningen
Prisma College, Utrecht
Black Eagles, Rosmalen
Jumpers, Den Haag
Akrides. lJmuiden
PSV Almonte, Eindhoven
New Elephants, Heenvliet
Filtech Five, Tilburg
BV Grasshoppers, Katwi.ik
Crackerjacks, Amersfoort
Orca's, Urk
Hurricanes, Spiikenissê
America Today, Den Bosch
Binnenland, Barendrecht
Juventus, Wehl
Mustangs, Emmen
Jugglers, Enschede
3-Es Piranhas. Amstelveen
Springers, Gouda
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Het Nationaal Jeugd Plan (NJP), de notitie
van de NBB waaÍin het jeugdbasketball
beleid vorm en inhoud krijgt, is vier jaar van
kracht. In seizoen 1995/1996 zijn de reeds
bestaande NJP-activiteiten richting verenigin-
gen verbeterd, verdiept en verbreed. Daar-
naast zijn in de verschillende rayons samen-
werkingsverbanden tussen verenigingen
ontstaan die uiteindelijk kunnen resulteren in
basketball-bolwerken. De meeste voortgang
hebben op dit moment de samenwerkingsver-
banden in Stadskanaal e.o. en Enschede e.o.
Hiermee is een belangri.jke stap gezet in
uitwerking van het begrip basketball-bolweÍ-
ken. In het NJP was de term basketball-
bolwerken minimaal omschreven en beoaald.
Door intensieve communicatie tussen de
NBB, het NJP-comité en verschillende vereni-
gingen is een definitie van een basketballboF
werk gemaaK. Daarnaast is de rol van de
NBB gedeÍinieerd in het initiëren, ontwikkelen
en behouden van basketball-bolwerken.
Hiermee is getracht de verantwoordelijkhêden
van de betrokken verenigingen en de NBB
duideliik te maken en ook aÍ te bakenen.
In het kader van het proiect basketball-bol-
werken is de gedachtenbepaling gestart om
het mogelijk te maken voor spelers voor twee
verenigingen uit te komen. In dit kader wordt
oesoroken over de "dubbele licentie". ln de
gedachtenbepaling is ervan uitgegaan dat
een dergelijke licentie alleen aÍgegeven kan
worden aan een speler die uitkomt voor twee
verenigingen binnen één basketballbolwerk.

Het NJP is richtinggevend, sturend, begelei-
dend en stimulerend. Om deze aspecten
duidelijk en "gebruiksklaal' aan te reiken is
communicatie met de verenigingen van groot
belang. De noodzaak om naast het NJP-
comité een verenigingsplatform in te stellen,
voor met name verenigingen die participeren
binnen een basketballbolwerk, neemt met de
ontwikkeling van het NJP toe. Het NJP wordt
daarmee niet op papier maar ook in de
praKijk een plan dat betrekking heeft op
jeugdopleiding op achtereenvolgens vereni-
gings, kern-, rayon- en (inter)nationaal niveau.

Het NJP heeft zich afgelopen seizoen nadruk-
kelijk internationaal gepresenteerd.
Op initiatieÍ van, en in samenwerking met de
NBB, heeÍt Rayon West medio januari 1996

een vier- landen toernooi voor nationale
jeugdteams(geboren in 1980 oÍ later ) geoÊ
ganiseerd. Gedurende vijÍ dagen was Neder-
land in Rotterdam gastheer van de nationale
tongens en meisjes teams van Luxemburg,
Duitsland en Belgiê. Naast de sportieve suc-
cessen, Nederland won zowel bij de meisjes
als bij iongens, was ook de organisatie per-
Íect en is in de richting van de andere landen
een mooi visitekaartje aÍgegeven voor de
organisatie van dergeli.jke evenementen.
Naar aanleiding van dit succes heeft de NBB
het initiatief genomen om met de bonden van
Duitsland, Belgié en Luxemburg aÍspraken te
maken over een jaarlijks terugkerend vier-
landen toernooi, roulerend over de vier lan-
den. Hiermee kan een nieuwe start gemaakt
worden met een traditie die helaas in NedeÊ
land in 1987 is beëindigd.
Jeugdopleiding in het algemeen heeft in de
aÍgelopen periode veel aandacht gekregen
naar aanleiding van de uitspraak in de "zaak
Bosman". Door het wegvallen van de moge-
lijkheid opleidingsvergoeding(en transfergel-
den) te vragen en de ontwikkeling van een
Nederlandse naar een Europese
"soelersmarkt" zal het ooleiden van talent
wellicht vooí (bundeling van) verenigingen
(financieel) onaantrekkelajk worden.
Het NJP zal aandacht moeten hebben voor
deze ontwikkeling vanuit de gedachte dat het
opleiden van getalenteerde Jeugd betrekking
heeft op achtereenvolgens verenigings, kern-,
rayon- en (inter)nationaal niveau. Vanuit deze
gezamenlijke verantwoordeliikheid zal wel-
Iicht opnieuw bezien moeten worden hoe het
meest effectieÍ en meest efficiënt gestuurd
kan worden om jeugdopleiding te stimuleren.

Nationale Jeugd Teams
De leeftijden van onze nationale selecties zijn
het aÍgelopen seizoen aangepast aan de
leeftijden die door de FIBA gehanteerd wor-
den. In decembeÍ '1995 op het NK te Haarlem
ziin de kadettenselecties (geboren in ot na
1981) samengesteld. In juni 1996 volgden de
juniorenselecties (geboren in oÍ na 1980).
Deze selecties blijven, in tegenstelling tot
voorgaande jaren, twee jaar bijeen. Door
deze veranderingen is het Nederlands passe-
rellenteam komen te vervallen.
Bij zowel bij de jongens als bij de meisjes zijn
de juniorenselecties speerpuntgroepen. Dlt
betekent dat voor deze groepen meer Íinanci-
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ele middelen beschikbaar zijn waardoor meer
internationale activiteiten kunnen worden
afgewerkt. Om aan de sportieve eisen te
kunnen voldoen die het NJP stelt t.a.v. deel
name aan Europese Jeugd lGmpioenschap-
pen, is en zal nadrukkelijk gewerkt worden
aan het spelen van interlands tegen landen
die uitkomen op Europese Kampioenschap-
pen.
Het jaar 1996 begon zowel voor de nationalê
jongens als meisies selecties(geboren in 1980
of later) voortvarend. Nederland bracht door
oveMinningen op de één iaar iongeÍe leef-
tijdsgenoten van Luxemburg, Duitsland en
Belgiè het meisjes en jongens het vier-landen
toernooi op haar naam. Hiermee bevestigden
de selecties de goede ontwikkelingen binnen
het NJP.

Meisies
Tijdens het toernooi van Rotterdam namen de
oasserellen-bondscaoches Ineke den Ouden
en Yolande Kortlever aÍscheid van de NBB.
Beiden hebben voor de komende jaren de
prioriteiten op een andere plaats liggen.
Herman van den Belt zal een aantal taken van
bovenstaande dames overnemen.
Het derde Internationale Napoleon Junior
Tournooi te LeiderdorD in december werd
gewonnen door de het Nederlands meisjes
juniorenteam voor Prisma College (2e) en
Mlaka Sport (3e, Kroatië).
Jong-Oranie behaalde onder gelegenheids-
coach Gert-Jan Hei.iink een zesde plaats op
het zeer sterk bezette damestoernooi van
Derba de Rijp. Hiermee eindigden zij net
achter de leeÍtijdsgenoten uit Zweden. Beide
nationale selecties waren niet opgewassen
tegen het dames clubbasketball van Lodz
(Polen, 1e), Rapid Service (2e) en Gija (Litou-
wen, 3e).
De Nederlandse kadettenselectie(geboren in
oÍ na 1980) o.l.v. René Spandauw speelde in
april 1996 maar lieÍst zes interlands, waarvan
vieÍ tegen België (twee maal winst en twee
maal verlies), éón tegen Slowakije (verlies) en
één tegen Luxemburg (verlies).
Het Leo van der Kar sportÍonds koos in Íebru-
ari 1996 wederom drie speelsters om in juli
1996 uit te zenden naar de Universiteit van
Tennessee om het beroemde basketball
kamp van deze universiteit te volgen. De
gelukkigen waren lrene van de Burg (BV
Leiderdorp), Anouk de Vries (3Es Piranhas,
Amstelveen) en Ingeborg Wijbrands (Rapid
Service, Den Heldeo. Dít kamp in Knoxville
staat onder leiding van Pat Summit, de coach

van het dameíeam van de universiteit. Dit
team werd het aÍgelopen sêizoen universi-
teitskamoioen van Amerika.

Jongêns
De iongste selectiegroep (geboren in oÍ na
'81) behaalde onder leiding van Wim Mekking
en Rob Brand een derde en een eerste
plaats op de internationale jeugdtoernooien
van respectieveliik Den Haag en Recklinghau-
sen. Daarnaast verloren zij in Soest de inter-
land tegen de één jaar oudere nalionale
selectie van Engeland.
Het programma van Jong-Oranje (geboren
'75 of lateo onder leiding van Toon van
Helfteren en Henk Kerssens bestond uit
maandelijkse trainingen met daarnaast diver-
se toernooien waaronder in april '1996 in
Antwerpen (1e plaats) en Nantes. Nederland
werd op dit laatst genoemde toernooi tweede
na winst op Zagreb en Pitch Cholet en ver-
lies, zowel in de poule als in de Íinale, tegen
de Amerikanen van Jacksonville. In mei werd
een 3e plaats behaald op het toernooi van
Charleroi achter de nationale teams van
België en Portugal.
In de zelfde maand werd in Parijs op het
toernooi "Les Cadets de L'Europe" onder
leiding van Ben Ponsioen in een zeer sterk
deelnêmersveld de vierde plaats behaald
achter de nationale selecties van Belgie (4e
van Europa), Duitsland en een Íantastisch
A.A.U. team uit Amerika. Evenals vorig .iaar
lag de aÍsluiting van het seizoen op het AA-
drink toernooi te Bijen. Het Nederlands team
werd tijdens dit toernooi weer vergezeld door
de Amerika-gangers Peter van Rij en Fransi-
sco Elson. Door verlies tegen de Zweedse
ploeg Heta Skane Malmó en winst tegen de
Duilse kampioen Leverkusen werd de kruisÍi-
nale gespeeld tegen Letland. Na ruim verlies
(74-53) werd gelukkig de wedstrijd om de 3e
plaals tegen Heta Skane Malmo in het voord-
eel belist. Winnaar van de elÍde editie van het
toernooi werd Slovenië dat oD haar beurt de
Letten kansloos liet. De 1 1e editie van het
iunioren toernooi van basketballvereniging
Flyers kreeg hiermee een veÍdiende winnaar.
Ten slotte werd op uitnodiging van de Turkse
Basketball Bond gespeeld tegen de twee jaar
oudere leeftijdsgenoten die in voorbereiding
waren op het EK'22 and under". De Turkse
ploeg overdonderde Nederland. Het verschil
tussen in voorbereiding zijn op een belangrijk
kampioenschap(l-urkije werd 3e van Europa)
en het seizoen aÍsluiten was hier duideliik
zichtbaar.
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Bondsburêau

Peter Notten - directeur
Wim Ascherman - Íinancieel medewerker
Noël Cimmermans - STK-Íunctionaris West
Hans van Egdom - topsportcoórdinator
Arno Feijge - cheÍ de bureau
Annemieke Graveland - medewerker commu-
nicatie
Jan van der Haar - medewerker herenbasket-
ball/ rolstoelbasketball
EeÍ Halewijn - medewerker basketball-
ontwikkeling
Brenda James - secretariaatsmedewerker en
Commissie van Beroeo
Renate KlomD - secretariaatsmedewerkeÍ
Pieter Kodde - STK-Íunctionaris Zuid
Thea Kroeze - assistent Íinancieel medewer-
Ker
Jos Kuipers - projectmedewerker pleinljes-
basketball / verenigingsservice
Hans Nieboer - STK-Íunctionaris Noord
Mart van Ooijen - STK-Íunctionaris Amster-
dam/ Haarlem
Jan ter Veer - STK-functionaris Oost
Monica Visser - medewerker deskundigheids-
bevordering
Greet Wink - secretariaat Tucht- en GeschiF
lencommissie

StagiaiÍes

Kees AÍman (CIOS)
Lisette van Alphen (Speco)
Pepijn van Ingen (CIOS)
Jurgen Jeurissen (KUB)
Mariken Radstaat (RU)
Tom de Ridder (HvU)

MedeweÍkeÍs Rayon- & Distriktsbureaus

Miriam Breedveld (Zuid)
Bob den Broeder (Amsterdam)
Sonja Beuckens (Haarlem)
Lawrence Mc Gray (Amsterdam)
Tom Heite (Noord)
carolien Heijman (Noord)
Inge van Nielen (Zuid)
Ad Pijnenburg (Zuid)
Gerda Sparreboom West)
Jouetta Wanders (Oost)
Rob Weber West)
Jolanda de Zeeuw (Oost)

Technische staÍ

Herman v.d. Belt
Rob Brand
Toon van Helfteren
Piet van Leeuwên
Henk Kerssens
Ben Klerks
Wim Mekking
Sybe Melis
Ben Ponsion
Gert-Jan van Rangelrooij
Rene Spandauw
Rene van der Wielen

Medische staí

Dino Bergens
Myrna van Elst
Jacqueline van Klarenbosch
Kees Minderhout
Rene Mol
Valentijn Rutgers
Jan Verhoeven
Harry Wagemakers
John lJzerman

TeammanageÍs

Kees Burgert
Ronald van der Geest
Paulien de Koning
Martin Moerman
Gitta Montanus
Rob de Koning
Peter van Noord

CommissaÍissen

Jan Berteling *
Paul Bokern
Bob den Broeder **
Ron Coppenrath **
Gerrit Halbersma
Wim Hammer
Piet Leegwaler *
Henk Nanninga
Cor Onrust *
Rob SnijdeÍs
Hans Tukker **
Johan van Voorst
Bob Woudstra *
* = internationale FIBA commissaÍissen
** = internationale IWBF commissarissen
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NBB.STRUCTUREN PER 30 JUNI 1996

F. Brink, vz
P. Robb€n
W. v.d, Molen
P. Brouwer
H, Siemes
nw. H. v.d. Meijden
R. Verhouvel
P. Notlen, dir.

B. BolleÍ
J, Dunkel
H. Eb€li
T. Heite
H. v.d. Schoor
H. Siemes
E. de Vries
B. Wassink
A. de Zwaan

R. Veftouvel, vz
R. de Koning
mw. A. v.d. Merwe
P. den Turk
R. Robbink
J. v.d. Haar, secr.

mw, H. v.d. Meijden, vz
W. MolenmakeÍ
B. Wassink
mw. Y. wijermam
mw. H. Meester
mw. M. Oebuijs, seo.

Wordl nader ingerichl

J. Herweijer, vz
J. Abma
O. BÍiokman
P. de Hoop
T. Joziass€n

W v.d. Molen
J. Luiken
F. Knegt
D. Neuhaus
B. Pereboom
P. den Turk
R. W€b€r
A. F€ijge, secÍ.

H, Siemes, vz
T. Verbem€
B. Vermeulen
E. Halewijo, s€cÍ.

E. de Jager, vz.
M. Bosch Reitz
G. Halbêrsna
B, Woudstra
mw. M. Gebuijs, st-{Í.

R. Bobbink, vz
E. Wallaart, s€{r.
J. Shaíhof
P. Kuslers

P. BÍouwer, vz
G. HalbeÍsma
F. v.d. CeeÍ, Oo6t
J. de Jong, Noord
A. v.d. Vlugt, N-Holland
A. de liat, Zuid
E. v.d. Brink, West
M. Viss€r, secr.

D. van Te€ms, vz
G. Blommestein
P, Bi€sheuv€l
A. Mandersloot
A. Rolviok
nw. H. van Gent, nolulisle
mw. B. James, ass.

C. Gijzenij,vz
W. v.d. Berg
H. Nanning!
M. PijpeÍs
J. Tanm€ling

lcnledetri lederl
P. Bokern, vz D. Ctoes H. Odeíwald'Mul

H. v.d. Heijden. secr. T. Doornbos C. Onrusl
B. Bakker G. GommeÍs E. Palliselanno
A. Bmkel A. van Gurp P. v.d. V€lde

F. BÍouwer L, Herweijer-Pors B. verweij

F. Malaihollo P. Kusters P. van Vli€l

mw. C. Winlq ass. W. Mateboer J. van Wijnbctgen
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NEDERIÁNDS HEREN TEAM
Door de uitstekende Drestaties van het Neder-
lands herenteam in Macedonië in mei 1995,
kwaliÍiceeÍde Nederland zich voor de &kwali-
Íicatie voor het Europees Kampioenschap van
1997. In de kwaliÍicatieronde werd men inge-
deeld met Bulgari.je, Kroalië, Oekraïne, Turkije
en Boemenië.
Het was vooraí bekend dat voor de larualifica-
tieduels, die tijdens het seizoen gespeeld
worden, spelers die in Amerika uitkomen
(college oí NcA) niet beschikbaar zijn. Van de
selectie die in Macedonië actieÍ was vielen
dus Vincent Krieger en Ralf Melis af,

De eerste twee uit-wedstrijden in oktober in
en tegen Bulgariie (85-82) en Kroatiè (73-53)
werden verloren. Tegen Bulgarije noemde de
bondscoach het verlies "overbodig" gezien
het Íeit dat de wedstrijd lange tijd gelijk op-
ging.
Tijdens de tweede editie van de Zoetermeer
Basketball Classic in november kreeg Neder-
land de gelegenheid zich door middel van
twee test-wedstrijden goed voor te bereiden
op de belangriike thuiswedstrijden tegen
Oekraïhe en Roemenië. In zoetermeer werd
Nederland verslagen door Engeland (72-87)
dat een agressievere en meer ingespeelde
indruk maaKe. In de wedstrijd om dê derde
en vierde plaats werd dit verlies ten dele
goedgemaakt met een prima gespeelde
wedstrijd tegen Finland (83-62).

In Amsterdam had Nedêrland de mogelijkheid
thuis haar eerste overwinning in de kwalifica-
tiepoule te behalen. Het team van de Oekra-
ine (71-88) dacht daar echter geheel anders
over. Vooral in verdedigend opzicht haalde
Nederland niet het niveau dat voor winst
tegen de (sub)top van Europa vereist is.
Gelukkig bracht drie dagen later de wedstrijd
tegen Roemenië (99-77) wel de noodzakelijke
winst op om nog enige hoop te koesteren
voor kwalificalie voor het EK 1997.

Na de deelname aan de Haarlem Basketball
Week in decembeR 1995 waar een zesde
plaats werd behaald en de verloren wedstritd
in februari tegen België (81-61) in La Louvière
werd de voorbereiding aÍgesloten op de
belangrijke vijfde wedsÍijd van de kwaliÍica-
tiereeks in en tegen Turkije. In deze wedstriid
werd vooral door de inbreng van Mike Nahar,

de voor Benfica uitkomende en in Amerika
geschoolde topspeler, door het Nederlands
team zeer sterk gespeeld. In de kritische fase
na rust kwam Nedêrland dicht in de buurt van
de Turkên. In de eindfase van de wedstrijd,
onder aanmoedigingen van vilÍduizend toe-
schouwers, hadden de Turken toch het beste
spel en beslechtten de wedstrijd in hun
voordeel(68-54).

Hiermee sloot Nederland zijn eerste vijÍ kwali-
Íicatieduels aÍ met vier nederlagen en één
overwinning. In het seizoen 1996/1997 zullen
de volgende vijÍ wedstrijden gespeeld wor-
den. De nog aanwezige hoop op een goede
eindklassering is vooral gebaseerd op de
aanwezigheid van de Europese topcenters,
de inmiddels in Griekse dienst soelende Mike
Nahar en GeeÍt Hammink.

HEREN BASKETBAL TOP (HBT)
De werkgroep'Vernieuwing Topbasketball"
rapporteerde medio mei 1995 over haar
opdracht richting te geven aan het vernieu-
wingsproces van het herentopbasketball.
Uiteindelijk bleek dat de werkgroep zich
minder had beziggehouden met hel inhoude-
lijke vernieuwingsproces(gericht op het pro-
duct basketball) maar voornamelijk met de
vernieuwing van de bestuurlijke structuur voor
het heren toobasketball.
Er werd een structuur gekozen waarbij het
Bondsbestuur de uitoefening van zijn
bevoegdheid voor het herentopbasketball (de
eredivisie, het nationaal heren team en heren
topbasketball evenementen) door middel van
mandatering overdraagt aan het bestuur van
de Heren Basketball Top (HBT), Hierin kreeg
het HBT-bestuur een zo groot mogelijke mate
van autonomie binnen de kaders van het
gestelde in het rapport van de werkgÍoep.
VanaÍ bovengenoemde datum gingen de drie
afgevaardigden van de NBB: Henk van der
Geest, Rob Tuin en Wim van der Molen sa-
men met de afgevaardigden van de FEB:
Nico van OÍferen, Ruud Huisman, Peter
Smeets en Peter Vogelaar vol vertrouwen aan
de slag.

Kortê tijd na de start van het HBT-besluur
bleek dat invulling geven aan het rapport van
de werkgroep naast de verantwoordelijkheid
van de "lopende HBT-zaken" êen zware op-
dracht was. Het begin van dê competitie, de
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staÍt van de kwaliÍicaliereeks van het Neder-
lands herenteam, de problematiek rond tarie-
ven van scheidsrechters en aanstelling van
arbiters en de noodzaak om Íinanciële midde-
len le geneÍeren voor de activiteiten van het
HBT namen zeer veel tiid in beslag van het
HBT-bestuur. Daarnaast diende ook de Íor-
mele relatie van de verschillende afgevaardig-
den naar de achterban opgezêt en in stand
gehouden te worden.
Gezien bovènstaande opsomming van activi-
teiten en prioriteiten werd de agenda van de
HBT overvol, waarmee onder meer de motiva-
tie van enkele bestuursleden van het HBT
sterk afnam. Tussentijds leidde dit tot het
aÍtreden van bestuursleden.

Medio Íebruari na een tussêntiidse evaluatie
van de HBT-activiteiten, waarbij slechts gering
succes en weining voortgang werd geconsta-
teerd, groeide binnen het HBT-bestuur ver-
schil van inzicht over de voorgestane werkwij-
ze. Gezien de ontwikkelingen in medialand en
de grote kansen die dit zou bieden voor de
basketballsport in het algemeen was eenheid
in aanoak en visie essentieel. Juist in deze

Beleid
Dê Bonds Commissie Damesbasketball. sinds
dit seizoen uitgebreid met Wm Molemaker,
werk samen met het bondsbureau aan dê
beleidsnota waarmee in het voorjaar 1995
een begin is gemaakt. Een klankbordgroep,
bestaande uit personen die op het gebied
van damesbasketball hun sporen reeds verd-
iend hebben, is dit seizoen drie keer bijeen
geweest om bêpaalde onderdelen van het
beleidsplan te behandelen. In de najaarsver-
gadering 1996 van de NBB zal de nota ge-
Dresenteerd worden.
Eén onderdeel van het belêid, gericht op
produktvernieuwing, is reeds in uiwoeÍing.
Met ingang van het nieuwe seizoen zal in de
landeliike damescompetities gespeeld worden
met de 'midsize'bal. Deze lichtere ên klêinere
bal is voor vrouwen gemakkelijker te hante-
ren, wat ten goede korÍt aan de snelheid en
attractiviteit van het damesbasketball. In de
VêÍenigdê Staten en in enkele Europese
landen wordt reeds met deze bal gespeeld.
Een andere gedachte, het verlagen van de
basket, is voorlopig naaÍ dê achtergrond

Íase heeft de FEB de steun opgezegd aan
de HBT. Hierna heeft het bondsbestuur de
HBT vooíopig aan de zi.iliin gezet. lmmers
vanaÍ de start van dê HBT was duideliik dat
de HBT op twee pijlers, NBB en FEB,
gebouwd was en door gebrêk aan steun van
één van beide een onwerkbaÍe situatie zou
ontstaan. De bestuursleden Henk van der
Geest en Peter Smeets stapten na deze
beslissing van het bondsbestuur op. Nico van
OÍferen, Ruud Huisman en Peter Vogelaar
hadden dit in een eerdeÍ stadium reeds
gedaan.

Tussentijds is gekozen voor een bestuurlijke
en operationele eenheid bestaande uit afge-
vaardigden van de NBB en de FEB om de
lopendê zaken af te ronden ên het nieuwe
seizoen voor te bereiden. Daarnaast zal
voordat de HBT weer in werking lreedt êen
helder overzicht gemaak worden van de
verschillende activiteiten gekoppeld aan het
bestuurlijk danwel operationeel niveau.

gedrongen. Materiaaltechnisch en financieel
bleek dit geen haalbare kaart.

competitie
Het spelen van een Topdivisie die bepalend
is voor de indeling van de Ere- en Promotiedi-
visie werd niet langer op pÍijs gêsteld door de
clubs. Deze wilden bij aanvang van het nieu-
we seizoen weten in wslke divisie zil het
gehele seizoen zouden uitkomen. Uiteindeli.lk
weÍd gekozen voor een vorm met een korte
voorcompstitie (Final Four Competitie) in
poules met Ere- en Promotiedivisietêams,
aÍgesloten door het attractieve damestopba-
sketballevenement de FINAL FOUR. Deze
vond op I en 9 november 1995 in Katwijk
plaats en werd gewonnen door Rapid Servi-
ce. Dit damesclubteam uit Den Helder werd
later tovens landskampioen door in de play-
oÍÍs Jolly Jumpers te verslaan. De Meisies
Junioren Eredivisie werd dit seizoen voor het
eeÍst afgesloten met playoÍÍS. Op het finale-
weekend in LandsmeeÍ werd SneekhouULions
kamoioen.
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Nationaal damesteam
Nederland had na de uitschakeling in de C-
kwalificatie (mei 1995) geen verplichte inter-
nationale activiteiten op het programma.
Helaas ging het inlernationale damesbasket-
balltoernooi, dat jaarlijks rond Kerst in Lisse
plaatsvond en in 1996 voor het eerst in een
samenwerkingsverband tussen NBB en de
Stichting Sportpromotie Bollenstreek georga
niseerd zou worden, niet door. De nodige
Íinancièle middelen ontbraken hiervoor.

Beleid
Vastgesteld moet worden dal de Commissie
aan een aantal onderdelen van de Beleidsno-
ta Rolstoelbasketball 1995-2000 te weinig
aandacht heeÍt kunnen geven. Vooral door -
deels onvoorziene - intensieve bemoeienis
met de nationale teams (de onverwachte
toewijzing van het EK Dames Delden, de
voorbereidingen op de Paralympics met een
Pré-Olympisch Toernooi in Dordrechl en de
gevolgen van de toekenning van de A-status
aan de mannen en de B-status aan de vrou-
wen) kon minder aandacht dan gewensl
besteed worden aan stimulering van deelna-
me aan rolstoelbasketball (met name van de
jeugd) en aan begeleiding van de clubs.
Wel werd tijdens djt verslagjaar de eerste -
experimentele rolsloelbasketbal l-trainerscur-
sus aÍgerond.
Het overleg met de Nebas om te komen lol
structurele aÍspraken (Convenant) vordert. Er
moet nog duidelijkheid komen over de
Íinanciële paragraaÍ.

Overleg met dê clubs
Op 13 Íebruari 1996 vond het Ledenberaad
plaals, gevolgd, op 22 mei 1996, door de
Jaarvergadering. Door het opheffen van de
Liga's 0uni 1995) verloor deze vergadering
het wetgevende karakter en werd dan ook in
meer inÍormele sÍeer aÍgewerK.
De opkomst van de clubs voor beide verga-
deringen was teleurstellend.

ClassiÍicatiecom m issie
Naast de reguliere activiteiten is de commis-
sie, onder leiding van Hans Vorsteveld, van
start gegaan met het opleiden van nieuwe
internationale en nationale klassekeurders.

Hierdoor was de enige activiteit voor het
damesteam een loernooi in Wurzburg, waar
een verjongde selectie het ondeÍspit moest
delven tegen de nationale teams van Duits-
land, Polen en lsraë|.

Competitie
Ondanks het feit dat de competitieleider te
maken had met (te) late terugtrekkingen en
een nog steeds toenemend aantal wedstrijd
wijzigingen, kenden de competities over het
algemeen een redelijk regelmatig verloop.
BC VerkeÍk werd landskampioen en won de
beker. Met het winnen van de Chamoions
Cup waren zij wederom goed voor de 'triple'.

Nationale teams
Bij de mannen stonden de actlviteiten in het
teken van de voorbereiding op de Paralym-
pics. Met het verkrijgen van de A-Status
hadden zij een goed programma met als
hoogtepunten het toernooi in Dordrecht en
een stage van een week in Frankrijk.
Bij de vrouwen lag het zwaartepunt op het
toch nog gehouden Europees Kampioen-
schap 1995, in november in Delden. Zij
bleven baas in eigen huis. Mede mei behulp
van de B-status konden zij een redelijk, bijna
geheel in Nederland gepland programma
afwerken. Hei jeugdteam kon een redelijk
aantal tíainingen aÍwisselen met toernooien in
Nederland, België en Duitsland.

HBSC
De aanstellingen verliepen dit jaar redelijk.
Probleem blijft het eerder gesignaleerde grote
aantal (vaak le laat ingediende) wedstrijdwijzi-
grngen.
Ook de bemanning van de wedstrijden blijft
een bron van voortdurende zorg waardoor
hel bittere noodzaak is dat de clubs voor
ieder team een scheidsrechter leveren.
In dit licht was het des te teleuÍstellender dat
tvvee cursussen moesten worden aÍgeblazen
door gebrek aan belangstelling.
Voor de internationale nominaties wordt naar
elders in dit Jaarverslag veMezen.
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WIE SPELEN ER OP PLEINTJES?
In oodracht van de Nededandse Basketball
Bond heeft Jurgen Jeurissen (Valkenswaard)
een onderzoek verricht naar het pleintjesba-
sketball in Nederland. De NBB wilde graag
wetên wie er aan dergeliike pleintiesevene-
menten deelnemen: wat voor personen zijn
dit?; wat zijn hun kenmerken?; wat zijn hun
beweegredenen?. De probleemstelling van dit
onderzoek luidde:
"Woa àjn de meest in het oog sEingende kenmerken
von de jeugdige pleintiesbosketbollers? Hoe wordt
het pleintjesbosketboll gestructureerd en gerege@
Hoe moet de NBB pleintlesbosketboll in de toekomst
goon ptomotenl
Er is een literatuurstudie venicht, teneindê de
begrippen leeÍstijl, sociale groep, sportgedrag
in groepen, sportmotieven, gíoepsidentiteit en
regelvorming te v€rhelderen, opdal ze ingezet
zouden worden bij de beschrijving en de
interpretatie van het pleintiesbasketball en
haar kenmerken. Daartoe is op basis van de
literatuurstudie vervolgens een kaartenbak
gemaakt, die gebruikt is voor observaties en
de interviews op de onderzochte basketball-
pleintjes.
Het onderzoek is vervolgens uitgevoerd in
dÍie steden, te weten Eindhoven, ïlburg en
Rotterdam. Na enkele pÍoefobseÍvaties is op
elk pleintje een vijftal keren geobserveerd.
Ook werden alle soelers benaderd voor het
invullen van een korte vragenlijst en werd een
bepêrkt aantal spelers geïhterviewd.
Daarnaast is er ook bij drie pleintlesbasket-
balltoernooien geobserveerd. Dezê onder-
zoeksperiode viel in de zomermaanden van
1995, de tiid van het jaar waarin de to€rnooi-
en olaals vonden.

Op grond van het ondenoek kunn€n de
volgende conclusies getrokken worden:

1 . Het pleintiesbasketball wordt praktisch
alleen gespeeld door mannelijke jongeren (in
de leeftijdscategorie 16 tot 23 jaar), die lid zijn
van een vereniging en goed kunnen basket-
ballen.

2. Het meest gehoorde motieÍ om te gaan
pleintiesbasketballen is de interesse in het
basketball.

3. Er bliiken belangrijke verschillen te bestaan

tussen het pleintjesbasketball en de spelers in
Rotterdam enerzijds en die in Eindhoven en
Tilburg anderzijds.

4. OngeoeÍende spelers ervaren het pleinties-
basketball op een hele andere manier dan dê
geoeÍende pleintjesbasketballers

5. In de meeste groepen kun je je vooral
onderscheiden op basis van je individuele
basketballprestaties. Goede individuele presa-
ties geven een speler meer aanzien binnen
oê groêp.

6. De regelvorming op de basketballpleintjes
kornt grotendeels overeen met die binnen het
club-basketball.

7. Het pleintjesbasketball is een ander spelle-
tie dan het basketball zoals dat bii een club
gespeeld wordt. Op een pleintje is het spel
mêer individueel geórienteerd, vindt het meer
plaats onder de borden en wordt er Íysiek
meer toegelaten. Daarnaast ontbreken er een
scheidsrechter. trainers en coaches wat het
pleintiesbasketball voor veel jongeren aan-
trekkeli.iker maakt.

Naar aanleiding van de observaties en inter-
views zi.in de volgende aanbevelingên
gedaan:

A. De NBB moet een intensieve samenwer-
king opbouwen met gemeenten, om er voor
te zorgen dat er binnen zo veel mogelijk
gemeênten in Nederland voldoende gelegen-
heden zijn voor de jeugd om te kunnen
pleintjesbasketballen. Daartoe moet de NBB
de gemeenten zo veel mogelilk steun en
informatie geven.

B. Om de ieugd zo veel mogelijk kansen te
geven om te pleintjesbasketballen moet de
NBB overgaan tot het organisêren van wi.ik-,
stads- en Íegiokampioenschappen en -toer-
nooten.

C. Om ook jongeren, die geen lid zijn van
een basketballvereniging, te interesseren vooÍ
het pleintjesbasketball zou de NBB zich op
(lagere en middelbare) scholen en leraren
lichamelijke opvoeding kunnen richten. Daar-
bii zouden er ook door plaatselijke verenigin-
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gen 'clinics' georganiseerd kunnen worden
op scholen, om zo de jeugd voor het basket-
ball le interesseren.

D. Tenslotte moet er binnen 'The BlackÏoo
Series" een classiÍicatiesysteem komen op
basis van nivo. De toernooien moelen ook
worden uiigebreid met een beginnersklasse,
waardoor de niet-basketballers met meer
plezier aan dergelijke toernooien kunnen
deelnemen.

CLUBS VBAGEN NBB OM MEEB FACILI.
TEITEN VOOR PLEINTJESBASKETBALL

De N8B-compogre'pleintjesbasketball' wordt door
de bosketbollclubs over het olgemeen goed ontvan-
gen. Verenigingen die pleintjesbosketboll orgoniseren
(3896) geven de NBB een dikke ocht ols r4ottcij-

fer voor de geboden ondersteuning. De Pleintjes-
activiteiten worden meestol geotgoniseerd ols promo-
tie-octiviteit of ter dsluiting von het clubseizoen. De
verenigingen benutten de pleintjes nog niet voor hun
tainingsoctiviteiten; het initiatief om de toinings-

ftekwentie via pleintjes te vethogen moet bij de
sPelerc zelf vondoon komen. Zo'n 1796 von de
onderzochte verenigingen orgoniseerde nog nooit een
pleintjes-octiviteit. Gebrek oon koder en oan goede
locoties àjn de belon{ijkste redenen om niet te
oígantseren,

Dit blijkt uit de resultaten van een inventarise-
rend onderzoek dat dit jaar is uitgevoerd dooÍ
Lissete van Alphen van de Speco te Tilburg.
De NBB wilde weten oÍ de verenigingen tevre-
den waren over doel, opzet en inhoud van de
campagne. Daartoe is aan ruim negentig ver-
enigingen gevraagd medewerking te verlenen
aan een onderzoek. Door een respons van
52% konden uiteindelijk de resultaten van 47
verenigingsenquetes verwerkt woÍden.

Promotie

Met de in 1992 gestarte campagne 'pleinties-

basketball' wil de NBB bereiken dat het regu-
liere speelseizoen verlengd wordt met de zo-
mer en spelers hun lrainingsfrekwentie kun-
nen vergroten. Daarnaast wil de NBB hierdoor
zijn bijdrage leveren aan de 'sociale vernieu-
wing' en aan de algemene promotie voor de
sport en zijn clubs. Uiteindelijk wil de NBB
komen tot een algemene richtlijn voor het 3-
on-3 pleintjesbasketball, zowel t.a.v. regels als
voorzieningen (materiaal, aanleg, organisatie,
beheer). Ongeveer 60% van de verenigingen

zou op den duur pleintiesbaskelball op de
iaarkalender moeten hebben staan.

NBB en clubs blijken gedeeltelijk dezelÍde
doelstellingen te hebben met pleintjesbasket-
ball. In 1996 organiseert 38% van de onder-
zochte verenigingen minimaal een pleintjes-
toernooi per jaar; 17o/o doet dat al meerdere
iaren. Gebrek aan organisatoren (60%) en
gebrek aan goede pleintjes, locaties en
materialen (32%) vormen de belangrijkste
argumenten van de in dil opzicht in 1996 niet
actieve clubs. Gebrek aan belangstelling
wordt door slechts 20% van deze clubs als
argument gebruikt. Van alle onderzochte
clubs organiseerde 360/o nog nooit een plein-
tjes-activiteit.

Bii verenigingen die wel actieÍ ziin op het
gebied van pleintjesbasketball gebeurt dit met
name om iets extra's te doen voor de eigen
leden (3.1%), vaak aan het einde van het sei-
zoen. Bij de verenigingen die al sinds 1992
pleintjesbasketball organiseren, blijkt'sociale
vernieuwing' vaker een rol te spelen (21oÁ).
Er zijn nauwelijks verenigingen die het als
hun laak beschouwen om via pleintjesbasket-
ball de trainingsfrekwentie te verhogen.
Promotie voor sport en club daarentegen
wordt door de clubs wel gezien als aanleiding
voor het oÍganiseren van pleintjesbasket-
ball. Toch benaderen de meeste verenigingen
hun doelgroepen niel op een speciale manier.
Soms werft men op scholen, maar meestal in
eigen kring. Het clubblad en poslers zijn de
meest gehanteerde promotiemiddelen. Verder
kriJgt pleintjesbasketball vaak wel de nodige
aandacht in lokale en regionale media (39%).

Organisatie

De pleintjestoernooien worden meestal geor-
ganiseerd door dezelÍde personen die reeds
kaderÍuncties binnen de club uitoeÍenen. Een
enkele keer worden leden of ouders bij de
oÍganisatie betrokken. Helaas is dit meer
uitzondering dan regel.

De NBB staat in zijn oÍganisatiemodel nadruk-
kelijk samenwerkingsverbanden voor. De
onderzochte verenigingen vinden die met
name bii gemeente, bond en (locaal) bedrijfs-
leven. Zij ervaren die samenwerking overwe-
gend als positieÍ.
De gemeenten geven vooral hun steun bi.l het
realiseren van een goede locatie. Belrokken
clubs geven een gemiddeld waarderingscijfer

Jaarverslag 1 995-1 996



van 7,8. Wel is er een vaak gehoorde klacht
dat de gemeente traag werK.
De NBB wordt gewaardeerd met ciÍer 8,2
"omdat er gewoon goede ondersteuning
gegeven wordt". Een aantal verenigingen
vindt de huurpriis van de baskgts te hoog.
Voorts wil men eÍ standaard een geluidsin-
stallatie bij, alsmedê het verzorgen van de
komst van prominenten.
De plaatselijke middenstand sponsort bil
tweederde van de toernooien. Zii levert dien-
sten en materialen; in ruil hiervoor mag recla-
me gemaaK worden.

Het merendeel van de verenigingen zorgt
tiidens hel evenement voor randactiviteiten.
Naast verkoopstands zorgen vrije worp kom-
petities en driepuntswedstrijden voor dê
nodige afleiding. Deze kompetities doen het
over het algemeen goed; makkeliik te organi-
seren, vaak spannend en altijd leuk om te
doen. Verder is er soms een loterir, een foto-
wedstrijd, een massale aerobic 'work-out' oÍ
een'all star'-wedstrijd/verkiezing. De muziek
- die eigenlijk zo nauw verbondên wordt met
basketballen op pleintjes - is slechts aÍ en
toe aanwezig, vanwege de hoge kosten.

Dêêlnemers

De pleintiestoernooien lijken bii uitstek ge-
schikt voor iongens tussen 13 en 15 jaar en
de iets oudere meisies (16-18 / 19+). Andere
succesvolle categorieën ziln die gemengde
mini's en de gemengde recreanten. Over het
geheel genomen is het percentage iongens in
elke leeftiidscategorie hoger dan bï meis,es.
H6t dichtst bijeen liggen deze cijfers nog in
de leeÍtiidsgroep van 16 tot 18 iaar.

Vervolg

Wl de NBB zljn doelstellingen realiseren dan
kan op grond van deze onderzoeksresultaten
worden aanbevolen:
. door te gaan met een landeliike campag-

ne en de bi,behorende service; tijdige
publicaties van opzet en mogeliikheden
voor verenigingen zijn noodzakelijk. De
'Go Play Outside'-service kan mogelijk
worden uitgebreid met muziek en promi-
nenten-bemiddeling. De kalender met
teleÍoonummer voor nadere inÍormatie is
een 'must'; een landelijk inÍormalienuÍÍt-
mer kan overwogen worden.

trainêrs en besturen attenderen op de
goedkope mogelilkheid om de trainings
Írekwentie te verhogen; tevens het zelÍini-
tiatief bij spelers aanmoedigen.

besturen erop attênderen dat bii pleinties-
activiteiten veel meer gedelegeerd kan
worden aan spelende leden; de hand-
leiding via de NBB beschikbaar (blilven)
stellen.

gemeenten verdeí erÍhousiasmeren om
de zorg voor aanleg, onderhoud en bs
heer van pleinties op zich te nemen, o.a.
via de voorgenomen uitgiÍte van een
richtliin i.s.m. NOC*NSF/LC/[/NG/VWS.

eventuele voorbeeldwerking vanuit de
NBB om toernooien voor speciale klassen
te introduceren, zoals een rolstoelto€mooi
oÍ een scholenproject; eventueel het
toevoegen van een clinic-element;
NK reserveren voor ieugdige groepen,
maar daarnaast recreatieve toernooiên
met gemengde senioren aanmoedigên.
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"GO PLAY OUTSIDE' 1995.1996 OVERTJS-
SEL EN GELDERLAND
In het kader van sociale vernieuwing zijn in
de provincies Overijssel en Gelderland plein-
tjesbasketballprojeclen gestart. De deelne-
mende gemeenten aan het proiecl zi.in in
Overijssel: Borne, Almelo, Deventer, Hengelo
en in Gelderland: Apeldoorn, Arnhem, Ede en
Nijmegen.
Hoofdactiviteiten binnen deze projecten zijn:
1 . aanleg en renovatie van pleintjes;
2. ontplooien van activiteiten op pleintejs;
3. scholing van kader.
GetÍacht wordt een samenwerking op te
zetten tussen de Gemeenle en de plaatselijke
HALT-projecten.

CONVERSE NBA 3.ON-3
Op 2 en 3 september 1995 werd het Conver-
se NBA 3-on-3 toernooi georganiseerd op de
boulevard in Scheveningen. Dit toernooi
maakte deel uit van een tour die langs 28
verschillende steden in Europa ging. Zo'n
2.000 deelnemers kwamen niet alleen voor
het toernooi, maar ook voor de NBA Jam
Session, Huffy Sport Playground, Spalding 3-
Point Shootout en de FÍee Throw Challenge.

ERICA TERPSTRA GAST BIJ FINALETHE
NBB\REEBOK BTÁCKTOP SERIES OP 8
JULI Í995 IN NIJMEGEN
In de zomer van 1995 hêbben Reebok en de
Nederlandse Basketball Bond een seÍie zeer
succesvolle regionale outdoor basketball
toernooien voor de jeugd georganiseerd. De
Íinale van deze Beebok BlackToo Series vond
plaats op 8 juli op Plein 1944 in Nijmegen.
Het hele plein werd omgetoverd in acht
baskeiballvelden waarop gestreden werd om
de nationale titel. Dit alles in aanwezigheid
van Staats-secretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport Erica Terpstra.

AndeÍe steden
De voorrondes van Thê NBB/Reebok Black-
Top Series werden gehouden in DelÍt, Vlissin-
gen, Eindhoven, Enschede, Haarlem en
Groningen.
In iedere stad was de opkomst enorm. Per
stad hebben zo'n 75 teams gespeeld voor
een Dlaats in de nationale finale. Van iedere
voorronde zijn er twee winnende teams per
categorie over gegaan naar de Íinale, die op
8 juli gespeeld werd.
Deze spectaculaire íinale vond plaats op Plein
1944 in Nijmegen.

Reebok City Jam woÍkout en WebbeÍ Dunk
Contest.
De Íinales voor dit NK startten om 10.00 uur.
Van '14.00 tot '1 5.00 kon iedereen bovendien
meedoen aan een Reebok City jam workout.
Deze workout werd gegeven door Patrick
NahaÍahik en hij verzorgde met zijn team ook
een spetterend optreden.
Daarnaast bood Plein 1944 een klimwand,
een demonstratie van steethockey,
stands en heel veel muziek. Pepsi en Veroni-
ca Hitradio waren aanwezig en het blad
Webber ondersteunde de Webber Dunk
Contest. Deze Contest zorgde voor veel show
en soeKakel.
BlackTop, slang voor asfalt, is de outdoor
versie van basketball. Twee teams van ieder
drie spelers strijden tegen elkaar. In de Ver-
enigde Staten is BlackTop een van de weini-
ge vormen van ontspanning die de innercity
biedt. Dat niet alleen, BlackTop is ook een
levensstijl. Snelheid, sportiviteit, durf, behen-
digheid en tactiek maken hem tot een Ílitsend
spel. Veel basketballsterren - zoals Shaquille
O'Neal en Rik Smits - zijn ooit 'op straat'
begonnen.

Kamoioenen:
jongens 13-15 .jaar: PSV Almonte (Eindhoven)
meisjes 13-15 iaar: Magic Girls (Enschede)
jongens l6-18 jaar: Bun DMC (Maastrichu
meisjes l6-18 jaar: Outhere Sisters (utrecht)

I
!

I
I
I
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ovERz€HT ACTMIETTEN ruI.IITESSAS|G|EArI 1992-199ó

nr. plmtsnmn 1992 1993 1994
01. Amsteídam BlackTop BlàckTop BlackTop

Amsterdam NBA
02. Almêlo
03. AlkÍnaar

05. Arnhem , NBB
(16. As(n Blsckfop
(l?. Berlicum BlackTop
08. Bocholt(D.) - NBB
(|9. BÍeda BlackTop - Go Play
lí1. BuÍLrchoten Blackfop
ll. Delft abckTop BlackTop BIáckTop
12. Deum€
13. Dêventer
14. Didam
15. Drieb€r8€n
1ó. Ed€
17. EiberS.n
18. Eirdhoven BlàckTop

Eindhoven - NBB Co Ptay
19- ElbuÍg
20. Elsl (Cld.) BlackTop , co Play
2l- Elsl (Utr.) co Play
22. Enkhtirr
23. Emchede - BlackTop BlackTop
24. Ce€druidenbcrg co Play
25. Ccldrop
2ó. CooÍ
27. 's-Gravenhagc - BlackTop BlackTop
28. Groninsetr BlackTop BlackTop BlackTop

Croningên
29. Haten Co Play
30. Haad.m BlackTop - BlackTop
31. H€n8€lo
32. H@m
33. D.n Hclder BlÀckTop - BlackTop
34. Kaa(sheuvcl - NBB
15. Kàrwijk BlactTop
16. Land.meer BlactTop
37. lreÍwardcn BlackTop BlackTop
38. triden
39. Lfiderdorp BlackTop NBB Go Play
40. L€lystad - BlackTop BlackTop
41. Liss€
42. MaaslÍicht - BleckTop BlackTop
43. Mepp€l Co Play
44- Ncderweeí BlackTop , McDonalds
45. Nieuwrs.in
46- Nijmcgen - Bl.ckTop NK BlackTop

NijmcgÊn - co Play
47. Oldenzáal
48. Oosterhoul (NBr.) - NBB Go Play

Oosterhoui (NBr.) BlackTop
49. Rhenen co Play
50. Rotlcdam BlackTop NK BlackTop Go Play

51. Schipluidcn
52. Soes! BlackTop
51. Spijkenis Bla.kTop
54. Stadskanaal Go Play
55. St€d.bÍoec - BlackTop ,
5ó. SlÊenwijk BlackTop -
57. St. Oedenrodê
58. Tiel
59. Tilburg
ó0. Tubb.r8en - NBB
ó1. Uitg€.st ' NBB
62. Utk , BlackTop ,
ó3. Utr€cht BlàckTop BlackTop BlackTop

Utrccht Co Play
ó4. Veghel BlackTop

6ó. vlissiíg€n BlackTop BlackTop BlackTop
ó7. vr'aalwijk Go Play
68. waSeninSen
69. waddinxvecn - NBB
70. W..n McDoMlds
71. werkcndam Co Play
72. wijk bij Dur'Ístedc BlackTop
73. winr€Nwijk BlackTop - Co Pláy (2x)
74. Wych.n Co Play
75. Umuiden - BlackTop
76. Zaanstad
17. Z^ndvoon BlackTop

Zandvooí
78. Zei$ BlactTop

8,0. ZwijndÍechl AhckTop NBB Go Play

1995
Go Play (1or)

Oo Pláy

co Play (2x)

1996 opmeÍtilser
Go Plày (2x)
Nik€ Dàvidsplênr

Go Plày/PTT Tclecom

Go Play (3x)

BlackTop
Co Play

BlackTop
Streetball

Co Play

Bl.ckTop

NBA
BlackTop
Co Play

BIackTop

B€ach

Go Play

StÍ€etball

Co Play

Go Play

Co Play
Go Play
Go Play

NK BlaclTop
Co Play

Sh!€tball
Nikê plêiÍ

Go Play

Go Play

Go Play

Go Play
Co Play
Go Play + NBA w.vem.

Go Play (l I x)
Go Pl'y
NK Co Play
Go Play

Oo PIay
Co Pláy

Go Play
NBB Go Play

Go Play

Go Play

co Pl.y (2x)

Co Play

Co Play

Go Play

Streetball
Co Play
Go Play

BlackTop

McDonalds
Go Play

co Play (2x)

B€rch
Co Play

co Play (2x)

Co Play

Co Play^tcDonalds
Go Play

MegBfestÁtie

Go Play
Go Play

TOTAAL 2.6

Oo Play
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H GO PLAY OUTSIDE SERVICE
HANDLEIDING N BB.PLEINTIESKALEN DER
Ï';9,,ï.il$::lliillffi l3"i:Ë:i,i:#iï:: "G 0 PLAY 0 ursl DE" | 99ó

30 aprilOldenzaal Gold Fingers
11 mei Leeuwarden Gemeente
l7 mei Lelystad Bclelystad
27 mei Veghel Attacus
25 mei Helmond BC Moons
02 juni Arnhem Arnhemia Eagles
0giuniEnkhuizen Basketballvereniging
15 juni Wageningen Pluto
23 iuni Croningen Topsport N-Nederland
29 iuni Haaksbergen Tonego'65
l4 juli Wijk bij Duurstede Bourgondië
0l sept Deventer Gemeente Deventer
(wijzigingen voorbehouden)

MOBIELE BASKETS & GELUID
MotÍele Basket5&Celuid
NB8'Go PlayOutride- aanhangers met elk 4 baskets en
e!t. proÍesionele geluidsinstallatiezin te huur bijde NBB,
tel 030{5ó6500.

Wilt u hettoemooi€€n professionele uitstraling geven dan
tunt u gebruik maken van de kunststof NBB-buitênvloer.
Huurínclusi€Íbegeleiding bt het leggen en opruimen (elk
ca. 70 minuten)i t 1.250,= excl, transport à / 

'1,25

p.km. InÍormatie en reserveringen, tel.0527 - 683647.

SPORTHERBERG
N.l.H.C.-herberg'Elst '  in Utrecht,
met het officiêle keurmerk van de
NBB, heeÍt een schitterende
buitenac(ommodatie voor het
houden van basketballkampen.
Bestaande uit een vieftal
kunststof buitenvelden met
een achttal Porter buit€n-
baskets. Alle NBB-verenigingen
kunnên met 5olo reducti€ op de
toch al aantrekkelijke prijs van de
faciliteiten gebruik maken. Voor
meer informatie krnt u teÍecht bij
de NIHC, tel. 0318-471219.

Jos Kuipers )
NBB-Íunctionaris
Pleintlesbasketball

NBB.BUITEN.
BASKETBALLVLOER

pleintjesbasketballte ondeBteunen is in I 992 deze
handleiding samengesteld. Deinhoud is speciaal
toegesneden op 'The BlackTop Series', maaÍ
is zo geschreven dat deze voor elke pleintjes-
activiteit van toepassing is. Naast draaiboek,
checklisten '?'/€dstÍijdschema's vindt u in de hand-
leiding nog talvan tips en suggesties om;aarliik
een 5uccesvol pleintiesevenement tot sta nd te
brengen. Prïs: I 1 q50(excl. verzendkosten). Te
bestellen bii de NBB-basketballshop(tel. 0499-
476696). Zo zii)^ eÍ ook N88-handleldlng€n
voo r  de  opze t  en  o rgan i sa t i e  van
'JEUGDCLINICS' en'BASKETBALLKAMPEN'

{F
V

BASKETBALL
PROMOTIEKIIDING, ETC.
Voor de kleding van de organisatie, staf
en deelnemers met b.v. T-shiÍts, reveÈ
5able's, sweaters, ioggingbroeken,
iammyshort5, windjacks en caps kunt u
terecht bi i  de NBB-basketbal lshoD.
Textielbedrukkingen van de kleding
van uw verenigingsnaam (sponsor) en/
oÍ logo kan verzorgd worden in eigen
drukkerij. InÍormatie, óókvoor (mobiele)
buitenbaskets en spaldingballen: NBB-
basketballshop tel. 0499 - 476696.



Helaas is dit jaar weer gebleken dat dê ken-
nis van de reglementen soms onvoldoende

De Commissie van Beroep heeÍt 40 zaken
behandeld. Gedurende enige jaren schom-
melt het aantal ingediende zaken tussen de
35 en de 40. Het iaar hieÍvooÍ kwam het
aantal zaken uit op 35. Ondanks deze stijging
duidt alles erop dat er gesproken kan worden
van een 'normaal' jaar. De stijging werd ver-
oorzaakt door een toename van het aantal
beroepszaken tegen uitspraken van de Tucht-
en Geschillencommissie (van 21 naa( 271.
Daarbii moet echter in aanmerking worden
genomen, dat er drie beroepsschriften wer-
den ingediend, waarvan de beroepstermi.in
(ruimschoots) was verstreken. Van dergelijke
elementaire orocedureÍouten was de commis-
sie van het jaar daarvoor gevrijwaard. Boven-
dien werden twee beroepen ingetrokken,
zodat het werk voor de leden van de Com-
missie toch niet echt toenam.

Van de 22 beroepszaken die tot een inhoude-
lijke behandeling kwamen kregen drie appel-
lanten inzoverre gelijk, dat hun zaken werden
terugverwezen naar de TGC. De beroepen
van zes appellanten werden geheel oÍ gedeel-
telijk toegewezen. Dertien beroepen werden
aÍgewezen. Daaronder bevond zich een zaak
waarin de commissie termen aanwezig achtte
een zwaardere straf op te leggen.

In de overige 13 zaken werd lelkens een
geschil tegen een besluit van hel bondsbe-
stuur of een der rayonbesturen aanhangig
gemaakt. In één geval hoefde geen uitspraak
te worden gedaan, omdat een compromis
kon worden bereikt. Drie zaken werden in-
houdelijk niet behandeld, omdat de grond
van het geschil niet duidelijk werd aangege-
ven - ook niet na een verzoek van de com-
missie het geschil toe te lichten - dan wel
omdat men zich in een te vroeg stadium tot
de commissie wende. Negen zaken werden
inhoudelijk behandeld, waarvan er drie in
opeenvolgende stadia van een en hetzelfde
conÍlict met elkaar samenhingen. Acht zaken
werden aÍgewezen en slechts een geschil
eindigde gunstig voor de "appellant". Vermêl-
denswaardig, dal de commissie van beroep
van mening is, dat êen licentieovereenkomst
niet eenzijdige verbroken kan worden.

is. Het was mede daarom een goed idee de
jurisprudenliebundel te actualiseren en hem
weer opnieuw onder de aandacht te brengen.
De jurispÍendentiebundel is niet alleen geheel
herziên maar ook toegankelijker ingedeeld.
Aan het einde van het verslagjaar kan na een
intensieve voorbereiding deze tweede editie
worden gepresenteerd. De commissie hoopt
dat de nieuwe versie van de .iurisprudentie-
bundel een nuttige hulp mag zijn voor ieder-
een die binnen onze bond overweegt een
procedure bij de commissie van beroep te
beginnen.

Aan het einde van het verslagjaar nam Jan
Berteling, inmiddels een van de leden met de
meeste 'dienstjaren', aÍscheid van de Com-
missie van Beroeo.

De in het vorig jaarverslag vermelde toename
van het aantal behandelde zaken heeft zÍch in
dit seizoen niet voortgezet; het aantal is licht
afgenomen van 375 naar 357. Het aantal
zaken die een mondelinge behandeling nodig
maakte is echter behoorlijk gestegen. Dit
heeít twee oorzaken. Enerzijds heêft de al
eerder geconstateerde toename van meer
gecompliceerde gevallen zich voortgezet en
anderzijds is het aantal door m.n. de rayons
aanhangig gemaakte klachtzaken meer dan
verdubbeld. Op zich is dil laatste positief
omdat op deze manier straÍbare gedragingen,
die buiten de bevoegdheden van
scheidsrechters vallen om hiertegen op te
treden, toch behandeld kunnen worden.
Hierbij moet gedacht worden aan gevallen die
zich buiten het wedstrijdgebeuren om voord-
oen. Een ander opvallend gegeven is een
toename van het aantal behandelde zaken
tegen een coach. Met name het maken van
opmerkingen naar scheidsrechters komt
veelvuldig voor. Het in het vorige verslag
aangehaalde verontÍuste gegeven dat een
gedaagde en/oÍ scheidsrechter, die is opge-
roepen om bij een mondeling behandelde
zaak aanwezig te zijn, niet komt opdagen is
dit seizoen nog duidelijker naar voren geko-
men. Binnen de TGC zal bekeken worden wat
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hieraan gedaan kan worden.
In deze verslagperiode is ingevoerd dat
gedaagden die opgeroepen zijn voor een
mondelinge behandeling alle stukken die van
belang zijn vooraÍgaande aan de zitting kon-
den inzien; hiervan is veel gebruik gemaakt.
In overleggen met de Commissie van Beroep
en het Bondsbestuur zijn diverse onderwer-
pen m.b.t. de werkwi.ize van de TGC bespro.
ken. Hierbij zijn vooral aanpassingen van het
Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak
aan de orde gekomen. Dit heeft geleid tot
verschillende voorstellen tot wiiziging van dit
regfement. Zo ziin op de Algemene Vergade-
ring van 15 juni í996 (naast het herstel van
enkele "schoonheidsÍoutjes") ook wijzigingen
in het reglement vastgesteld t.a.v. een

diskwaliÍicerende Íout bij (beke0toernooien en
behandeling van straízaken in de Dames
Eredivisie die thans geliik gesteld is met de
overige wedstrildklassen. Daarnaast ziin de
mogelijkheden opgenomen om een zaak niet
ontvankelijk te veÍklaren, te seponeren en om
de uitspraak "schuldigveÍklaring zonder
straÍoplegging" te kunnen doen.
Op de genoemde Algemene Vergadêring is
het instellen van een aoarte kamer voor de
behandeling van strafuaken tegen jeugdige
na gedegen argumentatie van de zijde van de
TGC afgewezen. De dooÍ de TGC te verstu-
ren brieven en kennisgevingen van een uit-
spraak zijn gescreend en aangepast aan de
veranderde werkwijze van en de te volgen
orocedure door de TGC.

Het s€izoen '95/'96 is voor de bondsscheids-
rechterscommissie een hectisch seizoen
geweest. De voorgenomen verlagingen van
de vergoêdingen vooÍ scheidsrechters en het
vooÍlopig aÍschaffen van de commissarissen
in de heren eredivisie leidde tot veel spannin-
gen. Overleg met het toenmalig HBT-bestuur
leiddê tot een situatie waarin tot en met de-
cember '95 wel met commissarissen is ge-
speeld. Vanaf januari 1996 zouden de com-
missarissen toch niet langer aangesteld
worden bii wedstriiden. Dit leidde tot een
staking van de bondsscheidsrechtêÍs in de
heÍen eredivisie in het eerste weekend van
januaÍi. In de maanden na dêze gebeurtenis-
sen bleek destemeer hoe noodzakeli.jk com-
missarissen zijn. Het seizoen werd ook ge-
kenmeÍkt door het afsch€id nemen van de
scheidsrechter-soonsor FootLocker. Jammer
genoeg wilde deze firma niet met ons door-
gaan vanwege een veranderde bedÍiiíspolicy.
Thans ziin wij nog steeds zoekende in spon-
soÍland. Kwa personele bezetting kwam de
BSC weer op sterkte door de benoeming van
Edward de Jager (oud-bondsarbiter, tevens
oud-intêrnationaal FIBA-scheidsrechter).
Tevens trad een nieuwe DorteÍeuille-houder
uit het bondsbestuur tot ons toe, te weten
Piet Brouwer. Hii verving Pierre Robben die
belast werd met de bondsfinanciên.

Competitie en play-oÍÍs
Het bemannen van wedstrijden stond dit jaar
in het teken van zuinig zijn en aanscheÍping
van een aanlal bestaande regels. Tot €n met
de eredivisie werd er veelal regionaal inge-
deeld, zulks niet altiid tot genoegen van de
scheidsrechters en clubs. In de herên eredivF
sie is dit principe vanaÍ januari losgelaten op
verzoek van de clubs. Ten aanzien van de
play-oÍís kunnen wê stellen dat wij tevreden
zijn over de inzet en de prestalies van de
arbiters.

NB&scheldsrechteBstage
Deze vond in september 1995 plaats in Em-
meloord en was helaas nog ééndaags, maar
wel zinvol. Toekomstige stages zullen als het
aan de BSC ligt wederom tweedaags zijn.
In decembe|l995 vond een eerste sDecifieke
bijeenkomst plaats met commissarissen, in
januari 1996 volgden bijeenkomsten met A-
arbiters in Emmeloord, met & en C-arbiters in
Zwolle, Bunnik en HooÍddorp.

Schèidsrecht€13rapportages
Een lang gekoesterde wens van de BSC om
van alle scheidsrgchters over een gelijk aantal
rapportages te kunnen beschikken is groten-
deels in vervulling gegaan. De negen bêoor-
delaars die bijna wekelijks in actie kwamen
hebben samen met de Bsc-leden 417 'ap-
portages uitgebÍacht. Mede hierdoor was het
aan het einde van het seizoen mogêlijk eên
viertal Garbiters tot de B-categorie toe te
laten en over te gaán tot de instelling van een
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Juniorclub.
Met de beoordelaars vond op een
bijeenkomst aÍstemming plaats over de wijze
van beoordelen en zij werden ook op de
hoogte gesteld van de aangescherpte eisen
die de FIBA aan de scheidsrechters stelde.
Elf kandidaat C-arbiters versteÍkten aÍgelopen
seizoen het scheidsrechterscorps.

AÍschriivingen
Het aantal Íuilingen onderling is wêer aÍgeno-
men. Dit heeft te maken met de mogelijkheid
om voor bepaalde data tussentijds wijzigin-
gen in beschikbaarheden door te geven. Wel
steeg het aantal last-minute bemanningen van
wedstrijden. De oorzaak hiervan lag met
name in een zich door Nederland rond trek-
kende griepgolf.

Aíscheid
AÍscheid namen wii van de scheidsrechters
Salzmann, De Block, Van Roosmalen, Lang-
kamp, Zomer, Kleersniider, Peters en Wetzels.
Ook aÍscheid werd er genomen van de com-
missarissen Berteling en Van Voorst.

Nieuw scoresheet
Na een seizoen lang met een scoresheet
zonder minutennotatie te hebben gewerkt, tot
ongenoegen van vele betrokkenen bij het
basketball, weÍd de BSC gevraagd om het
sheet aan te passen. zodoende kwam de
vertrouwde minutennotatie weer teÍug en
werd toch het handzame A4-formaat bêhou-
oen.

Internationals
De FIBA-scheidsrechters waren weer gere-
geld in het buitenland ad..iet. zij Ílolen geza-
menlijk 34 keer voor de FIBA en de commis-
sarissen waren in totaal 20 keer actieÍ. Een
opsomming treft u elders in dit verslag aan.

Het basketballseizoen 95-96 was met betrek-
king tot het opleidingsgebeuren het seizoen
waarin op de najaarsvergadering de meerja-
Íennota "Deskundigheidsbevordering " werd
aangenomen. 'Meer mensen, langer en beter
als verenigingskader laten functioneren'. Dat
is hetgeen de NBB de komende jaren via
deskundigheidsbevordering wil bereiken. Dat
betekent in de praktijk:
. diversiteit in aanbiedinqsvorm (cursus,

module, themabÍeenkomst, etc. ),
. het bestrijken van meer werkvelden (m.n.
bestuurlijUorganisatorische taken),
. aandacht voor nazoÍg (clinics, 'opfris'-bi.jeen-

komsten, coachplatform, etc. ).

Met het in deze nota door de leden vergade-
ring bepaalde beleid stelt het bestuur jaarlijks
activiteitenprogramma's op. De beleidsinstru-
menten die hierbij gehanteerd worden zijn te
groeperen onder vier aandachtsvelden,te
weten

-ontwikkeling/vern ieuwi ng
-aanbod deskundigheidsbevordering
-ondersteunin g/coórd inatie
-advisering overleg.

Hêt jaarveÍslag van deskundigheidsbevorde-
ring is dan ook afgeleid van het activiteiten-
programma in relatie tot deze vier aandachts-
velden.

ONTWIKKELING/VERNIEUWING

TRAI NER ROLSTOELBASKETBALL
Na de gehouden experimentele cursus heeft
eí met de docenten een uitgebreide evaluatie
plaatsgevonden. Met de bevindingen van
deze cursus als uitgangspunt is een
werkgroep van start gegaan om te komen tot
een definitieve opzet.
Ook de nieuwe cursus is in een modulaire
opzet te volgen en omvat 43 lesuren verdeeld
over de modules:
lesgeven,
technieldtactieUcoaching,
train ingsleer/sportgezondheidsleer.

MI NI BASKETBALLTRAI NER/BEGELEI DER
Reeds lang bestond de wens om de bestaan-
de minicursus meer toe te spitsen op de
werkelijke behoefte van de doelgroep. Uit de
praktijk is namelijk gebleken dat binnen het
minibasketball de trainers niet per definitie
begeleiders zijn.
Op basis van deze ervaringsgegevens is de
bestaande minicursus opgesplitst in twee
modules, nl. een begeleidersmodule en een
trainersmodule.
De modules kennen geen examens. De
deelnemers ontvangen een certificaat. Uiter-
aard is het ook mogelijk beide modules te
volgen. Deze modules zijn ook uitermate
geschikt als opfriscursus.
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HANDLEIDING MODULAIR WERKEN TECH-
NIEIíTACTIEIíCOACHING
De werkgroep heeft haar werkzaamheden
afgerond zodat nu gewerkt kan worden aan
het tot standkomen van de "Docentenhand-
leiding " van de gemodulariseerde JTB- en
TA- opleiding.

MODULAIRE OPZET TRAINER B-CURbUS
Een deel van de B-cursus wordt reeds in
blokken aangeboden.ln 1996 zal een eerste
aanzet worden gemaakt om de totale cursus
te modulariseren.

JURYCURSUS
Herorientering van de jurycursus heeft er toe
geleid dat er dit jaar een heziene versie
'jurytafel' wordt uitgebracht. Deze handleiding
dient ter ondersteuning van de jurycursussen
die dit jaar worden opgestart.

AANBOD
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING.
Met ingang van september 1995 kan de JTB-
cursus in modules worden gevolgd.Dit is met
ingang van januari 1996 ook van toepassing
op de TA-cursus. VanaÍ januari 1996 tot juni
1996 zijn er 18 modules uitgezet. De reacties
van cursisten en docenten zijn zondermeeÍ
oositief te noemen. Met name het afsluiten
van de aFzonderli.ike modules wordt als zeer
prettig ervaren.
Zoals echter in iedere nieuwe opzet en orga-
nisatie zijn er natuurlijk opstartproblemen.
Maar deze konden met veel inzet en begrip
worden opgelost.

GRENSOVERSCHRIJDENDE CURSUS
Een novum in de geschiedenis van het oplei-
dingsgebeuren is de grensoverschrijdênde
cursus die in juni 1996 van start is gegaan in
Winterswrjk en Borken-Burlo. Deze cursus op
JTB niveau wordt georganiseerd samen met
de West Duitse Basketball Bond. Tot nu toe
moeten we zeggen dat de samenwerking
uitstekend is.De cursus is versoreid over drie
weekenden en door zowel NedeÍlands - als
Duitse docenten verzorgd.
Het initiatief tot deze samenwerking is tot
stand gekomen door de Europese Academie
des Sports en Rayon Oost.

TOPSPORTCURSUS
Na een aantal jaren vindt er op dit moment in
Utrecht weer een zogenaamde topsportcur-
sus plaats.Deze cursus is een gecombineerde
trainer A -en B cuÍsus en is bestemd voor

(ex) speleÍs op landelÍk niveau. De deelname
is erg groot.
In juni en september wordt de cursus afgeslo-
ten.Bij voldoende belangstelling wordt over-
wogen om volgend jaar weer een dergelijke
cursus te organiseren.

CLINICS
Door de BCO werd in samenwerking met de
werkgroep HBw-clinic weer de jaarlijkse clinic
georganiseerd tijdens de Haarlem Basketball
week.Vele @aches waren tijdens deze drie-
daagse clinic weer aanwezig. Ook werden er
in de verschillende Rayons weer clinics
georganiseerd voor JTB -en A licentiehou-

Naast de nationale clinic die tijdens de Haar-
lem Basketball Week kunnen B licentiehou-
ders ook in Groningen (lnternational Basket-
ball Tournament) en in Zoetermeer (Zoeter-
meer Classics) een B- clinic volgen. De
Bonds Commissie Opleidingên hoopt hiermee
de licentiehouders tegemoet te komen.

Opleidingsovezicht
sportteónische kader
1995/'1996

aantal
cursus-
sen

aantal
deeln.

Minibasketball traineÍ

Jeugd Trainer Basketball 20 277

Grens JTB - cursus 1 JO

Trainer A 5 88

Trainer B 12

Module Íolstoelbasketball I 12

Rolstoelbasketball cursus 1

Topsportcursus 1

Opleidingsovezicht
ondeGteunend kader
'1995í 996

aantal
cursus-
sen

aantal
deel-
nemers

Arbiter D-cursus 30

Arbiter E-cursus 6 60

Cursus Jurylid 0 0
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ONDERSTEUNING/COÓRDINATIE

DOCENTEN
Veel aandacht wordt besteed aan het lesge-
ven binnen de modulaire opzet.Op docenten-
dag van 8 juni 1996 is hier in een drietal
"workshops" aandacht aanbesteed. Ook heeft
de nodige ondersteuning plaats gevonden
naar nieuwe docenten.

VERENIGINGSMODULES
Een andere vorm van ondersteuning die
vèrleend moest worden was het oozetten van
de verenigingsmodules. De invoering van
verenigingsmodules moet er toe leiden dat de
toegankelijkheid van de opleidingsmodules
wordt vergroot. Daarnaast zal het een taak-
verlichting in de organisatie met zich mee
brengen. De verenigingen nemen namelijk
een deel van de organisatie voor hun reke-
ning en komen daarmee in aanmerking voor
een eenmalige verenigingskorting op de
deelnemersbijdragen. Verscheidene vereni-
gingen hebben al gebruik gemaakt van de
nog experimentele organisatievorm.

OVERLEG / ADVISERING

EXTERN
' NOC'NSF: Met NOC'NSF vindt regelmatig
overleg plaats over vernieuwing en kwalifica-
tie van de opleidingsstructuren.Tevens heeft
er overleg plaats gevonden over het docenten
scholingen.
'VWS; met het ministerie van VWS wordt
gesproken over de Íol en de positie van de
rUksgecommiteerden binnen de modulaire
opzet.De bedoeling is dat er een bÍeenkomst
wordt belegd om hier duidelijke afspraken
over te maken. Ook is er overleg over de
herinrichting,inhoud van de C-cursus.
* Federatie Cios Nederland; met het Cios
Nederland vindt overleg plaats over de sa-
menwerking en het afstemmen van de oplei-
dingen.
* Academie LichamelÍke Opvoeding; met de
ALO'S is nog geen gestructureerd overleg.
Wel zijn er afzonderlijke contacten en afspra-
ken.Ook hier zal getracht worden tot eendui
digheid te komen.
* Europese Academie des Sports; het ontwik-
kelen en organiseren van cursussen in de
grensgebieden. De al eerder genoemde
grensoverschrijdende cursus was daar een
eerste aanzet toe.
" West Duitse Basketball Verbond: het
afstemmen van de inhoud en structuur van

de opleidingen. Het ligt in hêt voornemen om
een uitwisselingstraject tussen de nederland-
se en duitse basketballdocenten oo te star-
ten.

INTERN
Overleg met de STK - functionarissen om tot
een optimalisering van het opleidingsaanbod
te komen. Hierbij is de invoering van de
(opleidings)modules eerste aandachtspunt,

Met de Rayon Scheidsrechter Commissies
heeft overleg plaats gevonden met betrekking
tot een betere stÍucturering en communicatie
van de scheidsrechters opleidingen. Ook is
gesproken over een aantal inhoudelijke aan-
passingen en uitbreidingen van de F-en E-
opleidingen.

Met de Bonds Scheidsrechter Commissie
vindt overleg plaats over het totale aanbod
van deskundigheidsbevordering voor scheids-
rechters.

Verder is er binnen het burêau overleg oveÍ
de Breedtesportnota in relatie tot deskundig-
heidsbevordering en verenigingsservice.

De BRC heeft de afgêlopen verslagperiode
haar Íeguliere werkzaamheden terzake de
advisering van het bondsbestuur, de bonds-
commissies, de rayons en de clubs op de
gebruikelÍke wijze uitgevoerd. Veelal via
rechtstreekse contacten en met heel korte
lijnen wordt advies gevraagd en uitgebracht.
Gelet op het tempo waarin van de NBB het
ontwikkelen en bijstellen van beleid wordt
gevergd, heeft de BRC het Bondsbestuur
gevraagd te letten op het tijdig inschakelen
van de BRC bij de beleidsvoorbereiding. Eên
tijdige afstemming/wijziging tussen bestaande
reglementên en nieuwe beleid is vooMaarde
om het bestuurlijk proces soepel te laten
verlooen.
Voor de Algemene Vergaderingen van de
NBB zijn diverse voorstellen ontwikkeld,
waarop besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Kortheidshalve wordt veMezen naar de stuk-
ken ter zake. Niet onvermeld mag blijven dat
de drie jaar geleden ingezette aanpassing
van het Tcc-reglement zijn vruchten heeft
afgeworpen en dat, na een evaluatie en de
op basis van de uitkomsten daarvan aange-
brachte kleine wijzigingen, dit rêglement
geheel lijkt te zÍn toegesneden op de praktijk.
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De BRC blijft wijzen op de maatschappelijke
druk die wordt uitgeoefend op de sportsector
om te komen tot een eigen dopingreglement.
In afwachting van de besluitvorming tezake
door het Bondsbestuur is door de BRC mêt
een tussenoplossing via de licentieverlening
aangesloten bij de FIBA-reglementering.

BREEDTESPORT
Achter de scheÍmen is zowel op bestuurlijk-
als personeelsniveau de nodige inspanning
geleverd voor de totstandkoming van een
exoliciete beleidsnotitie "BreedtesDort'. Na
diverse gespreksronden op velerlei niveau is
overduidelÍk komen vast te staan dat er
nog teveel onduidelijkheden zijn c.q. nog niet
voldoende concênsus is bereikt over de in
deze nota op te nemen beleidsuitgangspun-
ten, nog afgezien van de vraag of het inrich-
ten van een adequaat afgestemd
weÍkprogramma, direct daarop aansluitend,
haalbaar is.
Ondanks de hierdoor noodzakelijke pas op
plaats heeft de positieve houding en
medewerking van vele verenigings- en rayon-
bestuurders het beeld opgeleverd dat er
voor een dergelijke beleidsnotitie veel draag-
vlak aanwezig is.
Wel afgerond is het pilotproject "meisje/vrouw
en basketball". In een afsluitend verslag
geeft Rayon Zuid een aantal mogelijkheden
aan om de populariteit van basketball vooÍ
meisjes c.q. vrouwen te verruimen. De meest
in het oog springende uitkomsten zÍn het
door de dames spelen met een zgn. "midsize
bal" en het voor meisjes mogelik maken
van een competie gebaseerd op de uitgangs-
punten van de 3-3 pleintjesbasketball-formule.
Na een tussenrapportage aan het eind van
het verslagjaar kan veMacht worden dat ook
het in Reyon West lopende pilotproject
"Handboek Technisch Basketball" dit kalen-
derjaarsuccesvol kan worden afgesloten met
de mogelijkheid voor anderen om gebruik te
maken van de in het eindrapport op te nemen
conclusies en aanbevelingen.

BASKETBALL JEUGDKAMP ELST
Aan het 28ste basketball jeugdkamp, dat
wederom plaatsvond in de NJHC-Sporther-
berg in Elst werd, verdeeld over 2 weken,
deelgenomen door 144 jongens en "slechts"
18 meisjes. Binnen het op de weersomstan-
digheden afgestemde "Tropenrooste/' werd,

onder leiding van een enthousiaste en
deskundige 21 -koppige staf (trainers/coachês/
fysiotherapeuten) een pittig en ambitieus
programma afgewerkt. Additioneel werd het
jeugdkamp materieel ondersteund door resp.
Pepsi, Upper Deck, Gatorade, Reebok en
Spelding. Heel bijzonder was het bezoek dat
een uit ca. 50 personen bestaande groep
Amerikaanse High School-basketballers beide
weken bracht aan het jeugdkamp voor een
gezamenlijke training en het onderling spelen
van wedstrijden,

PEPSI PLAY.OFFS
Het afgelopen seizoen werd door bÍna 100
scholen deelgenomen aan de voor het 2e
achtereenvolgende seizoen door Pepsi Cola
Nederland gesponsorde competitie voor
scholen voor resp. Voortgezet en Middelbaer
Beroeps Onderwijs. Na 30 regionale
voorrondes volgden voor de winnaars daar-
van 5 regio-finales, welke op een enkele
uitzondering na tot en met de laatste minuut
bloedstollend spannend waren.
De finale vàn de Pepsi Play-offs werden
gespeeld op 29 maart 1996 in De Maaspoort
te Den Bosch, dit seizoen weer de absolute
basketball-tempel van Nederland. In totaal
streden vijf scholen om een plaats in de
finale, waarbij elke school door vier teams
werd vertegenwoordigd, de jongste jongens
en meisjes en de oudste jongens en meisjes.
Aan het eind van de dag bleek het Noordzee
College de sterkste. De lJmuidenaren won-
nen in drie categorieèn.
Bij het MBO ging de titel naar de favoriet, het
CIOS Sittard, dat haar voorronde reeds
overtuigend gewonnen had.

Voor de deelnemeÍs was het in de Maaspoort
de hele dag feest. ledere speler wachtte na
afloop van de wêdstrÍden een Amerikaanse
diner compleet met hamburgers en hotdogs.
De prijsuitreiking geschiedde door DJ Jeroen
van Inkel, waarna de deelnemers zich richting
dansvloer begaven. De Maaspoort was voor
deze gelegenheid namelik omgebouwd tot
een fraaie discotheek, waar alle spelers en
toeschouwer zich uitstekend vermaakten.

MINIBASKETBALL
De landelÍke werkgroep minibasketball,
werkgroep van de Bonds Commissie Basket-
ballontwikkeling, is gekomen aan de eindÍase
van een aantal door haar vooraf gestelde
doelen. Naast het comoleteren van een
uitgebreide inventaÍisatie van alle mogelijke
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ondeMerpen welke op hêt gebied van mini-
basketball van belang zÍn (competitie- en
spelvormen, leeft ijdsindeling, naamgeving,
spelregels enz. enz.) is, in nauw overleg met
de Bonds Commissie Opleidingen, veel aan-
dacht besteed aan de herinrichting van de
Mini-Basketball Trainers Cursus. Het resultaat
daarvan is een op maat gesneden aanbod
voor resp. de trainer/coach als de velen bij de
begeleiding betrokkenen (m.n. ouders).
Helaas is de mede daarop afgestemde actie
"Mini Dream Team" door een te haastige start
(i.v.m. de Olympische Spelen: verwachte
Dream Team-eÍfect) in het geheel niet uit de
verf gekomen.
Een vervolg op de actie is daardoor mede
onvermijdelijk en gezien de positieve reacties,
noodzakelijk. Na drie jaar geèxperimenteerd
te hebben met een officieus NK Minibasket-
ball heeft op 01 juni j-1. een NK plaatsgevon-
den met een ofÍicíèle status. Zowel bij de
meisjes als jongens kwam het
kampioenschap in Den Helder terecht. De
"toekomst" van René Coltof had in Jump '80

uit Hellevoetssluis meer tegenstand dan alle
overige teams konden bij elkaar konden
bieden aan de oppermachtige jonge meiden-
garde van Rapid Service.
Brjzonder interessant waren de tijdens het NK
door Ronnie Dujardin (8elgië) geleide,
specifiek op minibasketball gerichte "Miniba-
sketball Clinics".

De commissie Automatisering is door diverse
Íactoren Das in de maand maart 1996 weer
van start gegaan, nadat de ALV van novem-
ber 1995 dringend had vezocht met een
uitgeweÍkt voorstel te komen.

Door het terugtreden van Henk Kleersnuder
als penningmeester, is het voozitterschap
van deze commissie in handen gekomen van
Wim van der Molen (februari 1996).
De huidige samenstelling van de commissie
is elders weergegeven in dit jaarverslag.

Door de commissie Automatisering is een
stappenplan vastgesteld. De volgende stap-
pen zijn bepaald:

'1. Vaststellon speerpunton informatiseÍing
Speerpunten zijn :
a. Ledenadministratie
b. Comoetitie-administratie
c. Wedstriidcontrole

d. Financiële module
Vastgestelde randvooMaarden inza, - soft-
ware-omgeving:
t gebruik maken van de op de markt aanwe-
zige pakketen
t helD-desk beschrkbaar
* koppeling met Exact moet mogelijk zijn.

2. Behoefte peiling inÍormatie
Door een stagiaire is in mei en juni 1996 door
middel van interviews de behoefte aan info-
matie gepeild van de diverse geledingen
binnen de NBB.

3. Sêlectie aanbiêdeÍs
Onlangs heeft de commissie een viertal
aanbieders, die zich bewegen op de automa-
tiseringsmarkt, met als sport als specialisatie,
uitgenodigd om aan de hand van het rapport
van de stagiare een voorstel uit te werken
VOOT dE NBB,

4. Rapporuvoorstel Commissie
Definitief Íapport naar de najaars-Alv 1996
mede in verband met begroting 1997.
Om gedragenheid binnen de gehele bond te
krijgen zal het rapport tijdig worden verstrekt
aan de leden van de bondsraad.

Na besluitvorming in de na.jaars-Alv 1996:
' opstellen detailleringsfese
* opstellen implementatieplan
" opstellen migratieplan

5. StaÉdatum implementatie-traject
Gewenste datum : 1 juli 1997.
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INTERIáNDS

Nationaal heren team

Veíklaíing van d€ alkonlng:
Ol=Oeteninterland, OêÍen=OeÍenw€dstrid;
EKI(W=Kwdificatie vooÍ êên Europees lGmpioenschap.

Rïen
NêdeÍland'76 Letland

COMPETITIE EINDSTANDEN

Hsrgn Erêdivisie

EIitê A
1 America Today n 50
2 BV Rene ColoÍ 30 42
3ldêTrading 30 38
4 Celeritas-DonaÍ 30 36
5 Den BÍawn/Goba 30 34
6 Biq Boss Akrides 2a 30

Elite B
1 Lanèche Cosmetics 27 32
2 BV Cees Lubbers 27 24
3 Finish PÍoÍiles 28 í6
4 BV Voorburg 27 12
5 Dunckers 28 0

Play-OÍís
Halve Íinale íbest-oÍJive)
2 aoril 1996
America Today/EBBC - Den Braven/Goba
BV Rene ColtoÍ - Big Boss/Akrides
4 aoril 1996
Den Braven/Goba-America Today/EBBC
Big Boss/Akídês - BV Rene Coltol
6 aoril 1996
Amsrica Today/EBBC - Den Brav€n/Goba 92 - 90
BV Rene Coltoí - Big Boss Akridês 108 - 85

Charleroi (Bel):
Ned€rland '76 - Portugal

Finale (best-of-seven)
13 apri l  1996
Amêrica ïoday/EBBC - BV Rene Coltof
16 apri l  1996
BV Rene Coltol - America Today/EBBC
18 apri l  1996
America Today/EBBC - 8V Rene ColtoÍ
20 april 1996
BV Ren€ ColtoÍ - Am€rica Today/EBBC
23 april 1996
AmeÍica Today/EBBC - BV Bsn€ ColtoÍ
25 april 1996
BV Ren€ ColtoÍ - America Today/EBBC

Haarlem Basketball Week: 23 Vm 30 decêmber '95

Ol Nederland - Australië

Ol België - NêdeÍland

28/02196 EKIOV TuÍkije - Nederland

Nationaal dames team

In hêt verslagjaar zijn geon inteÍlands gespeeld.

Nationale jeugd teams

8/10/9s
1 1/10/9s

8 5 - 8 2
7 3 - 5 3

7 2 - 8 7
8ít - 62

71 -84
9,,-77

7 6 - 9 0

8 1  - 6 1

6 8 - 5 4

7 7  - 8
62 -52
6 9 - 3 6

60 - 4Íl
4 6 - 4 6
6 9 - 6 2

7 4 - 4 9

G ' - 4 7

3 2 - 7 4
7 6 - 7 3

5 9 - 4 0
@ - 4 4

1 t 9 - 5 0

7 2 - 4 2
6 0 - 6 3
,tg - 68

6 6 - 7 1

d ) - 6 0

9 8 - 8 7
96 -67

98 - 102
62 -79

zoetermeer Baskstball Classic

EKKW Bulgarije - Nederland
EKI(W Koatië - Nodedand

Ol N€dEÍland - Engeland
Ol NedeÍland - Finland

EKI(W NedêÍland - OekÍaïns
EKI(W Nêdêrland - Roemenië

- Duitsland '81

- België '  81
' Luxemburg '80

- Ngderland '80

- Nederland '80

- Nederland '8o

- Nederland '80/'81

- Nederland'80/81
- Nedeíand '80/'81

- Engeland '80

- Eng€land '80

- Duitsland '8'l

- België '81

- Luxemburg '8o

- Luxemburg '78

- Belgió '78

- Duilsland '78

7t11/96
at11t

12111195
15/11/95

MEISJES
Rottêrdam:
NedeÍland'80
Nedêrland'80
Nederland '80

Tongeren, Belgiè;
Be lg iè ' 81
België '81

België '8O

Luxemburg:
Luxemburg'79
Bêlqié '8O

Sloveniè '8O

JONGENS
Soêst
Nederland'81
Nederland '79

Botterdam:
Nederland'80
Nedeíland '80

NedeÍland '80

Levallois (Fr)
NedeÍland '78

Noderland '78

Nedeíand '78

103 - 72

101 - 84

8 0 - 6 5

8 0 - 7 5

6 5 - 6 3

81  -83

Kamploen van NêdeÍland: Amerlca Today/EBBC, Den
Bosch

Damea

Final Fouí compotitie
Pouls A

'1. Jolly Jumpers
2. VCD AutomatisoÍing
3. Olympia reizon
4. KSH S€cond Dribbl€

I
9
9
s

1 6
1 0
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POU|ê ó
'1. Prisma College
2. Pagid WSC
3. Levago/Orca's
4 BC Shooters

Poule C
1. DVzlGrasshoppêrs
2. Rapid Service 2
3. ldeTÍading
4. BV Lisse
5. Jumpers

Poule D
1. Rapid Servic€
2. Sneekhout Lions
3. BV Leidêrdorp
4. Blue Stars
5. HooÍddorp

Finat Four

10 november 1995
Prisma Collêgê - Rapid Service
Dvzlcrasshoppers - Jolly Jumpers
l l november 1995
Prisma College - Jolly Jumpêrs
D\Zcrasshoppers - Rapid Sgrvic€
Rapid Servlce le winnaar Flnal FouÍ

Eredivisie
1. Rapid Service
2. Dyzcrasshopp€rs
3. Jolly Jumpers
4. Pagid-WSC
5. Sneekhout Lions
6. Prisma College
7. BV Lisss
8. Levago/Orca's
9. VCD Automatisering

Play OtÍs
Halvê Íinale (best ot three)
28 maart 1996
Rapid Service - Pagid WSC
Dvzcrasshoppers - Jolly Jumpers
31 maan 1996
Pagid WSC - Rapid Sêrvicê
Jolly Jumpêrs - DVZGrasshoppers
4 april 1996
DVZGrasshoppers - Jolly Jumpers

Finale (best oÍ Íive)
13 april 1996
Rapid Servicê - Jolly Jumpers
í6 april 1996
Jolly Jumpers - Rapid Service
20 april 1996
Bapid Sêrvice - Jolly Jumpêrs 80 - 63

9. Novilon/Unlt.
10. BV Wyba
11. Celeíitas-Donar
Í2. v.Bemmelen/Leiden
'13. Pagid-WSC
14. 3-Es Piranhas
15. Laneche Cosm. BSW
16. BV CEes Lubbers

Heren Eerste Divisie A
1. Levago/Orca's
2. A,S.V,U.
3. BV Aris
4. US
5. V.B.V.
6. Jahn ll
7. Olympia Reizen
L Tonêgo

Heren Eerstê Divisie B
1. BV Juvêntus
2. SPringíield
3. Binnenland
4, America Today
5. AA Drink Flyers
6. BV Lisse
7. Jump€rs
8. PSV/ Almonto

Jongens Junior€n ErÊdivisiê
1. Canadians
2. DAS
3. BV Rene ColtoÍ
4, America Today
5. ldeTrading/RB
6. Prisma College
7. AA Drink Flyers
8. RZG*Drenthê
9. Den Bravên/Goba
'Í0. 3-Es Piranhas
11. Celsritas-Donar
12. Binnenland
13. Novilon/Unlim.
14. Big Eoss/Akridos
15. BC Moons/ConBrio
16. BV Challengers

Dames Promotiedivisig
1. BV Leiderdorp
2. Hoofddorp
3. Jumpers
4. Rapid Service
5. ldeTrading/BB
6. BC Shooters
7. KSH Sec. Dribble
8. Olymia Reizen
9. Blue Stars

Damês Eerste Divisie
1. Niels Stensen
2. Cady '73

3. Uitsmiiters
4. Bavaria Malt BCL
5. DAS
6. Dê Groene Uilen
7. BV Aris
8. BC Vlissingen
9. CeleÍitas-Donar

I
9
9
9

8
8
8

8
8

8

1 6
1 4
6
0

1 6

6

4

1 6
1 0
'10

2

5 3 - 7 1
77 - 71 (n.v.l

7 4 - 9 0
5 0 - 8 3

30
26
20
í 8
1 8
1 2
1 0
6
4

54 -70

43 -73
6 6 - 8 0

6t - 68

90 -5 . |

6 3 - 9 9

2A
26
26

22
1 8
1 8

30
30
30
30
30
30
30
30

44
32
30
26
24
24
22

36
36
36

2a

24
6

4A
40
36
34
34
2a
24
24
24

50
38
38
34
34
32
30

2a
28
2E
28
2a
2A
28
2A

1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6

2A
2A
28
2A
2A
2a
28
2A

30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

1 6
1 6
Í 6
1 6
'16

1 6
1 6
1 6
1 6

26
26
26
2A
26
26
26
26
26

54
50
50
46
40

30
2A
2A
2A
26
1 8

1 4
1 0

30

24

1 6
1 2

Kamploên van Nedsrlánd: Rapid Servlca, Dên Helder

H€ren Promotiedivisie
1. BZG*Drenthe
2. lmage Center Hank
3. Dê GÍoene Uilen
4. Prisma Collegê
5. MSV
6. Early Bird
7. BV Renê Coltoí
8. DAS

30
30
30
30
30
30
30
30

j

I
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10. HSV Basketball 26 24 4. SC Aniitope 18 14
11. Prisma College 26 2. 5. RBV Aalsmê6Í 17 12
12. Dvzlcrasshoppors 26 t0 6. ERB 18 6
í3. K75 /Ooeland 26 8 7. GSVA 17 2
14. Copy& Co/Sphinx 26 8

Derds divisi€
Meisjes Junioren Eredivisle 1. B.aggarts 9 14

1.3-Es Piranhas 19 34 2. d'Antilop€ I 11
2. Snêêkhoul Lions 20 30 3. RBVM I 11
3. HooÍddorp 20 .2a 4. Blauw Wit I 0
4- Prisma College n 26 5. lsq I 13
5. BV LeideÍdorp 19 24 6. JBC/N I 9
6. Rapid SeNico m 18 7. Vios A 2
7. VCD Aulomátisering 20 16
8. BC Vlissing€n n $
e. Arc'65 N 12 NATIONALE JEUGDKAMPIOEN-
10. BigBoss/Akridês
11. Joily Jumpêrs h ; SGHAPPEN 1995'1996

Play OtÍs Nederlandse lGmpioenschappên voor Junior€n Rayonsg-
27 april 1996 lscti€s - I en I juni in Edê
3-Es Piranhas - PÍisma Colloge 78 - 70 Meisies Jongqns
sneekfiout Lions - HooíddorD 55 - 44 1. Rayon West '1. Rayon W€st
28 apÍil 1996 2. Rayon NooÍd-Holland 2. Rayon Zuid
om de 3e/te plaats; Prisma College - Hootddorp @l - 57 3. Rayon Zuid 3. Rayon Oost
Finale: 3-Es piranhas - sneekhout Lions ,t9 - 54 4. Rayon Oost 4. Rayon Noord-Holland
Kamploen van N€deÍland: Sn€okhout Llons 5. Rayon Noord S Rayon Noord

EINDSTANDEN ROLSTOFI -
BASKETBALL xï'"irJ;"* 

Kampioenschap Mini-basketball - 1 juni 1ee6

Molrlea Jongêna
Eredivisie l(ampioenspoulo 1. Rapid SeNice 1. Rêné ColtoÍ

1. BC Verkerk 6 12 2. 3Es Piranhas 2. JumD '8O

2. SC Antilop€ 6 6 3. DlzcÍasshoppers 3. HBV The Jumpors
3. Anows 6 4 4. SVH 4. AmeÍica Today EBBC
4. RBV Aalsm€er 6 2 5. BC OiÍschot s.Celeritas/DonaÍ

6. Den Braven/Goba 6. Chall€ngers
Erêdivisie degradati€poule 7. ATC'65 7/8. Novilonrunlimitêd

1. ERB 5 í0 8. Levago/Orca's 7/8. Red Giants
2. DEVEDO 4 2 9. C€leritas/DonaÍ L Pagid/WSC
3. Ymondrollars 5 2 '10. EBV Mustangs 10. EBV Mustangs

Promotiedivisie Ned€rlandsg lGmpio€nschappon Passercllsn clubleams,
1. SC AniiloDê 19 38 16 en í7 mêi 1996 Dên Hêldor
2. JBC/N'havon N 34 Jongsns Meisjes
3. BaskelisÍs m 2A 1. Ton van Bemmden 1.BC ShooteÍs
4. AÍrows N 2. 2. BV Hoofddorp 2.Rapkl SeÍvice
5. DOV n N 3. AmeÍica Today/EBBC 3. ATC '65

6. ISV Hsngêlo '18 18 4. BV Wba 4. De Groene Ster
7. RBV Aalsmeer 19 í6 5. C€loÍitas-Donar 5. ABC Basketball
8. St€€n€ndijck 19 14
9. RBV Aalsm€gÍ 20 12 Nedeíands Kampioenschap lGdetten clubteams, 16 en
'10. Bedeoss 20 10 17 mei 1996 So6st
'11. SVG Den Bosch 19 0 Jongêns Mêisjes

1. Canadians 1. BC Shoot€rs
Eerste divisie 2. Prisma Collego 2. Rapid Servic€

1. ERB 12 20 3. Red Giants 3. HSVB
2. GSVA 12 m 4. Am€rica Today/EBgC 4. Black Eaglês
3. Grave 12 '14 5. Jahn ll 5. Levago Orca's
4. Rêd Gia s 12 12
5. Bladêl 12 10 N€derlands lGmpiognschap Junioren clubleams, 16 €n
6. Kamol€on 12 6 17 m€i 1996 Sittard
7. Woody Blues 12 0 Jong€ns Meisjes

'1. Jahn ll 1. DVZ GÍasshoppers
Twêêde divisie 2. DBV Rowic 2. HSVB

1. SC Antilope 18 32 3. Baskêtiors '71 3. Levago Orca's
2. GÍ€yhounds 18 32 4. BC Vlissingen 4. Eastwood Tigers
3. lJmondÍolleÍs 18 26 5- 3-Es Piranhas/Amstelveen
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RESULTATEN FINALES NATIONALE
BEKERCOMPETITIES

Tgam Lisbon - Arros ' 81
A.D6M| - Anows '81

ArrowE '81 - MK Aces
Finalepoule
Brussels WBB - AÍrows '81

ASCO Mulhouse - AÍrows ' 8l
AÍÍows '81 - UBC Miinster
t(rubw€dslÍijd:
A.S. Berck - Aírows '81

Finale om 7el8e plaats:
ArÍows '81 - Err€ Spon
Arrows '81 7e plaats.

HAARLEM BASKETBALL WEEK
(23-30 december 1995)

Uitslagen
Poule A:
Nededand - Bowling Green
CSKA Moskou - Eilat
N€dedand - Eilat
CSKA Moskou - Bowling Gr€€n
CSKA Moskou - NedeÍland
Bowling Green - Eilat

Poule B:
Split - Kalêv Tallinn
Australiè - Villeurbannê
Kalev Tallinn - Australiè
Villeurbanne - Split
Villeurbann€ - Kalev Tallinn
Split - Australià

Bowling Green - Split (7el8e)
CSKA Moskou - Villeurbanne (1/2 Íin.)
Kalev Tallinn - Eilat (í/2 íin.)
Nêd€dand - AustÍaliè (5e/66)
Villeurbanne - Eilat (3e/4s)
Finale
CSKA Moskou - Kalêv Tallinn

Eindstand:
1. Kalev Tallinn
2. CSKA Moskou
3. Villeurbanne
4. Mall Ha-Yam Eilat
5. Australié
6. Nederland
7. Osiguranje Split
E. Eowling Greon State University

HeÍen
BV ChallengoÍs - 3-Es Piranhas

Dames
BV HooíddoÍp - D\ZGrasshoppers

Meisjes JunioÍ€n
BV HooÍddorp - Rapid Service

Jongens Junioren
DAS - Arnhemia Eaglês

Rolstoelbasketball
BC Vêrkêrk - SC Antilope

EINDSTAND PEPSI PIÁY OFFS

Voongezet OndeíwUs
1. Noordze€ Collêge, lJmuid€n/Driehuis
2. Andreas Colleg€, lGtwijk
3. Emalwarda Coll€ge, Emmeloord
4. Maerlant Colleg€, Bíelle
5. Newman Collegê, Br€da

Middelbaar 8€Ío6ps Onderwijs
1. CIOS Sinard
2. CIOS Goos
3. West-Fíesland College, Hoom
4- MBO Collog€ 1 Roer, Lelystad

RESULTATEN EUROPESE
COMPETITIE
Europees Kamplognlchap voor clubteamg
Renê Coltol - Elan Bearnais Pau íFr)
Elan Bernais Pau íFd - Rene Coltof

Europê99 Cup voor clubtêamg
YMCA Lahti (Fin) - Den Braven/Goba
Den Braven/Goba - YMCA Lahti íFin)

Champlon! Cup (EC I Rolcloelbaskêtball)
vboÍÍonoe
SC AntiloDe - Action Steelers
SKV RawnsbuÍg - SC Antilope
SC Anlilooo - Santa Lucia
Hyeros - SC Antilope
FinaleooulEs
BC Verkerk - UBC Mrinchen
BC VerkeÍk - Oldham Owls
Hyêres - BC V€rkerk
Kruiswedstriidl
cs Meaux - BC Verkerk
Finale: CD Fundosa Grupo - BC Verkerk
BC Vêrkerk wlnaÊr Champlonscup.

Andrs V€Ígauwen Cup (EC ll Rol.toelbasketball)

7 8 - 8 0

65 - 6l

7 6 - 4 2

2 A - 7 6
5 0 - 6 2
30 - ,15

4a- / |6
47 -40
27 -30

3 6 - 3 0

7 2 - 4 0

6 2 - 5 6
@ - 9 5
6 3 - 5 7
9 0 - 6 3
9 3 - 6 0
77 -93

8 2 - 8 8
98 - 100
a 2 - 6 7

7 8 - 9 5
6 5 - 4 9

a2-8a
9Íl - 89
9 4 - 7 6
7 6 - 9 0
94 -73

8 7 - 9 572 -94

7 3 - 7 4

s 3 - 6 0
at - 4Í)
5 9 - 5 4
5 5 - 4 4

6 5 - 4 5
5 3 - 6 7
5 5 - 7 4

4 0 - 5 6
Clt ' Oit

VooÍondê
A.S. Berck - RBV Aalsme€Í
RBV Aalsm€er - Brussêls wBB
S.K. Hobit - RBV Aalsme€r
RBV Aalsmeer uitgeschakeld
Arrows '81 - AETOI

,+9 - 66
54 - il3

7 1  - 1 6
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Vanuit financieel oogpunt, is 1995 geen suc-
cesvol jaar geweest. Het jaar werd met een
groot nadelig saldo aÍgesloten.
Dit in tegenstelling tot een lange reeks van
positieve resultaten behaald in de voorgaan-
de iaren.

De hoofdoorzaken, die tot het negatieve
exploitatiesaldo hebben geleid, zijn gelegen
tn:
- een uitgebreid internationaal programma
van de Nationale teams alsmede een 2e Final
Four in de Dames Eredivisie;
- overschrijding van de budgetten voor bu-
reaukosten, Info en afschriivingen;
- extra kosten als gevolg van een belasting-
controle, inbraakschade en een stijging van
de bankkosten;
- achterblijvende subsidie- en sponsorgelden
ten opzichte van de raming, voor welke der-
ving geen adequate maatregelen werden
getroffen.

Anderzijds waren er ook overwegingen om
bepaalde extra activiteiten te ontplooien om
de continui'teit niet te verstoren. Een van die
activiteiten beÍeft het door de NBB organise-
ren van het EK-Dames Rolstoelbasketball, dit
mede gezien de voorbereiding voor de Olym-
pische Spelen in Atlanta.

Een andere grote tegenvaller wordt veroor-
zaakt door het probleem van de betalingsach-
terstanden van een aantal verenigingen.
Zowel bij accountanl als bestuur bestaat
ernstige hvijfel oÍ volledige inning nog moge-
lijk is.
Een e)dra bedrag van Í 65.000 is aan de
voorziening "dubieuze debiteuren" toege-
voegd. Enkele onttrekkingen aan deze voor-
ziening hebben reeds in 1995 plaalsgevon-
den.

Bovenstaande in aanmerking nemende, is de
bond verplicht tot het voeren van een actieÍ
beleid gericht op verbetering van de Íinanci-
ële posilie. Wij denken hierbij aan maatrege-
len zoals:
- een betere sturing van activiteiten, gerela-
teerd aan de realisering van de beoogde
inkomstenbronnen;
- een aanpassing van de incasso-politiek;
- ledenbehoud en -werving als bijzondeÍ

aandachtspunt;
- verhoging van de inspanningen tot verwer-
ven van sponsoren.

Dê in dit kader door de Financiële Commissie
uitgesproken wens haar kwartaalrapportages
te verstÍekken alsmede daar overleo over te
voeren zal worden ingewilligd.
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BALANS PER 31 DECEMBER 1995 (tN NEDERLANDSE GULDENS)
Na bestemming van het saldo van baten en lasten.

ACTIVA

Materiéle vaste activa

Meubilair
Kantoormachines
Computers
TeleÍoon-installatie
Basketballvloeren

Financiële vaste activa

St.BouwExpl.nieuwbouw NBB

Voorraden

Vorderingen

Debiteuren
Verenigingen en rayons
Nog te factureren bedragen
Voorschotlen
Vooruitbetaalde bedragen

AÍ: Voorziening dubieuze
debiteuren

Liquide middelen

Kas
Banken
Deposito's

Totaal

31 december 1995 31 decembêr 1994

9.583
8.t I

83.810
2.553

38.459

201 .299
262.978
1 19.408

1 .746
49.868

635.299

91 .520

't2.o07
1 .090

17.376
743

51 .243

135.197

500.000

96.363

42.459

500.000

99.923

99.951
247.249
141 .572

8.477
41 .235

574.524

543.779 546.O24

3.086
1 1 5.595
150.000

4.364
200.068
250.000

268.68Í

1-5440?0

454.432

1 .682.83S
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PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemde Íondsen

Nationale teams
Personeels Íonds
lnternationale evenementen
50 jaar NBB
Jeugdkampen
Opleidingen personeel
Org.pakket t.b.v. clubs
Cursussen
Blad "Coach"

Kortlopende Schulden

s.N.s. - 1994
v.w.s. - 1995
Crediieuren
Vooruitgefactureerde

31 decembeÍ 1995

568.889

31 december 1994

24.407

20.000
7.O1'l

10.000

39.562
1 1 .036

9.127
27.O85

614.580

212.323

' | I 2.01 6

863.1 15

1 .544.020

74.112
24.407
84.000
15.000
1 1 . 0 1 1
10.000
10.000
54.371
10.009

49.035
457.463

225.749

657.681

292.910

732.247

Totaal

Jaarverslag |995-1996
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BATEN

01 .Alqemene baten
a.Subsidie VWS
b.Subsidie VWS t.b.v.

congres/pleintjesbas-
ketball/Vrouw en Sport

c.Contributies
d.Reclame en sponsoring

(clubs)
e.Sponsorcontracten
Í. lnterest
g.Overige algemenê baten
h.Subsidie NEBAS
i.Subsidie SNS/pleintjes-

basketball -

o2.Landeli ike competit ie
a.Adm.heffingen
b.BureauÍormulieren
c.lnschrÍÍgelden
d.Bekercompetit ie
e.ScheidsrêchteÍskosten

03.Deskundiqheidsbevorderinq/
ontwikkelinq/beqeleidinq

a.Subsidie VWS
b.Subsidie SNS
c.Contributies
d.Bijdrage deelnemers
e.Blad "Coach"
f.Jeugdkampen
g.lntern.Scheidsr.clinic
h.Subsidie NEBAS
i.Subsidie Sportservice

Noord-Brabant

2.204.214 80.401 +2.123.413

40.000
1 1 .OO0
55.480
17.940

315.000

9.320 +
1  . 1 3 0  +
1 .223 +

930 -
'19.679 -

2.464.440

40.000
1 1 . 0 0 0
60.804
17.940

322.OOO

451.?44

Begroting
'1995

775.OOO

79.000
1 .028.313

60.000
91.500
45.000
45.000

WeÍkelijk
'1 995

792.940

110.285
1 .014.853

62.093
'138.250

45.888
35.205

4.700

49.320
'12 .130

56,703
1 7 . 0 1 0

295.321

Verschil

17 .940 +

3 1 . 2 8 5  +
13.460 -

2.093 +
46.750 +

888 +
9.795 -
4.700 +

Werkeli jk
1 994

787.553

75.856
1.003.009

64.994
146.750
46.940
63.709

'I 1 .500

22oO-31 1

48.800
1 '1 .588
55.575
18.480

296.570

4 3 1 . 0 1 3

29.066
32.594
35.722
31 .470

6.550
53.975
76.741

8.OOO

266.680
5.000

21 .277

Begroting
1996

775.OOO

79.000
1.186.540

60.000
277.900
45.000
45.000

439.420 430.484 8.936 -

70.000
120.OOO
35.600

'105.800

4.500
65.000

42.OO1
101.890
35.006
47.O50

7.213
68.295

2.000

27.999 -
1 8 . 1  t 0  -

594 -

58.750 -
2 .713 +
3.295 +

2.OOO +

70.000
'148.200

34.850
76.550

6.500
65.000

401 .100

250.000

400.900

400.000

303.455

257.290
48.500

97.445 - 274.114

04.lnternationale contacten
a.Subsidie SNS
b.Diverse subsidies
c.Subsidie VSB Fonds

142.710 -
48.500 +

Nadelig saldo

400.000 305.790 94.210 - 292.957 250.000

236.404 236.404 +

3.364.133 3.480.347 116.214 + 3.198.399 3.571 .244
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LASÏEN

os.Aloemene kosten
a.Bursaukosten
b,Organisatiekosten

06.Landeliike competitie
a.Bekêrcompstitis^ ed-

striidwezên
b,Dotatie vooziening

dubieuze debiteuren
c.Scheidsrechterskosten

0T.DeskundiqhêidsbevordeÍino/
ontwikkelinq/bsoeleidinq

a. Deskundigh.bevordering
b.Basketball ontwikke-

ling
c.Jeugdkampen
d.SchêidsrêchteÍs acti-

viteiten
e.Nationaal Jeugd Plan
Í.Blad "Coach"
g.Fonds cursussen
h.Projêct modulêring
i.lntern.Scheidsr.clinic

Begroting
í ooE

1 .470.063
351.350

1 €21413

Werkelijk
1995

1 .551.700
342.499

1 .8%J 99

Verschil

81 .637 +
8.851 -

Begroting
1996

1 .714.U4
337.640

Werkêlijk
'1 994

1 .466.250
333,006

72.786 + 1.799.256 2.056.2A4

26.000

5.000
315.000

27.231

2.500
296.570

26.000

5.000
322.OOO

41 .51 1 15.51 1 +

70.000 65.000 +
303.046 1 1.954 -

346.000 414.557 68.557 + 326.301 353.000

212.220

295.000
65.000

25.000
250.000

4.500

20.000

54,598

153.262
6t .308

17.641
256.160

6.550
41 .980

67.O57

127.SOO

334.100
65.000

8.300
250.000

6.500

'101 .475 1 10,745 -

225.496 69.514 -
68.831 3.831 +

1 1 .029 13,971 -
224.867 25.133 -

7.2'13 2.713 +
23.402 23.402 +
20.075 75 +

a71.720

320.000

682.378 189.342 - 658.556 791 .800

0S.lnternationale contacten
a.Nationale tèams
b,lntêrn.êvenementen
c.lntern.Toernooi

484.213_ 1U.213 +- 362.538
3.500

15.000

365.200

320.O00 444.213 164.219 + 381.038 365.200

og.OvèÍiqe activiteiten
a.50 jaar NBB

Voordelig saldo

5.000

3364133

5.000

3.480.347 116.214 +

24.244

3J98399 3.'51L284

5.000 5.OOO
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BASKETBALLBOEKEN
. NBB-cursusboek 'Trainer-A' (sep. '87)
. NBB-cursusboek'Mini-Basketballtrainer'

(nov.89)
. Basketball voor basis- en voortgezet onder
wijs (feb. 90)

. NBB-cursusboek'Jeugdtrainer Basketball'
(un.90)

. NBB-cursusboek 'Trainer-B' (sept. 91)

. NBB-handleiding'Pleintjesbasketball' (mrt.
92\

. Handleiding JurytaÍel (aug. 93)

. Spelregelboekje Mini-basketball (dec. 93)

. NBB-handleiding 'Jeugdclinics' (an. 94)

. NBB-handleiding 'Hei oprichten van een
nieuwe basketballvereniging' (Íeb. 94)

. NBB-handleiding'Basketballkampen' 0un.
94)

. Officiele basketballregels 1994-1998 (aug
e4)

. PraKijkboek Technisch Basketball (aug. 94)

. Scheidsrechter-D cursusboek'Techniek/
tactielíCoaching' (jan.95)

. Scheidsrechtershandboek'Arbitraoetech-
niek' (apr. 95)

BELEIDSDOCUMENTEN
. Continuiteit op basis van kwaliteit (aug. 90)
.  lmagine . . . . .  basketbal l  ! (sep.91)
. NBB-marktanalyse 1991 (oK. 91)
. Nationaal Jeugd Plan 1992-1995 (mei 92)
. Nota 'Personeelsbeleid NBB' (92)
. 'Dribbelen en dunken met z'n allen' (apr 93)
. Basketballsport en sociale vernieuwing

1993-1 996 (apr 93)
. NBB Topsportplan 1993-1998 'Eenheid in

verscheidenheid' (mei 93)
. Rapport van de werkgroep 'Vernieuwing

lopbasketball Heren' (mrt 95)
. Beleidsnota Rolstoelbasketball 1995-2000

(mei 95)
. Evaluatie NBB-Meerjarenbeleid l 990-1 995

(mei 1 995)
. Beleidsnotitie 1996-1999'Van opleidingen

naar deskundigheidsbevordering' (oK. 95)
.'Samen ballen', handleiding t.b.v. NJP-

bolwerken (mei 96)

BROCHURES/FOLOERS E.D.
. Íolder 'Basketballboeken' (jun 92)
. folder ' Doe het zelf tips tegen

basketballblessures' 0ul 92)
. Íolder 'Nationaal Jeugd Plan' (ul 92)
. Íolder 'NBB-Bondsbureau' (nov 92)

. Íolder 'De belangrijkste spelregels' (aug 93)

. Íolder 'Mini-basketball' (nov. 93)

. Íolder 'Passerellebasketball' (nov 93)

. Íolder 'De geschiedenis van basketball' (nov
e3)

. Íolder'NBB-Basketballshop'(mei'94)

. Íolder'Module-aanbod trainersopleidingen
NBB 1995/1 996 (jun. 95)

. Seizoengids Eredivisie 1995/1996 (sep 95)

PROGRAMMA'S/REGLEMENTEN E.D.
. NBB Reglementenboek 1995 (Íeb. 95)
. NBB Competitieboek seizoen 1995/1996

(aug.95)
. NBB Competitieboek Rolstoelbasketball

1995Í 996 (aug. 95)

VIDEO-PRODUCTIES
. PEPSI All*Star Gala 1995 (mrt. 95)
. Nationale Íinale Pepsi Play Offs 1995 (apr.

s5)

WERKDOCUMENTEN
. Beknopt overzicht jurisprudentie (mei 90)
. NBB-handboek 'Financiele orocedures en

bevoegdheden' (mrt 93)
. Lijst van van kracht zijnde bestuursbesluiten

(nov 93)
. Vademecum NBB-bureau (mrt 94)
. NBB-handleiding 'Organisatie Jeugd Trainer

Basketball cursus' 0un 94)
. NBB-handleiding'Organisatie Trainer-A

cursus' (iun 94)
. Scheidsrechters manual (sep. 94)
. Adressenboek 1995/1996 (okt. 95)
. Beknopt overzicht jurisprudentie (mei 96)
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Enthousiaste partnêr

"Het moge duidelijk jn dst PEPSI niet uit de 'ploy offs' sto1t omdot de orgonisotie niet deugde. lntegendeel, een
beterc en enthousiosterc portnet don de NBB is moeilijk denkbao/

Marketing-manager Bas Stroeken van Pepsi-Cola International
n.a.v. het Pepsi-besluit om na 4 jaar uit de (baskêtball) sport te stappen.

Nieuw Tv-baskêtballmagazine

"Het bosketbollseizoen is ten einde, en dot geldt ook voor het eercte joot von FIBA SIAM. FIBA S|L!.M is een sÍ.rcces
geworden en dot is mede te donken oon jullíe medewerking en inzet, woorvoor uiterqord donk von een ieder hief'.

Frank Vischschraper, presentator van FIBA SLAM (sinds 25 oktober 1995
wekelijks op Eurosport), mede namens ISL Productions in Londen.

Alsnog geluisterd

"Onder ventijàng noor onze briefwisseling von begin dit jaat en de mededeling in het Bosketboll*lnfo nr. 339 dot
olsnog is besloten het sheet oon te Possen no (noor ik oonneem) kitiek uit brcde logen von de NBB wit i,k u
complimentercn met het feit dot (dus) olsnog is geluisterd nqor de prcktische gebruiker von het she€t en het op
een dusdonige moniet is oangepast dot de gebruiker in de 'onderbond' er ook nog wot oon heeft",

G.Gommers te Delft over de doorgevoerde NBB-aanpassingen van het
nieuwe wedstriidsheet, dat oorspÍonkelijk exact van FIBA was overgenomen.

Maccabi Games

"Aon olle goede dingen Pleegt een einde te komen; een vqn de lootste octiviteiten, die ons nog rest, betrcft het
bedanken von u en uw collega's wor de medewerking oon de orgonisatie von de Europese Moccobi Spelen 1995.
Zonder u wos het ollemool minder goed geweest"

Names het bestuur spoÍt-director M.L. Koster over de Maccabi
Games (Amsterdam, 7 - 14 juli 1995).

EK-Íelicitatles

"Door middel von deze brief wil het bestuur von de sectie Wedstíijd- en lopspoÍt u feliciteren met het beholen von
de gouden medoille tijdens de Europese KomPioenschoppen rolstoelbosketboll voor domes in Delden. .... Uiteroord
rest ons u te bedonken voor uw bijdrage c,q, werkoomheden in de worbereiding en uitzending!'.

Rian Smit van de NEBAS aan de commissie rolstoelbasketball.

"Wegens onverwocht bezoek wos het mij heloos onmogelijk von de doot u gereserveerde koorten voor de competitie
op zondog 19 november j.l. gebruik te moken. Mijn excuses doovoor. lk maok echter groog van deze gelegenheid
gebruik om u von horte te feliciteren met het beholen von het Ewopees Kompioenschop rolstoelbosketboll voor
dqmes",

Mevrouw P. Mulder-Van Dam. lid Tweede Kamer der Staten Generaal.

Basketballbond kriigt een 1o-plus

"De Nederlondse Bosketóoll Bond heeft de landelijke wijziging von telefoonnummers per l0 oktober oongegtepen
om de sevice naor hoor leden en íeloties te vetgtoten. De bond heeft gekozen wot een gemokkelijker te
onthouden telefoonnummer en de PTT vereenvoudigde het kengetol. De NBB À rcortoon telefonisch bereikboor
onder 030.65.66.500".

InÍo bulletin PlatÍorm Sportsponsoring van het Genootschap
voor Reclame
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AV
BBA
BCA

Algemene Vergadering
Belangenvereniging van Basketball Arbiters
Bondscommissie Automatisering
Bonds Commissie Basketballontwikkeling
Bonds Commissie Opleidingen
Bureau lnternationale Militaire Sport
Bonds Reglements Commissie
Bonds Scheidsrechters Commissie
Bond voor Werknemers in de Sport
Bondscommissie Wedstrijdzaken
Commissie van Beroep
Dagelijks Bestuur
Bondscommissie Damesbasketball
Dutch Players Association
Financiele Commissie
Full Court Press (bondsmagazine)
Federatie Eredivisie Basketball (heren)
Fédération lnternationale de Basketball
Heren Basketball Top
Haarlem Basketball Week
International Olympic Comité
Interprovinciaal Overleg Sportraden
lnternational Wheelchair Basketball Federation
Koninklilke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding
Landeliike Contactraad
National Basketball Association
Nederlandse Basketball Bond
Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten
Nationale Federatie voor Werkers in de Sport
Nationaal Instituut Sport Gezondheidszorg
Nationale Jeugd Kampioenschappen
Nationaal Jeugd Plan
Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie
Rolstoelbasketball Bondscommissie
Stichting de Nationale Sporttotalisator
Sport Technisch Kader
Totaal Bestuur
Tucht- en Geschillen Commissie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Werkgevers-Organisatie in de Sport

BCB
BCO
BIMS
BRC
BSC
BWS
BWZ
CvB
DB
DC
DPA
FC
FCP
FEB
FIBA
HBT
HBW
toc
tos
IWBF
KVLO
LC
NBA
NBB
NEBAS
NFWS
NISG
NJK
NJP
NOC*NSF
RBC
SNS
STK
TB
TGC
VNG
V\rVS
wos
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NBB MEDIA

H

FULL COURT PRESS

Officieel bondsorgaan
Verschiint elÍ keeí per jaar.

NBB BASKÊTBALL *INFO

OÍficiële mededelingen bulletin. Verschiint elÍ keer
per iaar als uitneembaaÍ kateÍn in Full Court Press.

COACH

Bulletin voor coaches. Verschijnt tweemaal per jaaÍ.

NBB MEDIA NIEUWS

Bulletin ten behoeve van de media.
Verschijnt plusminus 40 keer per jaar.

NBB-UITSLAGENDIENST

Uitslaoendienst ten behoeve van de media.

NBB CLUBBLAD SPECIAL

Kant-en-klare redactionele pagina voor overname in
clubbladen met gevarieerde basketball-inÍormatie.

FACE THE BASKET

NBB-ledenkrant.
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