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Brief aan Verenigingen  

Aan verenigingen van de  

Nederlandse Basketball Bond 

 

 

Nieuwegein, 18 februari 2020 

 

 

Onderwerp: Algemene Vergadering 21 maart 2020 

 

 

Geacht bestuur, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering (AV) van de Nederlandse 

Basketball Bond, die zal plaatsvinden op zaterdag 21 maart 2020, bij de NBB, 

Kelvinbaan 48, 1e etage, te Nieuwegein. 

 

De extra Algemene Vergadering is reeds aangekondigd op de AV van november 2019. 

Aan het eind van de AV zullen de huidige voorzitter, Francisca Ravestein, en de 

huidige bestuursleden Kees Spitters, Fred van Urk en Jelle Witvoet afscheid 

nemen. Joop Brakenhoff zal dan de hamer overnemen en tezamen met de huidige 

penningmeester, Elke Snijder, het bestuurslid Jaap van der Put en de door u, ter 

vergadering nieuw gekozen bestuursleden het bestuur van de NBB gaan vormen. 

 

Stemrecht op Algemene Vergadering 

Iedere vereniging heeft stemrecht op de AV. Om dit stemrecht te kunnen 

uitoefenen is het van belang dat de vereniging een (bestuurs)lid afvaardigt naar 

de AV. Deze afgevaardigde dient meerderjarig, lid van uw vereniging en lid van 

de NBB te zijn. De vereniging dient deze afgevaardigde voor iedere AV opnieuw 

aan te melden in Sportlink. Wij verzoek u dit voor 16 maart 2020 te doen.  

De handleiding hiervoor vindt u hier.  

Daarnaast kan een afgevaardigde hooguit door één andere vereniging worden 

gemandateerd om het stemrecht voor die vereniging uit te oefenen. Dit mandaat 

dient door het bestuur van de desbetreffende vereniging te zijn ondertekend. Het 

formulier hiervoor treft u als bijlage aan.  

Wij verzoeken u dit mandaat uiterlijk 16 maart 2020 te mailen naar Yvonne Baudo 

via yvonne.baudo@basketball.nl, zodat dit mandaat van tevoren kan worden 

gecontroleerd en geadministreerd.  

 

Komt u met meerdere bestuursleden naar de AV? Houd er dan rekening mee dat  

belangstellenden voor de Algemene Vergadering zich aan dienen te melden via de 

website, zodat ook voor hen een broodje na de vergadering kan worden geregeld.  

 

Daarnaast willen wij u er op wijzen dat belangstellenden geen stem- en 

spreekrecht hebben op de vergadering.  

 

https://www.basketball.nl/documents/195/Handleiding_Sportlink_Toevoegen_afgevaardigde_AV.pdf
mailto:yvonne.baudo@basketball.nl
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Naast de verkiezing van de leden van het bestuur, staat ook nog een aantal 

andere interessante onderwerpen op de agenda, zoals de terugkoppeling van het 

Meerjarenbeleidsplan 2017+, de visie op 3x3, structuur Basketball Academies, 

ontwikkeling van basketball in Nederland (leden en verenigingen) en wijziging 

van Huishoudelijk Reglement en de Statuten. Heeft u op voorhand vragen of 

opmerkingen over de stukken in dit vergaderboek? Dan verzoek ik u deze te mailen 

naar Yvonne Baudo via yvonne.baudo@basketball.nl. 

 

De onderwerpen op de agenda van de AV hebben betrekking op de strategie, het 

beleid en de financiën van de NBB en haar aangesloten verenigingen. Indien u een 

vraag heeft die betrekking heeft op (de dagelijkse praktijk van) uw eigen 

vereniging, wacht dan niet tot 21 maart, maar neem contact op met het 

bondsbureau. Twijfelt u of uw vraag op de AV thuishoort, leg deze dan voor aan 

de verantwoordelijke medewerker op het bondsbureau of mail deze aan 

info@basketball.nl. Op deze wijze kunnen we u sneller van dienst zijn.  

 

Het programma van de AV is als volgt: 

09.30 uur: Inloop AV, met koffie 

10.00 uur: Algemene Vergadering 

13.00 uur: Einde vergadering  

13.00 uur: Lunch voor deelnemers AV 

 

Afmelden voor de Algemene Vergadering 

Is uw vereniging verhinderd, dan kunt u zich afmelden via deze link o.v.v. de 

naam van uw vereniging. 

 

Wij hopen dat u er ook dit keer weer bij bent. Graag tot ziens op de 21e maart! 

 

Met vriendelijke groet, 

NEDERLANDSE BASKETBALL BOND 

 

Simone Volmer-van den Biggelaar 

Algemeen Directeur 

 

 

 

mailto:yvonne.baudo@basketball.nl
mailto:info@basketball.nl
https://www.basketball.nl/organisatie/algemene-vergadering/av2020/
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Mandaat stemrecht voor andere vereniging voor afgevaardigde  

 

De bestuursleden van de vereniging 

 

 

………………………………………………………………………………………(naam vereniging) 

 

verklaren hierbij dat hun vereniging op de Algemene Vergadering van de NBB op  

21 maart 2020 wordt vertegenwoordigd door: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………(naam afgevaardigde), 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………(lidmaatschapsnummer) 

 

 

 1e bestuurslid 2e bestuurslid 

 

Naam ………………………………… ………………………………… 

 

 

Functie ………………………………… ………………………………… 

 

 

Handtekening ………………………………… ………………………………… 

 

Als dit mandaat niet volledig is ingevuld en/of de gegevens niet overeenkomen met 

de gegevens van de bestuursleden van de vereniging in Sportlink, heeft de 

afgevaardigde geen stemrecht voor de vereniging waarvoor hij gemandateerd is. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk bijgaande volmacht volledig in te vullen en: 

• deze volmacht/mandaat voor 16 maart 2020 te mailen naar 

yvonne.baudo@basketball.nl, zodat controle op voorhand plaatsvindt, of  

• bijgaande volmacht volledig in te vullen en mee te nemen naar de AV (uw 

volmacht wordt dan ter plekke gecontroleerd, dit kost extra tijd en u loopt het 

risico dat de bestuursleden die de volmacht tekenen niet in Sportlink staan 

aangemeld, waardoor het stemrecht vervalt). 

 

Artikel 14 Statuten NBB 

4 .  Een afgevaardigde kan hooguit door één andere vereniging gemandateerd worden om het stemrecht 

voor die vereniging uit te oefenen. Dit mandaat dient door het bestuur van de desbetreffende 

vereniging ondertekend te zijn. Op verzoek van het bestuur moet dit mandaat worden overlegd. 

mailto:yvonne.baudo@basketball.nl
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Verzendlijst uitnodiging Algemene Vergadering  

21 maart 2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aan (per e-mail): 

- De verenigingen van de NBB 

- De leden van de AV-commissies 

 

 

Ter kennisgeving (per email): 

- De leden van Commissies van Bestuur  

- De Ereleden  

- De Leden van Verdienste 

- De internationale bestuurders 

- De medewerkers van de NBB 

- De Dutch Basketball League 

- Stichting Nationaal Mannen Team 

- NOC*NSF 
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Agenda AV 21 MAART 2020  

 

 

 

 

01. Opening (10.00 uur) 

 

02. Verslag en actielijst van de AV 30 november 2019, Den Bosch   Bijlage A 

 

03. Mededelingen  

 

04. Ter bespreking/ter informatie 

a. Terugkoppeling MJBP 2017+ Bijlage B 

b. Visie op 3x3 Bijlage C 

c. Terugkoppeling Structuur CTO/Basketball Academies/Verenigingen  Bijlage D 

d. Ontwikkeling Ledenaantallen/trends Bijlage E 

e. Terugkoppeling Onderzoek Project Basketbalcompetities 2.0 

 

05. Reglementen 

a. Ter goedkeuring Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement  Bijlage F 

b. Ter goedkeuring Voorstel wijziging Statuten Bijlage G 

 

06. Financiën 

a. Actuele prognose 2019 (presentatie, zonder bijlage) 

 

07. Verkiezingen 

a. Leden van de Tucht-en Geschillencommissie     Bijlage H 

b. Leden van het bestuur        Bijlage I 

 

08. Onderscheidingen 

 

09. Rondvraag  

 

10. Sluiting 

 

 

 

Nieuwegein, maart 2020 

Bestuur NBB 
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 

30 november 2019 te Den Bosch 

 

01. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Allereerst wordt stilgestaan bij het overlijden in 2019 van de volgende personen: 

 

Januari 2019:  René Mol  : basketbalcoach van het Nederlands mannenteam van

     1971-1973.  

 Ramon Krieger : voormalig basketballer en coach van de    

     Surinaamse basketbalploeg en Lokomotief. 

 Peter van den Eijnden:  voormalig eredivisiescheidsrechter. 

Mei 2019: Theo Winters     :  een trouwe vrijwilliger bij NBB-evenementen.  

Juli 2019: Jan Brandenbarg :  afgevaardigde van Rayon Oost. Ook had hij een 

   rol bij de herstructurering van de NBB.  

Augustus 2019: Grietje Pasma :  zij is belangrijk geweest voor het basketbal  

     in het Noorden van het land. 

 

De aanwezigen worden verzocht te gaan staan, om in stilte de overledenen te gedenken. 

 

02. Verslag en actielijst van de AV van 17 november 2018 te Amsterdam 

 

Tekstueel en naar aanleiding van: 

De voorzitter neemt het verslag pagina voor pagina door.  

 

Pagina 4:  

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) spreekt ook namens een aantal verenigingen uit Noord-

Holland. Bij het ledenaantal is gevraagd om een uitsplitsing naar de verschillende 

categorieën. Deze werd toegezegd, maar de informatie is niet teruggevonden in de ontvangen 

stukken.  

De voorzitter antwoordt, dat de informatie volgt in de presentatie van de penningmeester.  

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) merkt op, dat in het jaarverslag over het 

meerjarenbeleidsplan is gerapporteerd over 2017. Het vermoeden bestaat, dat de formele 

rapportage over 2018 uitsluitend de samenvatting is, die is geschreven in het jaarverslag. 

Dat is veel te beknopt.  

 

Pagina 11: 

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) geeft aan dat in de laatste vergadering de toezegging is 

gedaan dat het mogelijk zou zijn met elkaar nadrukkelijker te praten over het jaarplan. 

Dat zou in het begin van het jaar plaatsvinden. Echter gedurende het jaar is geen 

uitnodiging ontvangen, noch is de discussie gevoerd over de formuleringen in het jaarplan. 

De heer Thomas is ernstig teleurgesteld.  

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) antwoordt dat tijdens de twee keer georganiseerde 

Basketball Meet ups het gesprek is aangegaan met de verenigingen over de inhoud en in het 

bijzonder de financiën. Daar zit ook een koppeling met de inhoud. Dit heeft waardevolle 

input opgeleverd voor het jaarplan. Op die manier zijn de wensen en behoeften besproken. 

Er is niet over de exacte formulering gesproken.  
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Pagina 12: 

* De heer E. Marechal (BV Early Bird) spreekt ook mede namens een aantal Noord-Hollandse 

verenigingen en merkt op dat het heel positief is dat de Meet Ups worden georganiseerd, 

maar dat de terugkoppeling alleen via de Basketball Info erg pover is. Er moet een goede 

terugkoppeling komen over wat er is uit gekomen en wat er echt mee wordt gedaan?  

De voorzitter antwoordt, dat er wel degelijk iets met de informatie uit de Meet Ups is 

gedaan en dat dat is terug te vinden in de stukken. De opmerking is genoteerd. De Basketball 

Info is het officiële communicatiekanaal waarmee de leden worden geïnformeerd.  

* De heer E. Marechal (BV Early Bird) merkt op graag als bestuur te worden geïnformeerd en 

niet alleen als lid.  

 

De voorzitter gaat verder met de actielijst. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. 

Hiermee zijn de actiepunten afgehandeld.  

 

Besluit 

Het verslag van de Algemene Vergadering van 17 november 2018 en de actielijst 

worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

03. Mededelingen 

a. Terugblik 2019 

Er wordt een filmpje getoond met een overzicht van de hoogtepunten van 2019. (applaus) 

 

b. Stand van zaken Afdelingscommissies 

De heer C. Spitters (bestuur) licht toe, dat in de laatste Meet Ups uitgebreid is besproken, 

dat het hebben van een afdelingscommissie voor een aantal afdelingen grote problemen geeft. 

Daarom heeft het bestuur besloten de in het instemmingsbesluit vermelde verplichting te 

verwijderen, waardoor daar in ieder geval minder druk komt. Dat is momenteel de enige 

verandering. 

Er zijn geen opmerkingen. 

 

c. Update sportakkoord 

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) benut de gelegenheid om te benadrukken aan te sluiten 

bij de lokale Sportakkoorden die momenteel worden gesloten. Dit biedt enorme kansen voor 

alle verenigingen om gebruik te maken van diensten en services. Het is van meerwaarde voor 

de vereniging. Er kan contact worden opgenomen met de gemeente om te zien wat de 

mogelijkheden zijn. Wanneer het lokale Sportakkoord reeds is gesloten, zonder betrokkenheid 

van de vereniging, kan een vereniging nog steeds gebruik maken van de mogelijkheden. 

 

04. Onderscheidingen 

Feitelijk is het bestuur in overtreding geweest met het toekennen van het erelidmaatschap 

aan de heer T. Boot. Maar aan de vooravond van het wereldkampioenschap 3x3 was er de 

gelegenheid hem de versierselen uit te reiken, waarbij veel mensen uit de Nederlandse 

basketbalwereld aanwezig waren. De voorzitter vraagt de vergadering het besluit om de heer 

T. Boot te benoemen tot erelid te bekrachtigen. Onder applaus wordt dit besluit bekrachtigd. 

 

Besluit 

De AV stemt bij acclamatie in met de benoeming van de heer Ton Boot tot erelid.  

 

Verder stelt het bestuur voor de heer A. de Rooij te benoemen als lid van verdienste. Hij 

heeft 759 interlands gespeeld tijdens zijn internationale carrière als rolstoelbasketballer 

en wist vele prijzen in de wacht te slepen, waaronder goud tijdens de Paralympische Spelen 

in 1994 en zilver in 2000. In 2008 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-

Nassau.  
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Besluit 

De AV stemt bij acclamatie in met de benoeming van de heer A. de Rooij tot lid van 

verdienste.   

 

Aangezien de heer De Rooij niet aanwezig kon zijn, worden de versierselen op een ander 

moment officieel uitgereikt. 

 

05. Reglementen 

a. Ter goedkeuring: Voorstel wijziging Statuten 

Er zijn geen opmerkingen of vragen.  

 

Besluit 

De vergadering is akkoord met de statutenwijziging. 

 

b. Ter goedkeuring: Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement 

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) geeft aan dat tijdens de voorbereiding van de vergadering 

is gediscussieerd over wat de automatische incasso inhoudt, bij de rekening courant in 

Sportlink. Er bestaat de indruk, dat de beschrijving niet echt uitlegt wat er wordt gedaan. 

Het verzoek is dit aan de vergadering uit te leggen.  

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) legt uit, dat er in de rekening courant in Sportlink 

wordt gekeken wat het afgelopen jaar is betaald aan inschrijfgelden, contributiegelden, 

heffingen, boetes en arbitragekosten. Dat wordt bij elkaar opgeteld en dat bedrag wordt in 

tien gelijke termijnen in tien maanden geïncasseerd. Als er wijzigingen zijn in de 

vereniging naar het nieuwe seizoen toe, bijvoorbeeld als er heel veel meer of minder teams 

zijn ingeschreven, dan kan het bedrag worden gewijzigd. Binnen Sportlink is straks het 

totaalbedrag te zien en de reeds betaalde termijnen. Aan het einde van het seizoen volgt 

een afrekening, omdat het ene seizoen nooit een op een het andere seizoen is.  

* De heer T. Van den Akker (VBC Akrides) stelt voor in vier termijnen te incasseren, te 

weten in oktober, november, januari en februari, zodat er minder incasso’s zijn, maar er 

ongeveer een gelijke cashflow is met minder storneringen en minder administratie.  

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) antwoordt dat de werkwijze wordt gebaseerd op die 

van de KNVB, die hiermee al een aantal jaren werkt. Het blijft altijd mogelijk om in overleg 

te treden en andere afspraken te maken, als duidelijk wordt dat het moeilijk wordt vanwege 

de eigen inning van contributie.  

* De heer E. Marechal (BV Early Bird) verwacht dat er veel problemen ontstaan bij 

verschillende verenigingen als in september de eerste rekeningen worden geïncasseerd. 

Iedereen moet goed worden geïnformeerd over de plannen. Hij stelt voor in oktober te 

beginnen, want de eerste contributienota’s gaan vaak pas in oktober of november de deur 

uit.  

De voorzitter antwoordt dat het zeker de bedoeling is de verenigingen tijdig te informeren 

over hoe en wanneer hiermee wordt gestart en de kanttekeningen worden hierbij betrokken.   

 

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) wil het hebben over punt 2, bescherming persoonsgegevens. 

Er staat dat de AV toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens van alle leden door te 

geven aan het NOC*NSF (permanent). Dit lijkt niet correct, want onder de AVG lijkt niets 

permanent te zijn. Er is altijd de mogelijkheid om iets terug te trekken. De vereniging 

moet de leden persoonlijk de mogelijkheid geven om wijzigingen kenbaar te maken. Dat 

ontbreekt in het stuk. Het lijkt te zeggen, dat wijzigingen via de vereniging moeten en 

omdat iemand lid wordt van de NBB en de NBB daarmee een relatie heeft met het lid, de NBB 

verantwoordelijk is voor de juiste afhandeling van de AVG.  

De heer J. Witvoet (bestuur) antwoordt, dat de heer Thomas volkomen gelijk heeft. In het 

Huishoudelijk Reglement is vooral geprobeerd te regelen wat extra moet ten opzichte van 

wat al geldt vanuit de verordening. De bepaling zoals die nu in het Huishoudelijk Reglement 

is opgenomen, dient ook zo gelezen te worden, zodat men te allen tijde kan aangeven als 

iets veranderd moet worden. Dan heeft de NBB geen enkele marge en wordt dat een op een 

uitgevoerd. Dat loopt via de vereniging, omdat het via Sportlink moet worden doorgegeven.  
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* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) zegt dat een lidmaatschap ooit zal stoppen. Dan is het 

misschien handig om ook niet meer zichtbaar te zijn binnen NOC*NSF. En als de relatie met 

de verenging weg is, wat dan? 

De heer J. Witvoet (Bestuur) antwoordt dat als er argumenten zijn om de vereniging over te 

slaan en rechtstreeks te vragen aan de NBB, dan wordt dat uitgevoerd.  

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) vraagt of de NBB op de website duidelijk zal maken dat 

wanneer (ex-)leden problemen hebben met de vastlegging van deze informatie bij NOC*NSF zij 

via de vereniging, dan wel de NBB tot wijziging kunnen komen.  

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) antwoordt, dat op de website een privacy statement 

staat, waarin is beschreven hoe de NBB met persoonsgegevens om gaat. De gegevens die aan 

NOC*NSF worden verstrekt, zijn anoniem. Deze zijn niet herleidbaar naar één persoon, maar 

wel naar een huishouden1. Het gaat om postcodes. NOC*NSF wil in kaart brengen waar leden 

van sportbonden zich bevinden. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven. 

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) heeft het privacy statement op de website gezien, maar 

herinnert zich geen verwijzing dat bij de NBB kan worden aangegeven dat men zich voor deze 

gegevensverstrekking kan afmelden. 

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) zegt toe dat het statement zal worden nagelezen en 

eventueel wordt aangepast. (actie) 

 

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) merkt op dat bij “Case Management Support System” staat, 

dat “naar aanleiding van signalen, meldingen, c.q. incidenten op het gebied van seksuele 

intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van de leden”. Het lijkt alsof het hier 

altijd gaat om iets wat door leden wordt ervaren of gedaan. Deze formulering  lijkt niet 

helemaal dekkend. 

De heer J. Witvoet (bestuur) neigt de heer Thomas gelijk te geven, maar statuten en 

reglementen kunnen niet worden gemaakt voor niet-leden. Wel dient de tekst inderdaad te 

worden aangepast. Er wordt teruggekomen met een aanvullend tekstvoorstel. (actie) 

 

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) had moeite met het lezen van het punt “Onverenigbaarheid 

functies”. Er bestaat de indruk dat vier dingen geregeld worden in dit artikel, namelijk 

wie afgevaardigde kan zijn en wie niet, wie in een verenigingsbestuur mag zitten en wie 

niet, wie benoemd kan worden in de commissies van de algemene vergadering en een algemeen 

punt over afdelingscommissies en commissies in het algemeen. Als bij de vier punten wordt 

vermeld wie daarvoor wel en niet in aanmerking komen, dan is het afgehandeld. De 

doelstelling van het artikel is helder, maar misschien kan het  leesbaarder worden gemaakt.  

De heer J. Witvoet (bestuur) geeft de heer Thomas wederom gelijk en stelt voor het voorstel 

voor de wijziging van het Huishoudelijk Reglement zoals het voorligt wel aan te nemen, 

maar er wordt gekeken of dubbeling hierbij kan worden aangepast. (actie) 

 

Besluit 

De Algemene Vergadering is akkoord met het voorstel wijziging Huishoudelijk 

Reglement.  

 

c. Ter goedkeuring: Voorstel wijziging Reglement Tucht- en Geschillen Rechtspraak 

Vanuit de vergadering zijn er geen opmerkingen of vragen.  

 

Besluit 

De Algemene Vergadering is akkoord met het voorstel wijziging Reglement Tucht- en 

Geschillen Rechtspraak. 

 

  

 
1 NB. Dit blijkt niet correct te zijn. De gegevens die aan NOC*NSF worden verstrekt zijn niet te 

herleiden tot een persoon én niet tot een huishouden. De gegevens die worden verstrekt zijn 

postcode, geslacht, geboortedatum en ingangsdatum lidmaatschap. 
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06. Financiën 

a. Verslag van de Financiële Commissie bij de Jaarrekening 2018 

De Financiële Commissie is helaas afwezig maar het verslag van de commissie zit, zoals 

gebruikelijk, bij de stukken. 

 

b. Vaststelling Jaarrekening 2018, inclusief verslag van bestuur en de 

resultaatbestemming 

Mevrouw E. Snijder (penningmeester) geeft een toelichting aan de hand van een presentatie, 

die bij het verslag is gevoegd (bijlage).  

 

In 2018 was er een gebudgetteerd resultaat van € 103k. Dit is uitgekomen op € 125k. Hierdoor 

is een herstel te zien van het Eigen Vermogen. De tegenvallers zijn op een rij gezet: 

> Voor de BTW tegenvaller was er een voorziening van € 130k. Dat is € 134k geworden. Er 

was € 4k te weinig voorzien.  

> Er was een voorziening getroffen voor € 20k voor de boete van de Belastingdienst, die 

hoger is uitgevallen, namelijk € 25k. Er was € 5k te weinig voorzien. Dat verklaart, 

in combinatie met het vorige punt, de tegenvaller van € 9k, die nog stamt uit 2017, 

maar in 2018 is afgerond met de Belastingdienst.   

> De opbrengst van de contributie was lager, omdat er verhoudingsgewijs minder 

wedstrijd spelende leden waren dan in de begroting was opgenomen.  

> In het budget waren ook niet opgenomen een stukje doorontwikkeling in Sportlink, de 

huur van het kantoor in Velp en opschoning debiteuren. 

 

Er waren de volgende meevallers: 

> Meer sponsorinkomsten die alleen in de begroting worden opgenomen als deze zeker 

zijn.  

> Meer verhuur- en verkoop materialen.  

> Stevige sturing op het bondsbureau op de kosten.  

 

Het resultaat van € 125k van 2018 is toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Er was een Eigen 

Vermogen van € 3k dus totaal € 128k. De liquiditeitsprognose is steeds gezonder, waardoor 

het Eigen Vermogen steeds waardevoller wordt, omdat er cash tegenover staat.  

Er wordt gestreefd naar een Eigen Vermogen van € 700k; een vaak gebruikt criterium is het 

een half jaar kunnen doorbetalen van de salarissen en huisvestingskosten. In de begroting 

is hiervoor opgenomen € 1.400k voor een heel jaar. Het nadrukkelijke advies aan de 

verenigingen is om nog steeds achter het streven van een Eigen Vermogen van € 700k te 

staan.  

 

In het debiteurenoverzicht is in elke categorie een verbetering te zien. Er is begonnen 

met het uit handen geven van posten van derden, dus nog niet van verenigingen en leden. 

Deze zijn overgedragen aan een incassobureau. Twee van de drie posten zijn daarop acuut 

betaald.  

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) heeft een opmerking over de verslaglegging in het 

jaarverslag voor wat betreft het jaarplan, want die zou scherper moeten. Als wordt 

teruggegaan naar het MJBP 2017 is er begonnen met een overzicht van 104 zaken die geregeld 

zouden worden over een aantal jaren. Alles wat in 2017 zou worden opgepakt, is keurig 

gerapporteerd en daarvan is 53% opgepakt en afgerond. Rond 24% is wel opgepakt, maar niet 

afgerond en vraagt verdere inzet of vervalt. Aan ongeveer 24% is überhaupt niet toegekomen. 

Dat zijn geen goede rapportcijfers. Bij de rapportage van 2018 moet ongelooflijk worden 

gegokt om die lijst weer compleet te krijgen en kan niet worden beoordeeld hoe goed het is 

gedaan. Na 2020 wordt alles veranderd en kan het niet meer op elkaar worden gelegd. Het 

nare idee bestaat dat er niet op een goede manier afspraken met elkaar worden gemaakt over 

wat feitelijk wordt gedaan en hoe wordt vastgesteld wat er is gedaan. Het is te vaag en 

het is geen nette manier van omgaan met zoveel verenigingen en leden.  
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Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) merkt op dat over 2020 later in de vergadering een 

toelichting wordt gegeven. Er is getracht te laten zien wat er is gebeurd in 2018. In het 

verleden was er een jaarrekening en daarnaast een aparte verantwoording van het jaarplan. 

Er is, in overleg met de accountant, besloten één inhoudelijke verantwoording te maken in 

de jaarrekening. De looptijd van het MJBP was in 2016 vastgesteld op om en nabij de vier 

jaar. In 2020 zal een overzicht worden gemaakt van wat er in 2016 is afgesproken. Wat is 

gerealiseerd? Wat niet en waarom niet? Wat zijn de lopende zaken? Dit kan worden gedaan 

tot en met 2019 en er kan worden gekeken in hoeverre 2020 kan worden meegenomen.  

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) is blij met de toezegging, maar zou hier liever aan 

bijdragen, dan jaar na jaar dezelfde opmerkingen te moeten maken.  

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) geeft aan dat tijdens de Meet Ups een stand van 

zaken gegeven kan worden.  

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) zegt dat voorheen in het jaarverslag ook informatie stond 

over bijvoorbeeld het aantal scheidsrechters dat werd opgeleid. Er komt nu niet naar voren 

wat er de afgelopen periode is bereikt, want het aantal opgeleide scheidrechters is 

schrikbarend laag. Zo laag dat moet worden gevreesd voor goed basketball. Er wordt verwacht 

dat in een actie naar voren komt hoe dit wordt opgelost.  

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) geeft aan dit ook veelvuldig in de Meet ups te 

hebben gehoord en ook op het bondsbureau is geconstateerd dat stappen moeten worden gezet 

in de opleidingen. Dat geldt voor zowel de scheidrechters- als trainersopleidingen. Dat is 

zeker een aandachtspunt voor 2020.  

* De heer M. de Vries (Flevo Musketiers) heeft er heel veel moeite mee als er in 2016 een 

MJBP wordt afgegeven, waarbij pas in 2020 wordt gekeken of de doelstellingen zijn gehaald. 

Er worden einddata genoemd in 2017, 2018 en 2019. De leden worden niet meegenomen in de 

overwegingen en keuzes die worden gemaakt, vanwege het feit dat de omgeving verandert en 

daarop moet worden geschakeld. Financieel kan misschien décharge worden gegeven, maar 

inhoudelijk kan geen décharge worden gegeven.  

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) antwoordt zich wellicht niet helemaal duidelijk te 

hebben uitgedrukt, want in de afgelopen jaren is er een inhoudelijke verantwoording gegeven 

over het jaarplan. In de jaarplannen is aangegeven als een punt niet het jaar daarvoor is 

opgepakt, maar om wat voor reden dan ook een jaar later wordt opgepakt. Daarover is wel 

uitleg en toelichting gegeven en verantwoording afgelegd. Het totaaloverzicht is niet nog 

afgevinkt, maar er wordt toegezegd dat dit wordt gedaan.  

 

Besluit 

De Algemene vergadering stelt de Jaarrekening 2018 vast.  

 

c. Decharge penningmeester voor het gevoerde financieel beheer  

 

Besluit 

De penningmeester wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beheer in 

2018.  

 

d. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid  

 

Besluit 

Het bestuur wordt decharge verleend voor het in 2018 gevoerde beleid.   

 

e. Ter goedkeuring: Voorstel vaststelling Jaarrekening 2019 

De voorzitter gaat verder met het Voorstel vaststelling Jaarrekening 2019. Dit is puur 

procedureel.  

Mevrouw E. Snijder (penningmeester) legt uit dat de Algemene Vergadering jaarlijks 

plaatsvindt in november. Formeel moet de vergadering binnen een half jaar na het einde van 

een boekjaar goedkeuring kunnen geven over de jaarrekening. Er moet formeel goedkeuring 

worden gegeven, dat de jaarrekening pas in november door de vergadering wordt goedgekeurd. 

Het advies is om akkoord te gaan met het voorstel.  
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Besluit 

De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel om de Jaarrekening 2019 in 

november 2020 vast te stellen. 

 

f. Actuele prognose 2019 

Mevrouw E. Snijder (penningmeester) legt uit, dat er zowel mee- als tegenvallers zijn, maar 

dat er goed wordt gestuurd op het begrote resultaat van € 141k. De verwachting is uit te 

komen op € 145k.  

 

De tegenvallers zijn: 

> Iets minder contributie. In totaal zijn er 192 minder leden en is er een lichte 

verschuiving naar categorieën anders dan wedstrijd spelend. 

> Uitval medewerkers op het bondsbureau door ziekte of pech. Kosten zijn gemaakt door 

vervanging van deze medewerkers. 

 

De meevallers zijn: 

> Vrijval voorziening boete VWS door bezwaarschrift van de NBB. De vrijval is in een 

bestemmingsreserve gegaan voor het nieuwe web platform.  

> Meer sponsorinkomsten.  

> Stevige sturing op de kosten van het bondsbureau.  

 

Het voorstel zal gaan zijn om het resultaat van 2019 toe te voegen aan het Eigen Vermogen. 

Er wordt hiermee een mooie stap gemaakt in de versteviging van het Eigen Vermogen op weg 

gegaan naar het streefbedrag van € 700k. 

 

Er volgt een toelichting op de getoonde ontwikkeling van de liquiditeit. Ieder jaar wordt 

de cashpositie steviger.  

 

Voor wat betreft de realisatie beleidskeuzes en toezeggingen van de Algemene Vergadering 

van 2018: 

> Een toelichting op de betere inzichtelijkheid ledenaantallen volgt bij de 

contributieontwikkeling.  

> Meer inzicht in 3x3. Het is duidelijk dat 3x3 NL Tour zichzelf steeds meer bedruipt, 

zodat het contributiegeld gebruikt kan worden voor verenigingsondersteuning en andere 

zaken.  

> € 1,-- per lid extra contributie is niet geïnd, omdat het Nederlands Mannenteam zich 

niet heeft gekwalificeerd voor het WK.  

> Inzet van Topsport voor Breedtesport. Er zijn clinics gegeven door coaches, inzet 

spelers 3x3 selectie bij de opening van de Nationale Sportweek, de DBL is met enkele 

clubs nadrukkelijk een regiofunctie aan het vervullen, het WK 3x3 was een mooie 

showcase; tijdens het WK zijn heel veel breedtesportactiviteiten gehouden, et cetera.  

> Inspanning sponsoring. Het resultaat van 2018 trekt door naar 2019.  

> Meerwaarde niet-spelend lidmaatschap. Hiervoor wordt ongeveer € 10,-- betaald. 

Afgelopen jaar was er voor leden, ook niet-spelende leden, de mogelijkheid het WK 3x3 

en de interland van de vrouwen te bezoeken met korting.  

> Meer inzicht in 3x3:  

Voor de Topsport mannen 3x3 zijn de cijfers uit de begroting: 

Uitgaven: € 240k. Inkomsten subsidie NOC*NSF € 151k, sponsoring € 37k en contributie 

€ 52k.  
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3x3 NL Tour: 

Uitgaven: € 366k. De inkomsten liggen hoger. Deze bestaan onder andere uit 

inschrijfgelden toernooien, licentiegelden van de organisatoren, subsidie gemeentes 

en sponsoring. De 3x3 NL Tour bedruipt zich nog niet helemaal zelf, want medewerkers 

van de Marketing- en Eventsafdeling van de NBB spenderen uren aan de 3x3 events.  

 

De vrouwen 3x3 zijn niet uit te filteren, want het is een gecombineerd programma met 

5-5, vanwege de grote overlap in speelsters.  

> Sponsoring  

De losse sponsoring is beperkt, maar er is nu een nieuwe medewerker op het 

bondsbureau die hierop is gericht. Er is in totaal ongeveer € 330k binnengehaald aan 

waarde via sponsoring, partnerships en dergelijke. Er wordt geprobeerd het bedrag uit 

te bouwen.  

 

* De heer E. Marechal (BV Early Bird) valt het op, dat de begroting aangeeft dat ongeveer 

3% van de totale contributie naar 3x3 gaat. In de Meet Ups is door meerdere verenigingen 

aangegeven dat het wenselijk zou zijn als dit wordt verlaagd naar ongeveer 2%. Het is 

daarom verbazingwekkend dat in 2020 naar 9% wordt gegaan.  

Mevrouw E. Snijder (penningmeester) legt uit, dat dit foutief is vermeld. Er zijn 

abusievelijk twee percentages omgedraaid. Het is en blijft 3%. De 9% is voor Topsport 

Mannen 5-5.  

* De heer E. Marechal (BV Early Bird) stelt dat € 52k van het contributiegeld richting 3x3 

gaat. Bij heel veel verenigingen leeft 3x3 niet. Het wordt puur in toernooivorm 

georganiseerd. Het leeft niet bij de verenigingen om een 3x3 afdeling op te zetten. Om het 

echt van de grond te krijgen, moet er een betere interactie komen tussen de verenigingen. 

Het zou slim zijn om een aparte tak binnen de NBB te maken om het echt te promoten. De 

vraag is ook of verenigingen dit willen, want het kost al heel veel moeite om 5-5 rond te 

breien.  

Mevrouw E. Snijder (penningmeester) herkent dit geluid ook uit de Meet Ups, maar er is ook 

razend enthousiasme omdat het een mooie variant is en het mooi past in de toernooivorm.  

* De heer E. Marechal (BV Early Bird) vindt dat er meer moet worden gedaan om het te laten 

leven bij de verenigingen en niet individueel in bijvoorbeeld een toernooi. Als we dit 

blijven doen, moet er een apart gedeelte binnen de NBB worden gemaakt en kan er niet € 52k 

contributiegeld naar 3x3 gaan.  

* De heer M. de Vries (Flevo Musketiers) merkt op, dat in het inschrijfgeld bij de 3x3 

toernooi de projectlidcontributie is verwerkt. Degenen die deelnemen aan een 3x3 toernooi 

dragen daarmee ook iets af aan de NBB. Als dat zo is, wordt er via die lijn contributie 

betaald door 3x3 spelers en dan zou het rechtvaardig zijn als uit die contributie ook 

Topsportmannen 3x3 wordt betaald en niet vanuit de 5-5.  

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) licht toe, dat als wordt deelgenomen aan een 3x3 

toernooi er inschrijfgeld wordt betaald voor dat toernooi. Deelnemers worden geen lid van 

de NBB. Een groot deel van de spelers is dat al wel, omdat zij vaak ook 5-5 spelen. 3x3 

Spelers worden echter geen niet spelend lid of iets dergelijks. Wel worden ze opgenomen in 

de systemen van de NBB, maar dat heeft te maken met verzekeringen.  

* De heer M. de Vries (Flevo Musketiers) krijgt niet inzichtelijk waarin 5-5 leden deelnemen 

en waarin er nieuwe leden zijn. De nieuwe leden zouden dan een soort van 3x3 contributie 

moeten betalen, als de 5-5 leden kennelijk al meebetalen in de contributie aan de 

activiteiten van 3x3.  

Mevrouw S. Volmer (directeur) legt uit, dat de contributie wordt gebruikt voor de Topsport 

3x3. Contributie gaat niet naar de 3x3 NL Tour. 

* De heer M. de Vries (Flevo Musketiers) vraagt waarom 5-5 deelnemers moeten betalen voor 

3x3 Topsport Basketbal, terwijl 3x3 deelnemers niet betalen voor 5-5 basketball?  

Mevrouw E. Snijder antwoordt dat naar haar mening deze jonge, nieuwe discipline het 

basketball op een andere manier voor het voetlicht brengt en doelgroepen bereikt, die 

anders niet worden bereikt. Er is nu meer exposure van de sport.  
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* De heer M. de Vries (Flevo Musketiers) stelt de financiële structuur ter discussie. 

Vanuit het 5-5 lidmaatschap is het onjuist dat zoveel van de contributie wordt betaald aan 

3x3 basketball, terwijl daar niet aan wordt deelgenomen, tenzij dit aan de verenigingen 

was voorgelegd.  

Mevrouw E. Snijder (penningmeester) legt uit dat is aangetoond, dat geld wordt overgehouden 

op de Tour.  

* De heer M. de Vries (Flevo Musketiers) merkt op, dat dit achteraf is. Het bepalen van 

hoe de kosten worden voorgeschoten, dient vooraf te gebeuren.  

Mevrouw E. Snijder (penningmeester) bevestigt dat dit klopt.  

* D. Moors (TSBV Pendragon) wil een positief geluid laten horen voor wat betreft 3x3. Het 

3x3 leeft bij de jongeren. Het zou meer als geheel moeten worden gezien om het basketball 

te promoten, het biedt veel meer flexibiliteit, ook als het gaat om competitie en klimmen 

naar een hoger niveau basketball voor kleinere groepen.  

Misschien is het daarom interessant voor verenigingen die een klein aantal goede spelers 

hebben, die toch op een hoog niveau willen spelen. Het is een jong traject en dient daarom 

de tijd te worden gegeven om in de toekomst geld op te leveren..  

 

Vanuit de zaal volgt applaus.  

 

* De heer J. van Veen (Basketball Academie Limburg) vindt het heel belangrijk dat het geld 

dat bij basketball binnenkomt, zolang mogelijk in het basketball blijft. Als er problemen 

zijn met zieke medewerkers, zou in dat soort gevallen de vraag bij verenigingen kunnen 

worden neergelegd of zij vervanging beschikbaar hebben. Hier tegenover zou een vergoeding 

van € 25,- per uur voor de vereniging kunnen staan.  

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) vindt dat 3x3 niet meer weg is te denken. De vraag is 

niet alleen hoe een en ander financieel wordt ingepast, maar ook organisatorisch. Er 

ontbreekt de vastlegging van de visie van het bestuur hoe dit naar de toekomst wordt gedaan. 

Als de visie duidelijk is, kan hierover als vereniging een uitspraak worden gedaan. Als 

3x3 spelers geen lid worden van de NBB, hebben zij geen stem. Het probleem hoe dit te 

regelen binnen de NBB moet worden opgepakt. Het verzoek aan het bestuur is dit op te pakken 

als een actie en hierop terug te komen.  

Mevrouw E. Snijder (penningmeester) vindt het een terecht punt. Er moet inderdaad worden 

nagedacht hoe het te organiseren. 

 

g. Verslag van de Financiële Commissie bij de Begroting 2020 

 

h. Vaststellen Begroting 2020 

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) geeft een toelichting op het jaarplan 2020. De 

opbouw is gewijzigd, omdat zowel het jaarplan, als de begroting en het organogram in lijn 

met elkaar zijn gebracht. In het bestaande MJBP was soms niet duidelijk wie waarvoor 

verantwoordelijk was in de organisatie, omdat het niet een op een te koppelen was aan een 

afdeling of team. Het eigenaarschap ging niet altijd zoals was beoogd. De doelstellingen 

die in het MJBP per onderdeel waren geformuleerd, zijn niet allemaal overgenomen. Er is 

aangegeven waarop wordt ingezet in 2020. Er is getracht dit beknopt en concreet te maken 

om het leesbaar en werkbaar te houden. 

Voor wat betreft 3x3 zal de tour anders worden ingericht. De 25 stops door het land en het 

jaar heen, zijn voor de werkorganisatie niet meer te doen. Heel veel verenigingen zijn 

echter enthousiast en willen hiermee verder gaan. Zij zijn in staat dit zelf te organiseren. 

De NBB zal niet meer betrokken zijn in de organisatie en uitvoering, zodat de werkdruk en 

belasting naar beneden gaat. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe doelgroepen aan te boren, 

zodat nieuwe kinderen en jongeren worden bereikt met 3x3. Er wordt nu 3x3 georganiseerd 

voor huidige 5-5 leden, terwijl 3x3 als een fantastisch middel wordt gezien om naar scholen 

en pleinen te gaan en kinderen enthousiast te maken voor de basketbalsport. Rondom het WK 

3x3 heeft een breedtesportactivatie plaatsgevonden in vijftien gemeenten. Dit wordt het 

komende jaar in ieder geval ook gedaan in zes gemeenten waar met de 3x3 NL Tour naartoe 

wordt gegaan, aangevuld met dat wat de verenigingen in het land gaan doen. Ook ligt er nog 

het vraagstuk rond de 3x3 competitie. Er loopt een pilot in afdeling Noord die heel goed 

bevalt, juist bij de verenigingen die moeite hebben de teams goed gevuld te krijgen. Ook 
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wordt gekeken wat dit betekent voor het lidmaatschap NBB, zoals bijvoorbeeld een apart 3x3 

lidmaatschap.  

Zowel de scheidsrechters- als trainersopleidingen zijn een nadrukkelijk aandachtspunt het 

komende jaar. Het afgelopen seizoen zijn er 133 BS2-opleidingen georganiseerd. Hieraan 

hebben 1.800 mensen deelgenomen, waarvan de helft is geslaagd. Een aantal opleidingen loopt 

nog door, dus dat percentage zal nog stijgen. Er wordt gekeken of een aanvraag kan worden 

ingediend bij het Innovatiefonds van NOC*NSF om het opstellen van de portfolio digitaal en 

eenvoudiger te maken. Op BS3-niveau zijn de afgelopen drie seizoenen 45 opleidingen geweest 

waarvan ongeveer 35% is geslaagd. Op BS4-niveau zijn 5 opleidingen geweest met 70 

deelnemers, waarvan er 30 zijn geslaagd. Er loopt nog een opleiding. Er gebeurt dus heel 

veel, maar de aantallen geslaagden moeten zeker omhoog, zonder in te boeten aan kwaliteit.  

Om de activiteiten in het jaarplan uit te voeren wordt gebruik gemaakt van heel veel 

vrijwilligers in het land, bij evenementen, opleidingen, etc. De uitvoering gebeurt in 

afstemming en samenwerking met deze vrijwilligers.  

 

Mevrouw E. Snijder (penningmeester) gaat verder met de begroting 2020. Het resultaat van 

€ 100k is een mooie stap in de richting van de versteviging van het Eigen Vermogen. Het 

voorstel is om op een resultaat te koersen voor aankomend jaar van € 100k. Een aantal 

thema’s voor 2020 is: 

> Stappen maken in het financiële herstel. Qua cash en resultaatontwikkeling gaat het 

beter, maar het is nog geen tijd voor wat risicovoller gedrag.  

> Het contributievoorstel is een indexatie van 1,7%. 

> Vanuit de Meet Ups is input gekomen. Zoals eerder vermeld, zijn er in de pie chart 

twee posten omgewisseld, waardoor niet 9% in Mannen Topsport 3x3 wordt geïnvesteerd, 

maar 3%. Er is een aangepast memo rondgestuurd over de begroting 2020, omdat er onder 

andere minder inkomsten zijn vanuit de boetes uit Sportlink.  

> In overleg met de Stichting NMT wordt de Mannen 5-5 Topsport weer teruggebracht 

binnen de Bondsorganisatie, ook financieel.  

> De Tokyo ambitie. 

 

Het voorstel is de contributie alleen te verhogen met de indexatie.  

 

De meest opvallende input van de Meet Ups is het grote verlangen van de verenigingen om 

meer van het contributiegeld naar basketbalontwikkeling te laten gaan, ten koste van een 

stukje topsport en events. Het Nederlands Mannenteam is in het budget verwerkt. In 

tegenstelling tot de rolstoelbasketballers mannen, hebben de vrouwen zich gekwalificeerd 

voor de Paralympische Spelen. Bij 3x3 hebben, als enige land in de wereld, zowel de mannen 

als de vrouwen zich gekwalificeerd voor OKT 1 en 2. Het uiteindelijke doel is natuurlijk 

kwalificatie voor de Olympische Spelen.  

Het voorstel is om in te stemmen, los van de indexering, de contributie eenmalig te verhogen 

met een bijdrage van 0,50 cent per lid voor zowel het Mannen 3x3 Team als ze zich 

kwalificeren voor de Olympische Spelen als voor het Vrouwen 3x3 Team. Indien één van de 

teams of indien beide teams zich niet kwalificeren wordt respectievelijk eenmaal € 0,50 of 

tweemaal € 0,50 niet geïnd. Bij kwalificatie voor de Olympische Spelen betekent dit helaas 

niet dat een extra toelage voor een optimale voorbereiding van NOC*NSF wordt verkregen. De 

kosten vanaf vertrek naar Tokyo komen voor rekening van NOC*NSF, maar de kosten in de 

aanloop niet.  

 

* De heer E. Groothoff (Achilles ’71) vraagt waarom het NMT weer door de NBB is omarmd? Is 

dat een verplichting vanuit het NOC*NSF? Teruggaand naar het verleden was het NMT mede 

aanleiding voor de grote verliezen, omdat er kosten waren voor het team, maar geen 

inkomsten. Nu wordt het weer omarmd, terwijl een risico wordt binnengehaald. Wat zijn de 

risico’s voor de NBB? 

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) legt uit, dat destijds het besluit was genomen, 

omdat enerzijds het huishoudboekje van de NBB niet meer op orde was, maar ook omdat de 

financiering van NOC*NSF terugliep vanwege de prestaties destijds. Zoals het nu in de 

begroting is opgenomen, is de bijdrage vanuit NOC*NSF nul, omdat vanwege de prestaties het 
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team niet is toegevoegd aan de programma’s die worden gesteund door NOC*NSF. Er wordt dus 

geen risico gelopen op het wegvallen van subsidie. Vanaf 2021 worden alle programma’s weer 

opnieuw bekeken en subsidieaanvragen ingediend en kan het NMT mogelijk weer worden 

meegenomen. Dat biedt perspectief en mogelijkheden voor de toekomst. Het NMT is draaiende 

gehouden mede door de inzet van partners en sponsoren. Deze zitten niet in de begroting, 

omdat er nog geen handtekening is gezet voor een dergelijke overeenkomst. De verwachting 

is dat daar wel inkomsten worden gegenereerd. Het risico zit in het feit dat er kosten 

worden gemaakt voor interlands. Er is een hele voorzichtige aanname gedaan voor recettes. 

De stichting die het team had opgepakt had een mandaat van vijf jaar en dat is dit jaar 

afgelopen. In overleg is besloten, juist omdat de financiën beter gaan en het goed is voor 

de sport om het NMT, één van de eigen vlaggenschepen, in huis te hebben en samen te brengen 

in de bondsorganisatie.  

 

* De heer A. Dekker (DBV Rowic) vraagt waarom de ledenaantallen niet in de stukken stonden? 

Mevrouw E. Snijder (penningmeester) geeft aan dat dit een omissie is.  

* De heer A. Dekker (DBV Rowic) meldt dat het aantal bezoekers van de Meet Ups maar 15% 

was, wat ontzettend laag is. Verder heeft hij een amendement. Een aantal jaren geleden is 

besloten de kosten voor Sportlink gedeeltelijk door te berekenen naar de verenigingen in 

een nominaal bedrag per vereniging. Een nominaal bedrag betekent voor kleine verenigingen 

dat zij ontzettend veel betalen per lid, terwijl grote verenigingen heel weinig betalen. 

Kleine verenigingen maken weinig gebruik van Sportlink. Het amendement bestaat uit twee 

opties: doorberekening naar rato van het aantal leden of de mogelijkheid voor slapende 

verenigingen de verplichting om Sportlink te gebruiken te laten vervallen en in plaats 

daarvan administratiekosten in rekening te brengen voor de weinige mutaties of aanmeldingen 

die via Sportlink geschieden.  

De heer J. Witvoet (bestuur) merkt op dat we geen slapende verenigingen kennen, maar dat 

hij begrijpt wat hiermee wordt bedoeld. De heer Witvoet adviseert de vergadering het 

amendement niet over te nemen. Iedereen maakt gebruik van het systeem. De vraag of daarvan 

meer of minder gebruik wordt gemaakt, zou niet de doorslaggevende factor moeten zijn, want 

als een vereniging stemrecht wil hebben, dan moet ook een deel van de kosten voor rekening 

worden genomen. Er is afgesproken dat er per vereniging door één afgevaardigde wordt gestemd 

en dat geldt dan ook voor dit soort voorzieningen, dat elke vereniging een gelijk deel 

betaalt. Het standpunt van het bestuur is om het amendement niet over te nemen.  

* De heer A. Dekker (DBV Rowic) vindt dat het stemrecht hier niets te maken heeft. Het 

argument dat iedereen zijn deel moet betalen, pleit er juist voor om het wel per lid te 

doen. De licentiekosten worden ook per lid in rekening gebracht. Als er geen oplossing 

komt, zal de consequentie zijn, zoals reeds in de e-mailwisseling aangekondigd, dat Team 

Ten Dreamers met ingang van 1 december 2019 geen NBB-vereniging meer is en dan krijgt de 

NBB minder geld binnen. 

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) kan zich voorstellen dat als verenigingen geen spelende 

leden hebben, dat zij dan in een andere categorie zouden kunnen vallen. Misschien ligt 

daar een opening, maar dat is aan het bestuur.  

Verder is het niet terug te vinden in de begroting waar de overige inkomsten vandaan komen. 

Dat is een omissie. Alle kosten en inkomsten worden naast elkaar gezet, waarbij de inkomsten 

bijna per definitie gelijk zijn aan de uitgaven. Dat geeft weer hoe gezond de sturing is 

binnen de NBB naar een goed resultaat. Vooraf de helderheid geven waar inkomsten vandaan 

komen, gebeurt niet. Dat zou met elkaar gedeeld moeten worden. Het jaarplan heeft een 

nieuwe structuur, omdat het daarmee in lijn wordt gebracht met de begroting en de 

organisatie. De toegevoegde waarde is nihil, maar die zou er wel kunnen zijn. Die zou er 

zijn als binnen het jaarplan niet alleen wordt aangegeven wat de doelstellingen en 

activiteiten zijn, maar daarin ook de effecten worden vastgelegd. In de presentatie wordt 

getoond dat tijdens de Meet Ups van 43 verenigingen een terugkoppeling is ontvangen. Dat 

is ruwweg 15% van alle verenigingen. Kijkend naar de vergadering afgelopen jaar waren er 

75 vertegenwoordigers van alle verenigingen, wat ongeveer 30% is. Dat is nog steeds heel 

weinig. In de voormalige rayons was de vertegenwoordiging van de verenigingen ongelooflijk 

veel hoger. Er was veel meer inbreng en de verenigingen waren nadrukkelijker verbonden in 

het rayon. De doelstelling van NBB 2.0 was juist om dat vorm te geven met de 

afdelingscommissies, omdat dat de bindende factor zou zijn. Het komt niet van de grond. 

Het zakt steeds verder weg en er is steeds slechtere vertegenwoordiging. Dat is alarmerend. 

Het bestuur moet hierop gaan reageren.  
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Daarnaast vraagt de heer R. Thomas of de tweemaal  € 0,50 is bedoeld voor alle leden of 

alleen de spelende leden? Het laatste zou iets netter zijn.  

Mevrouw E. Snijder (penningmeester) antwoordt dat dit alle leden betreft. In voorgaande 

jaren gold de extra euro ook voor alle leden. Er wordt heel terecht geconstateerd dat de 

begroting 2020 wat meer is ingeklapt. Alle details zijn met de Financiële Commissie 

besproken. Het nadrukkelijke advies van de commissie was om het voor de grote groep 

toegankelijker te maken en een samengevatte versie te delen en van uitgaande dat het 

vertrouwen er zou zijn dat alle details met de commissie zijn besproken.  

* De heer R. Thomas (BV Aalsmeer) zegt dat er allerlei stromingen spelen aan de achterkant. 

Bestuurders van verenigingen moeten dat snappen om er een mening over te kunnen vormen.  

Mevrouw E. Snijder (penningmeester) zal dit punt weer met de financiële commissie bespreken 

en de input meenemen. Er zal een goede middenmaat gevonden moeten worden.  

* De heer A. Algera (H.S.V.B. Haren) heeft een vraag over de tweemaal € 0,50. Hoeveel doet 

de Bond aan sponsoring specifiek hiervoor? Als het succesvol is, wat krijgen de leden er 

dan voor terug?  

Mevrouw E. Snijder (penningmeester) zegt het sponsoroverzicht te hebben getoond. Heel veel 

losse initiatieven zijn gekoppeld aan 3x3. Als ze zich plaatsen zou het voor het eerst 

zijn dat een dat een valide Nederlands team de Olympische Spelen zou halen. Er is geprobeerd 

in de toelichting over Topsport voor Breedtesport uit te leggen hoe de 3x3 spelers worden 

ingezet voor Breedtesport in clinics en andere evenementen. Er zijn buitengewoon 

indrukwekkende cijfers over de exposure die het 3x3 WK heeft gehad in Nederland, maar 

uiteindelijk is dat activiteitgericht, dus hoeveel clicks en views er zijn geweest.  

* De heer De Vries (Flevo Musketiers) vindt dat in het jaarplan wat mager is omschreven 

als het gaat om het meer werven van vrijwilligers. Om te zorgen dat de sport groter wordt 

zijn er veel meer vrijwilligers nodig, zodat leden opgevangen kunnen worden om een prettige 

ervaring te hebben. Wat wordt geïnvesteerd om nog meer enthousiaste vrijwilligers te binden, 

zodat de toestroom van leden het hoofd kan worden geboden en kwaliteit wordt aangeboden?  

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) reageert dat in het onderdeel Support het 

vrijwilligersbeleid wordt genoemd. Dat is in eerste instantie gericht op de vrijwilligers 

die actief zijn voor de NBB-werkorganisatie, dus opleiders, mensen actief rondom 

interlands, et cetera. Daarnaast is er nog een vele grotere groep die als vrijwilliger 

actief is voor de verenigingen. Deze groep komt terug in de categorie 

verenigingsondersteuning.  

Dit thema is er niet uitgelicht. Bij de Verenigingsondersteuning is ervoor gekozen de 

relatie met de verenigingen, spelregelkennis en een positieve sportcultuur eruit te 

lichten. Lokaal zijn er veel mogelijkheden binnen het Sportakkoord. Als er specifieke 

vragen zijn, zijn er mogelijkheden via de Verenigingsondersteuning.  

 

De voorzitter vraagt of de vergadering kan overgaan tot besluitvorming over de Begroting 

2020?  

Er ligt een amendement van de heer Dekker (DBV Rowic) over de systematiek van de 

doorberekening van Sportlink. Van de zijde van het bestuur wordt het amendement ontraden, 

maar omdat het is ingediend, wordt het in stemming gebracht. In stemming wordt gebracht: 

1) Doorberekening naar rato van het aantal leden.  

De voorzitter concludeert dat 25 leden voor zijn en 32 tegen. Hiermee wordt het amendement 

verworpen.  

2) Voor slapende verenigingen vervalt de plicht gebruik te maken van Sportlink en deze 

hoeven dus niet te betalen. De software, noodzakelijke mutaties en aanmeldingen worden 

middels een redelijk tarief aan administratiekosten doorberekend, bijvoorbeeld € 7,50 per 

keer.  

De voorzitter concludeert dat na stemming ook dit deel wordt verworpen.  

 

De voorzitter brengt in stemming het voorstel voor een bijdrage van € 0,50 per lid voor 

zowel de mannen 3x3 als € 0,50 per lid voor de vrouwen 3x3 bij kwalificatie van het team 

voor de Olympische Spelen. Met één stem tegen wordt het voorstel aangenomen.  

Verder wordt de Begroting 2020 in stemming gebracht. De voorzitter concludeert dat deze 

unaniem en onder applaus is aangenomen. 



 

AV BOEK 2020 | 21 MAART 2020 

Bijlage A-Verslag AV 2019  

 

Besluit 

De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel voor een eenmalige bijdrage 

van € 0,50 per lid voor de mannen 3x3 en een eenmalige bijdrage van € 0,50 per lid 

voor de vrouwen 3x3 bij kwalificatie van het team voor de Olympische Spelen. 

 

Besluit 

De Begroting voor 2020 is unaniem aangenomen. 

 

07. Verkiezingen 

a. Leden van de commissies van de Algemene Vergadering 

In de Financiële Commissie loopt de termijn af van de heer P. den Turk; hij is herkiesbaar. 

In de Tucht- en Geschillencommissie loopt de termijn af van de heer  

R. Schrauwen en de heer P. van der Velde. Beiden zijn herkiesbaar.  

 

Besluit 

Bij acclamatie stemt de vergadering in met de herbenoeming van de heer P. den Turk 

(Financiële Commissie) en de heren R. Schrauwen en P. van der Velde (Tucht- en 

Geschillencommissie). 

 

b. Leden van het bestuur 

De voorzitter vermeldt dat de termijn van de heer J. Onland aflopend is. De heer Onland 

heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. De combinatie van een jong gezin en een 

nieuwe baan maakt dat hij momenteel onvoldoende tijd heeft om in het bestuur deel te nemen. 

Over het voorzitterschap is intensief overleg gevoerd en er is overeengekomen om in de 

extra Algemene Vergadering van 21 maart 2020 officieel de hamer over te dragen aan een 

nieuwe kandidaat, te weten de heer J. Brakenhoff.  

 

De heer Brakenhoff wil zich graag voorstellen. Hij hoopt een voorzitter te zijn die ervoor 

kan zorgen dat de waarde wordt gevoeld van de inzet en dat het ergens toe leidt. Vijf jaar 

geleden is de heer Brakenhoff teruggekomen bij het basketbal als vicevoorzitter en 

penningmeester van het Nederlands mannenteam. Het is een mooi moment voor een overstap. De 

vereniging staat er veel beter voor, er is weer tijd voor toekomst en vooruitgang. Er wordt 

gestaan voor een geïntegreerde aanpak van basketball binnen Nederland. Geïntegreerd 

betekent met zijn allen, een bestuur en vrijwilligers. Er zijn meer vrijwilligers en geld 

nodig. De focus is gericht op ledenontwikkeling en liefhebbers. Er moet worden opgeleid en 

ondersteund, zodat er betere en meer scheidsrechters en coaches komen. Het gaat niet alleen 

om topsport. Het gaat om de hele ontwikkeling van basketball binnen Nederland. Ook de 

communicatie is heel belangrijk. Er zal dicht op de verenigingen gezeten gaan worden. Het 

moet bekend zijn wat er speelt. Er is veel te doen. Samenvattend: communicatie een aparte 

poot, commercie apart, ook in het bestuur, een groter bestuur van vrijwilligers met kleine 

taken, waardoor gefocust veel werk kan worden gedaan en het leuker wordt gevonden en verder 

het verbinden. Er zijn binnen deze sport heel veel kampen, negativiteit en kritiek. Dat 

mag, wrijving maakt glans, maar hopelijk kunnen de mensen in het bondsbureau worden geholpen 

met positieve energie. Het moet samen worden gedaan, samen positief, sociale media positief. 

Met klagen worden geen sponsoren gekregen.  

Hopelijk wordt het voorstel aangenomen en wordt er een hele mooie, grote, lange en positieve 

toekomst gekregen, met nieuwe leden en verenigingen, nieuwe takken van sport, meer geld om 

mooie dingen te doen.  

 

* De heer A. Dekker (DBV Rowic) wil voorstellen de stemming voor het intreden van de heer 

Brakenhoff als voorzitter uit te stellen tot 21 maart 2020, omdat hem een knetterhard 

mandaat wordt gegund en dan moet er meer worden gesproken over de inhoud van de functie.  

De voorzitter zegt, dat van de kant van het bestuur wordt vastgehouden aan het voorstel. 
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De voorzitter brengt in stemming de keuze van de nieuwe voorzitter de heer J. Brakenhoff 

per 21 maart 2020. 

 

Besluit 

De Algemene Vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming van de heer J. 

Brakenhoff tot voorzitter per 21 maart 2020. 

 

Er wordt onder dankzegging officieel afscheid genomen van de heer J. Onland. De 

voorzitter bedankt de heer Onland namens het bestuur en de aanwezigen voor de bijdrage in 

de afgelopen drie jaar. Er worden bloemen overhandigd. Er volgt applaus. 

 

08. Rondvraag 

* De heer J. Poels (BC Utrecht Cangeroes) merkt op dat accommodatie een punt is. De zes 

grootste verenigingen van Nederland hebben meer of minder zeggenschap in de eigen 

accommodatie. Het zou fijn zijn als de NBB personen of uren gaat toewijzen om te gaan 

zorgen dat de kosten voor de accommodatie naar beneden gaan. Als er substantieel in gevecht 

wordt gegaan met de gemeentes, zou dat een veel grotere bijdrage leveren en komt er veel 

meer geld beschikbaar om de ledenaantallen te laten groeien.  

Het licentiebeleid van coaches zou moeten worden afgeschaft, want dat houdt heel veel goede 

coaches tegen om te blijven coachen en het levert veel gedoe op in verenigingen. Het 

overzicht van de coachcursussen is niet vernomen. Er wordt gepleit voor meer opleidingen 

en minder licentiebeleid.  

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) zegt dat accommodatie een bekende problematiek is. 

De bijdrage van een zaalsportvereniging aan de exploitatie van een accommodatie is hoger 

dan van een veldsportvereniging. Er wordt een rol gezien voor de NBB, maar in 

gezamenlijkheid met andere zaalsportbonden, omdat met andere sporten gebruik wordt gemaakt 

van de accommodaties. Dit punt heeft zeker de aandacht, maar het is een ingewikkeld proces, 

omdat iedere gemeente bepaalde vrijheden heeft voor wat betreft de inrichting en niet 

iedere vereniging in een gemeentelijke accommodatie actief is. Samen met andere bonden en 

NOC*NSF zijn er wellicht mogelijkheden richting de Vereniging Nederlandse Gemeenten.  

* De heer B. Bahlmann (Goba) merkt op dat in Gorinchem er een binnen- en buitensport overleg 

is geweest met de gemeente. Het is de gezamenlijke binnensportverenigingen gelukt om het 

tarief met € 10,- per uur naar beneden te krijgen. Misschien is het handig om in gesprek 

te gaan met de gemeenten.  

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) geeft aan dat er diverse documenten bestaan die 

kunnen helpen als wordt overwogen een hal zelf te gaan beheren of exploiteren. Er zijn ook 

verenigingen die kunnen helpen vanuit de eigen ervaring. Benut ook de kansen die het lokale 

Sportakkoord biedt, om in gesprek te gaan met je gemeente.  

In 2020 wordt er absoluut meer opgeleid. Het licentiebeleid staat momenteel nog niet ter 

discussie, maar zodra dit wordt geëvalueerd wordt naar het effect gekeken. Op basis daarvan 

wordt bepaald wat gedaan zal worden. Het is geënt op kwaliteit, maar als het een averechts 

effect heeft op kwantiteit, moeten andere keuzes worden gemaakt.  

* De heer J. Somers (BV Hoofddorp) merkt op dat een aantal punten in de vergadering te 

maken had met communiceren. Er wordt opgeroepen om bestuurders van verenigingen meer te 

betrekken in de communicatie en minder de nadruk te leggen op het communiceren vanuit de 

Bond naar de leden. Er zijn veel bestuurders die graag een wat actievere rol innemen.  

Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) antwoordt dat in de statuten of reglementen staat 

vermeld wat het officiële communicatiekanaal is. In een eerdere fase is er overlegd over 

hoe bestuurders geïnformeerd willen worden. Toen is aangegeven dat er zoveel mails vanuit 

de Bondsorganisatie werden ontvangen, dat werd verzocht dit te beperken. Dat is gedaan door 

het samenstellen van één nieuwsbrief voor verenigingen en bestuurders, de Basketball Info, 

één nieuwsbrief voor trainers/coaches, de Coachbox, en één nieuwsbrief voor scheidsrechters 

en officials, Basketbalscheids: de nieuwsbrief. Dat zijn de hoofdcommunicatiestromen voor 

de informatievoorziening. Deze worden gestuurd naar de bekende e-mails van de verenigingen. 

Het is ook mogelijk jezelf aan te melden voor deze nieuwsbrieven , zodat je de informatie 

direct in je mailbox ontvangt. Als er andere suggesties zijn, worden deze graag vernomen.  

* De heer D. Moors (TSBV Pendragon) vraagt of er een visie of strategie is voor het gebruik 

en de implementatie van IT in het NBB? 
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Mevrouw S. Volmer (algemeen directeur) antwoordt dat een aanvraag is ingediend bij het 

Innovatiefonds om op het gebied van elektronische leeromgeving stappen te maken, financieel 

wordt overgegaan naar een ander pakket, er wordt aan de slag gegaan met een CRM en er komt 

een nieuw platform. Een aandachtspunt blijft uiteraard de ontwikkeling van Sportlink. 

* De heer D. Moors (TSBV Pendragon) zou graag een plan van aanpak op IT-gebied zien, om 

financiële problemen in de toekomst te voorkomen. Applicaties, websites et cetera zijn niet 

gratis. De vrees is als er blind wordt gestuurd, dat er heel mooie marketingachtige 

omgevingen ontstaan, maar dat over het fundament niet is nagedacht. (actie) 

De voorzitter merkt nog op dat het de heer Morris absoluut vrijstaat om mee te denken.  

* De heer M. de Vries (Flevo Musketiers) wil voor de vergadering van 21 maart 2020 graag 

een vraag meegeven om daar dan antwoord op te geven. Deze heeft te maken met het beleid in 

de talentontwikkeling van het jongens- en heren basketbal. Er is enige tijd geleden gestart 

met een academiestructuur. Wat is de voortgang en status daarvan?  

De voorzitter zegt toe dat dit punt op de agenda wordt gezet van de Algemene Vergadering 

van 21 maart 2020. (actie) 

 

09. Sluiting 

De voorzitter vermeldt, dat dit de laatste keer zal zijn, dat zij de hamer zal laten vallen 

aan het slot van de vergadering. Na tien jaar voorzitter te zijn geweest, waarvan een 

aantal absolute tropenjaren waren, is het fijn op een prettige manier te kunnen afsluiten. 

De vooruitzichten zijn goed en er kan worden gebouwd aan de toekomst. De voorzitter dankt 

de vergadering voor het vertrouwen in al die jaren en sluit de vergadering om 13.00 uur. 

 

Er volgt een applaus vanuit de zaal.  
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  Vereniging Afdeling 
1 Achilles '71 Zuid 

2 Agathos Zuid 

3 Almonte Basketbal Zuid 

4 Archipel West 

5 Ardito Zuid 

6 Arnhem Eagles Oost 

7 Barons  Zuid 

8 Basketball Academie Limburg Zuid 

9 Basketball All Stars Epe Oost 

10 BC Apollo Mandaat DED Noord-Holland 

11 BC Bumpers Zuid 

12 BC Deurne Pioniers Zuid 

13 BC Langstraat Shooters Zuid 

14 BC Utrecht Cangeroes West 

15 Becege  Oost 

16 Black Stars Oost 

17 Bouncers Basketball Zuid 

18 BV Aalsmeer Noord-Holland 

19 BV Amsterdan Noord-Holland 

20 BV Early Bird Noord-Holland 

21 BV Groningen    Noord 

22 BV Hoofddorp Noord-Holland 

23 BV Juventus West 

24 BV Leeuwarden Noord 

25 BV Leiderdorp West 

26 BV Noordkop Noord-Holland 

27 BV Oegstgeest Noord-Holland 

28 BV Rush Zuid 

29 BV Voorne West 

30 Cady73 West 

31 Caland Basketball Noord-Holland 

32 CBV Binnenland West 

33 Celeritas-Donar Noord 

34 DBV Rowic West 

35 Flevo Musketiers Oost 

36 Forwodians West 

37 Goba Zuid 

38 Green Eagles West 

39 H.S.V.B. Noord 

40 Harlemlakers Noord-Holland 

41 Helmink Heroes West 

42 Joy-M Oost 

43 Jumping Five Noord 

44 Jumping Giants Zuid 

45 Landslake Lions Noord-Holland 

46 Landstede Basketbal  ZAC Oost 

47 Onze Gezellen Noord-Holland 

48 OSM basketball West 

49 Rebound '73 Noord  

50 River Trotters Zuid 

51 Rotterdam Basketbal West 

52 SBA Sphinx Oost 

53 SBU West 

54 Sparta Nijkerk West 

55 Springfield Zuid 

56 SV Argon West 

57 SV Christofoor Noord-Holland 
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  Vereniging Afdeling 
58 TBG Dragons Oost 

59 TSBV Pendragon Zuid 

60 UBALL  Mandaat SVO West 

61 VBC Akrides Noord-Holland 

62 Vlaardingen Captains West 

63 Vlijmscherp SVH  Zuid 

64 Woodpeckers West 

65 WSV Oost 
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Openstaande actiepunten Voortgang 
Verantw. 

bestuurder 

Planning  

afgerond 

Definitief  

afgerond 

  Nog openstaande actiepunten 20.11.2010  

1.  • Aanbieden van scheidsrechterscursussen via e-

learning 
Het spelregelbewijs staat online  

E-learning: beslissing over 

(leverancier vd) ELO uitgesteld i.v.m. 

tijdelijke bezetting op opleidingen en 

prioriteiten die daarbij zijn gesteld. 

JW/FvU Niet voor 

2020  

 

 Nog openstaande actiepunten 30-11-2019 

2.  • Huishoudelijk Reglement 

Artikelen mbt CMSS -> grensoverschrijdend gedrag 

mbt niet-leden (art 9) en onverenigbaarheid voor de 

4 functies (art 12) kijken of dit leesbaarder 

geformuleerd kan worden. 

Opnemen met BRC JW Maart 2020 X 

3.  • MJBP 2017+; terugkoppeling acties svz  Bestuur/SV Maart 2020 X 

4.  • Jaarplan 2020 Voortgang rapporteren in Meet Ups mei Bestuur/SV Mei 2020  

5.  • Visie NBB op 3x3; hoe past dit bij de verenigingen  Bestuur/SV/

OtV 

Maart 2020 x 

6.  • Format Begroting voor afgevaardigden 

In overleg met FC kijken naar hoeveelheid 

informatie die voor afgevaardigden toereikend zou 

moeten zijn. 

Agenderen voor FC in mei 2020 ES Mei 2020  

7.  • Visie op digitalisering ICT, maken plan van aanpak 

(verzoek afgevaardigde Pendragon) 
Alg Directeur zal contact opnemen met 

afgevaardigde en dit oppakken 

Bestuur/SV   

8.  • Structuur CTO; Basketball Academies, verenigingen 

(mannen/jongens) 

Voortgang rapporteren (vraag Mark de Vries) 

Agenderen voor AV maart JvdP/OtV Maart 2020 x 
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In 2016 is het Meerjarenbeleidsplan 2017+ (MJBP) ontwikkeld en goedgekeurd door 

de Algemene Vergadering. Het proces van de totstandkoming van dit MJBP begon bij 

de basis: het strategisch fundament. Dit is opnieuw bekeken en de missie, visie 

en kernwaarden zijn geformuleerd. Vervolgens is heel veel input opgehaald bij 

verenigingen, leden, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen over de 

gewenste richting van de basketbalsport en de NBB. Hieruit zijn zes thema’s 

voortgekomen, waarbinnen doelstellingen en resultaten zijn geformuleerd. Deze 

thema’s vormen de kernhoofdstukken van het MJBP en eveneens van dit rapport. 

 

Anderhalf jaar na de start van de uitvoering van het MJBP, in augustus 2018, is 

door het NBB-bestuur en de medewerkers van de NBB opnieuw gekeken naar de in 

2016 geformuleerde doelstellingen en resultaten. Met de kennis van toen is het 

plan herijkt en zijn waar nodig aanpassingen gedaan. 

 

In dit rapport komen alle resultaten aan bod die staan opgenomen in de herijkte 

versie van het MJBP, aangevuld met de resultaten die in het oorspronkelijke plan 

stonden opgenomen, maar niet zijn meegenomen in de herijkte versie. Per thema 

wordt aangegeven wat de huidige (dd. 1 februari 2020) stand van zaken is met 

betrekking tot de beoogde resultaten. Hierin worden drie kleuren gehanteerd: 

> Groen: dit resultaat is gerealiseerd; 

> Blauw: dit resultaat is nog niet gerealiseerd, maar is opgestart, waarbij in 

een deel van de gevallen wordt verwacht dat dit nog in 2020 wordt afgerond; 

> Rood: dit is niet gerealiseerd en er wordt niet verwacht dat dit nog wordt 

gerealiseerd in 2020. Dit wil niet zeggen dat het überhaupt niet meer 

gebeurt, echter is er gefocust op 2020. 

 

Drie resultaten zijn voorzien van extra toelichting, omdat we daar over data 

beschikken die inhoud geven aan het resultaat.  

 

Per thema is, onder het overzicht met resultaten, in een tabel weergegeven 

hoeveel resultaten er in iedere kleur zijn, voor de herijkte versie en voor het 

totaal (resultaten herijkte versie + resultaten uit oorspronkelijke versie). Het 

totaal overzicht van alle resultaten is als volgt: 

 

Stand van zaken V2018 - # V2018 - % Totaal - # Totaal - % 

Groen 49 45 % 52 43 % 

Blauw 46 43 % 54 44 % 

Rood 13 12 % 16 13 % 

Totaal 108 100 % 122 100 % 
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# Resultaat Status 1 februari 2020 

1 Toegenomen tevredenheid sporters, vrijwilligers en toeschouwers 1-meting niet gepland voor 2020 vanwege benodigde investering 

2 Toegenomen aantal vrijwilligers, waaronder ouders, dat langer 

actief is in de sport 

1-meting niet gepland voor 2020 vanwege benodigde investering 

3 Toegenomen sportparticipatie Cijfers 2017 (0,8% - 125k wekelijkse sporters) en 2018 (1,03% - 

159k wekelijkse sporters) reeds bekend, 2019 nog niet 

4 Door ontwikkelen bekendheid en deelname aan jaarlijkse Week van 

het Sportplezier 

Wordt jaarlijks aandacht aan besteed via de kanalen van Basketball 

Nederland 

5 Inventariseren hoogte en redenen uitstroom Redenen uitstroom bekend uit uitstroomonderzoek, netto hoogte 

uitstroom afgelopen jaar is inzichtelijk gemaakt 

6 Optimaliseren huidig aanbod naar aanleiding van inzicht in 

redenen uitstroom 

Het optimaliseren van het aanbod is onderdeel van project 

basketball competities 2.0, inzicht in redenen uitstroom reeds 

verkregen in uitstroomonderzoek 2017 

7 Realiseren van een online interactief platform gericht op 

basketballiefhebbers 

Platform is gerealiseerd, in doorontwikkeling in 2020 wordt 

interactie meegenomen 

8 Start ontwikkeling vernieuwd aanbod en bindingsvormen op basis 

van behoeftenonderzoek basketballiefhebbers en 

uitstroomonderzoek  

Nieuw competitie-aanbod en bijbehorende bindingsvormen is 

onderdeel van project basketball competities 2.0; overige 

bindingsvormen vallen buiten de scope van dit project en hebben de 

aandacht van team marketing 

9 Inrichten 3x3 basketball als volwaardige discipline binnen de 

NBB en de basketbalsport 

3x3 is geen aparte afdeling binnen de NBB meer; binnen topsport is 

het een van de drie disciplines met een mannen- en 

vrouwenprogramma, vanuit team marketing is aandacht voor 5-5 en 

3x3, m.n. binnen breedtesport dient 3x3 nog verder geïntegreerd te 

worden. 

Niet in herijking 

10 Bijscholen docenten om ‘sport voor iedereen’ uit te kunnen 

dragen in opleidingen 

Dit is niet gebeurd, kan in de toekomst als onderwerp worden 

meegenomen op bijscholingsdagen voor opleiders. 

11 Ondersteunen verenigingen i.s.m. de Alliantie Gelijkspelen om 

‘sport voor iedereen’ uit te dragen 

Dit is een periode wat intensiever gebeurd, bij de herijking is 

besloten dat dit onderwerp geen (aparte) prioriteit is, maar 

onderdeel van verenigingsondersteuning en communicatie. 
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Totaaloverzicht: 

Stand van zaken V2018 - # V2018 - % Totaal - # Totaal - % 

Groen 3 33 % 4 36 % 

Blauw 4 44 % 4 36 % 

Rood 2 22 % 3 27 % 

Totaal 9 100 % 11 100 % 

 

 

 

 

Jaarlijks ontvangt de NBB een overzicht vanuit NOC*NSF met daarin de cijfers van de beoefening van basketball in 

Nederland (sportparticipatie v.w.b. basketball). Hierin zijn de aantallen opgenomen van mensen die wekelijks basketballen 

en de mensen die maandelijks basketballen. Het overzicht tot en met 2018 is te vinden op de volgende pagina, de cijfers 

over 2019 zijn nog niet bekend.  

 

Deze cijfers zijn ook opgenomen in de rapportage verenigingen en leden, bij het onderdeel ontwikkeling basketball. 

Jaarlijks zullen deze cijfers worden geüpdatet. 
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In 2017 is een onderzoek verricht onder uitstromers, mensen die in de seizoen 2015-2016 en 2016-2017 hun lidmaatschap bij 

de NBB (via de vereniging) hebben opgezegd. Op de volgende tabel is weergegeven wat de belangrijkste redenen zijn om te 

stoppen, per leeftijdsgroep en totaal. 

 

In het rapport verenigingen en leden is een overzicht opgenomen van de hoogte van de uitstroom over het afgelopen jaar, 

de cijfers: 

> Netto uitstroom: 8.665 

> Saldo in- en uitstroom: -1.541 
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# Resultaat Status 1 februari 2020 

12 Realiseren online platform ten behoeve van 

informatievoorziening voor bestuurders en andere 

vrijwilligers en commissieleden van verenigingen  

Platform gerealiseerd, incl. kennis hub 

(https://www.basketball.nl/kennis-hub/) voor verenigingen en kader; 

blijft in ontwikkeling, ook voor deze doelgroepen. 

13 Verenigingsbestuurders informeren over de mogelijkheden 

tot scholing voor bestuurders en het volgen van workshops, 

om de verenigingsbestuurder te versterken, bewust te maken 

van zijn/haar rol en handvatten te bieden om de 

bestuurdersrol nog beter in te vullen  

Bestuurders worden geïnformeerd via de Basketball Info indien er 

workshops en scholingen worden aangeboden door de NBB en/of derden. 

14 Realiseren van een handboek bestuurders Niet voor verenigingsbestuurders, wel voor het bestuur van de NBB 

15 Jaarlijks organiseren van het Nationaal Basketball Congres Jaarlijks eind november, i.c.m. de Algemene Vergadering 

16 Stimuleren en faciliteren van ontmoetingen en contacten 

tussen bestuurders 

De afgelopen jaren zijn diverse bijeenkomsten, workshops, meet ups 

en congressen georganiseerd; inzet op accountmanagement moet hier 

verder aan bijdragen 

17 Realiseren en communiceren van een helder overzicht van 

taken en verantwoordelijkheden van medewerkers en 

vrijwilligers m.b.t. VO 

Overzicht is gemaakt, door inzet op accountmanagement wordt dit weer 

herzien. 

18 Trainen van medewerkers en vrijwilligers in servicegericht 

handelen om verenigingen en kader zo optimaal mogelijk te 

ondersteunen 

Aandachtspunt bij medewerkers, nog niet gestructureerd bij NBB 

vrijwilligers 

19 Alle actieve verenigingen zijn persoonlijk bezocht  Start bezoeken vanaf 2020 

20 Verenigingen ondersteunen op specifieke thema's  Continu proces 

21 Verenigingen zijn tevreden over de ontvangen ondersteuning 1-meting niet gepland voor 2020 vanwege benodigde investering 
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Niet in herijking 

22 Doorontwikkelen Sportbestuurdersacademie Dit was erg arbeidsintensief voor betrokken bonden, waar mogelijk 

aanbod ondergebracht bij de Academie voor Sportkader en/of inviduele 

bonden, academie als zodanig op opgehouden te bestaan. 

23 Doorontwikkelen bekendheid en deelname bestuurderscongres 

met andere sportbonden 

We hebben twee jaar het bestuurderscongres georganiseerd i.s.m. de 

Nevobo (volleybal), gebaseerd op een bestaand concept van de Nevobo. 

De opkomst vanuit basketbalverenigingen was zeer beperkt en stond 

niet in verhouding tot de verrichte inspanningen. In goed overleg 

besloten dit niet meer samen te organiseren. 

24 Structureel inrichten verenigingsondersteuning op het 

thema accommodatie samen met andere zaalsportbonden 

Er is eind 2019 een themateam 'accommodatie' vanuit sportbonden 

opgestart, de NBB is hierin nog niet betrokkenheid wegens beperkte 

capaciteit en expertise, er zijn wel contacten met dit team, 

waardoor ontwikkelingen worden gevolgd. 

25 Ondersteunen van verenigingen die meer zeggenschap willen 

in hun accommodatie 

In het kader van een project zijn enkele verenigingen ondersteund op 

dit thema, na afloop van het project is dit niet meer proactief 

gebeurt i.v.m. beperkte capaciteit en expertise, echter op aanvraag 

kan de NBB hierin ondersteunen (zelf of d.m.v. contact leggen met 

derden). 

26 Opzetten van samenwerkingsverbanden met andere sportbonden 

m.b.t. VO 

In 2019 is een pilot opgestart met de sportbonden op de Kelvinbaan 

in Nieuwegein, waar het hoofdkantoor van NBB is gevestigd, om te 

onderzoeken of we elkaar op dit thema kunnen versterken en of we met 

elkaar meer aanbod (workshops, trainingen, etc.) kunnen organiseren 

voor verenigingen.  

 

Totaaloverzicht: 

Stand van zaken V2018 - # V2018 - % Totaal - # Totaal - % 

Groen 4 40 % 4 27 % 

Blauw 4 40 % 8 53 % 

Rood 2 20 % 3 20 % 

Totaal 10 100 % 15 100 % 
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# Resultaat Status 1 februari 2020 

27 Evalueren trainersopleidingen niveau 2, 3, 4 Deels gebeurd, deels opdracht voor nieuwe coördinator opleidingen 

28 Onderzoeken behoeften niveau 1 en 5 opleidingen Inventarisatie is geweest, behoefte aan beide niveaus 

29 Realiseren niveau 1 en 5 opleiding, indien gewenst, aan de 

hand van de KSS 

Vertraagd en nog in ontwikkeling 

30 Realiseren module rolstoelbasketbaltrainer niveau 2 en 3  Vertraagd en nog in ontwikkeling 

31 Implementeren scheidsrechtersopleiding niveau 4 Gerealiseerd 

32 Evalueren en herzien scheidsrechtersopleidingen niveau 2 

en 3 

Deels gebeurd, deels opdracht voor nieuwe coördinator opleidingen 

33 Evalueren en herzien scheidsrechtersopleiding niveau 4 Deels gebeurd, deels opdracht voor nieuwe coördinator opleidingen 

34 Realiseren applicatie rolstoelbasketbalscheidsrechter In pilotvorm is RBS3 gegeven, verdere doorontwikkeling noodzakelijk 

35 Realiseren applicatie 3x3-scheidsrechter Geïmplementeerd 

36 Onderzoeken mogelijkheden ELO-systeem Aanvraag toegekend voor ontwikkeling app t.b.v. portfolio 

37 Inrichten en invoeren ELO Aanvraag toegekend voor ontwikkeling app t.b.v. portfolio 

38 Realiseren opleidersplan Conceptversie is gereed, implementatie seizoen 2020-2021 

39 Jaarlijks organiseren van een opleidersdag ten behoeve van 

bijscholing, informatie en ontmoeting 

Niet gebeurd in 2019, wel in de planning voor 2020 

40 Ontwikkelen nieuw rapportagesysteem landelijke- en 

afdelingsscheidsrechters 

Gerealiseerd 

41 Bijscholen beoordelaren in gebruik rapportagesysteem Gerealiseerd 

42 Implementeren rapportagesysteem Gerealiseerd 

43 Onderzoeken tevredenheid scheidsrechters i.s.m. Academie 

voor Sportkader 

2 jaarlijks, 2019 voor het laatst 

44 Ontwikkelen beleid inzet scheidsrechtercoaches Gerealiseerd, echter hier is wel een kwantiteitsprobleem 

45 Invoeren begeleiding scheidsrechters door coaches Gerealiseerd 

46 Door ontwikkelen licentiebeleid coaches Gerealiseerd 

47 Evalueren licentiebeleid coaches Jaarplan 2020 

48 Evalueren arbitragehuis Jaarplan 2020 

49 Doorontwikkelen bekendheid en deelname Week van de 

Scheidsrechter 

Wordt jaarlijks aandacht aan besteed 
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50 Jaarlijks organiseren van opleidingen, workshops en 

bijscholingen voor coaches en scheidsrechters 

Continu proces 

51 70% van de verenigingen is arbitrageproof Beperkt aandacht aan besteed, dit percentage wordt niet bereikt in 

2020 

52 Opstellen beleid voor loopbaanbegeleiding scheidsrechters 

en officials 

Wordt deels aan gewerkt via de potential groepen, onvoldoende nog 

voor grote groep officials 

53 Jaarlijks formeren potential groepen valide- en 

rolstoelscheidsrechters 

Continu proces 

54 Realiseren van nieuwe internationale scheidsrechters en 

officials voor FIBA en IWBF 

Gerealiseerd 

55 Opstellen richtlijnen voor scouting talentvolle coaches Geen aandacht aan besteed 

56 Bondscoaches en assistenten opleiden op niveau 5 Onvoldoende aandacht aan besteed, sportgenerieke ontwikkelingen 

worden wel gevolgd 

 

Totaaloverzicht: 

Stand van zaken V2018 - # V2018 - % Totaal - # Totaal - % 

Groen 14 47 % 14 47 % 

Blauw 11 37 % 11 37 % 

Rood 5 17 % 5 17 % 

Totaal 30 100 % 30 100 % 
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# Resultaat Status 1 februari 2020 

57 Herstructureren Basketball Academies Gerealiseerd 

58 Implementeren kwalitatieve beoordelingssystematiek Balance Score Card geïmplementeerd; verder nog geen gebruik van 

gemaakt 

59 Inrichten structuur talentontwikkeling van afdelingen tot 

en met nationale selecties 

Basketball Academies zijn verantwoordelijk voor talentherkenning 

en doorstroming naar OLA's en nationale selecties 

60 Realiseren CTO Mannenbasketbal Gerealiseerd 

61 Ontwikkelen doorlopende leerlijn Ontwikkeld 

62 Kansrijke sporters zijn geïdentificeerd en hun 

ontwikkeling is afgezet tegen de internationale benchmark  

Depth charts ontwikkeld, die regelmatig worden geüpdatet 

63 Versterken Nederlandse eredivisies door analyseren en 

aanpassen huidige competities   

Aanpassen competities is mogelijk onderdeel van project basketball 

competities 2.0, echter niet gericht op kwaliteit deelnemende 

teams 

64 Realiseren kwalitatief internationaal programma voor 

toptalenten   

O.a. door deelname aan European Girls Basketball League en stages 

in het buitenland voor de OLA's 

65 Ontwikkelen kader nationale teams tot internationale top Coaches nemen deel aan Mastercoach van NOC*NSF en FECC (FIBA 

Europe Coaching Certificate), nog steeds kwalitatieve en 

kwantitatieve verbetering nodig 

Niet in herijking 

66 Vergroten kansen Nederlandse talenten door focus op 

Nederlandse spelers in de eredivisie 

Vervangen door resultaat #62, focus op kansrijke sporters in 

plaats van op de competitie en de voorwaarden daarvan 

67 Uitbreiden programma’s nationale teams tot een 

jaarprogramma 

Vervangen door resultaat #64, niet voor alle nationale selecties 

is een jaarprogramma haalbaar, we kunnen wel zorgen voor een 

kwalitatief goed programma voor (o.a.) de spelers en speelsters 

van de Orange Lions Academies. 

68 Structureel vieren van successen van nationale teams en 

waarderen van (oud) internationals 

Dit resultaat hoort niet bij internationaal succes, maar bij 

marketing & communicatie, waar het onderdeel moet zijn van de 

communicatiestrategie. 

 



AV BOEK 2020 | 21 MAART 2020 

Bijlage B-TERUGKOPPELING MJBP 2017+   

Totaaloverzicht: 

Stand van zaken V2018 - # V2018 - % Totaal - # Totaal - % 

Groen 7 78 % 7 58 % 

Blauw 2 22 % 5 42 % 

Rood 0 0 % 0 0 % 

Totaal 10 100 % 12 100 % 
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# Resultaat Status 1 februari 2020 

69 Realiseren communicatiestrategie met oog voor kanalen en 

doelgroepen 

Op onderdelen uitgewerkt, o.a. m.b.t. Basketball Nederland, nog 

niet compleet 

70 Realiseren huisstijl ‘Basketball Nederland’  Gerealiseerd  

71 Realiseren promotiemateriaal verenigingen ten behoeve van 

ledenwerving en/of -behoud 

Logo Basketball Nederland beschikbaar gesteld, geen verdere 

materialen gemaakt 

72 Realiseren online platform ‘Basketball Nederland’ gericht 

op basketballiefhebbers en kennisdeling  

Gerealiseerd  

73 Realiseren videoplatform voor livestreams en video content 

‘Basketball Nederland’  

YouTube kanaal beschikbaar, maar nog geen actief videoplatform 

74 Structureel meten en analyseren bereik en effect 

communicatie via eigen kanalen en externe media  

Rapportages worden ingericht nu nieuwe platform live is 

75 Realiseren samenwerking ‘Basketball Nederland’ i.s.m. DBL 

en NMT  

NMT weer onderdeel van de NBB, met DBL constructieve samenwerking 

(o.a. samen platform gerealiseerd) 

76 Verhogen commerciële inkomsten Inkomsten sinds komst medewerker Marketing & Partnerships verhoogd, 

inzet blijft verhoging en uitbreiding meerjarige partnerships 

77 Realiseren marketingstrategie  Jaarplan 2020 

78 Evenementen die de NBB organiseert dragen altijd bij aan 

tenminste twee van de volgende vier doelen: vergroten 

zichtbaarheid basketball, vergroten basketball community, 

meer inkomsten genereren en/of optimaliseren 

topsportprogramma’s  

Geldt voor vrijwel alle evenementen, doelen worden in 2020 verder 

aangescherpt per evenement 

79 Inzicht in behoeften verenigingen, leden en oud-leden  1-meting niet gepland voor 2020 vanwege benodigde investering 

80 Inrichten (oud-)ledenpanel ten behoeve van verdiepend 

onderzoek  

Geen panel ingericht, op onderwerpen wel leden/verenigingen 

bevraagd 

81 Inzicht in wie potentiële basketballers en fans zijn, waar 

ze zich bevinden en hoe/waarmee wij ze aan de basketball 

community kunnen binden  

Inzicht is er deels, wordt verder uitgebouwd en inzichtelijk 

gemaakt in 2020 

82 Inzicht krijgen in informatie die KISS kan bieden Gerealiseerd  

83 Analyseren welke data ontbreekt voor beleidskeuzes Gedaan, blijft wel in ontwikkeling 

84 Realiseren online data platform Project in 2020 

85 Realiseren benodigde data  Project in 2020 
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Niet in herijking 

86 Realiseren livestream bij NBB evenementen Gerealiseerd, waarbij jaarlijks wordt bekeken bij welke evenementen 

dit wenselijk en haalbaar is. 

87 Realiseren ‘Sport BV’ in samenwerking met andere 

sportbonden en NOC*NSF 

TeamNL is opgericht en hierin participeert de NBB. Op dit moment 

wordt aan een nieuwe strategie m.i.v. 2021 gewerkt door NOC*NSF en 

sportbonden. 

 

Totaaloverzicht: 

Stand van zaken V2018 - # V2018 - % Totaal - # Totaal - % 

Groen 6 35 % 8 42 % 

Blauw 8 47 % 8 42 % 

Rood 3 18 % 3 16 % 

Totaal 17 100 % 19 100 % 
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Het marktonderzoek in 2017 heeft inzichten opgeleverd in de verschillende 

doelgroepen, die onderdeel (kunnen) zijn van de basketball community en de 

omvang daarvan. Hieronder de vijf verschillende doelgroepen met een toelichting 

op de karakteristieken en de geschatte omvang in Nederland. 
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# Resultaat Status 1 februari 2020 

88 Actualiseren, vaststellen en communiceren besturingsmodel Gedaan 

89 Evaluatie implementatie Code Goed Sportbestuur en gewenste 

verbeteringen doorvoeren 

Geïmplementeerd, in 2020 wordt de Code herzien wat mogelijk tot 

aanpassingen leidt 

90 Herzien reglementen en handboeken Continu proces 

91 Herzien administratieve heffingen en boetes Continu proces, extra onderdeel van project Basketball Competities 

2.0 

92 Vereenvoudiging wedstrijdreglement en handboek competitie  Gerealiseerd, per seizoen vindt aanscherping plaats 

93 Vereenvoudiging handboek arbitrage  Gerealiseerd, per seizoen vindt aanscherping plaats 

94 Evaluatie, herziening en implementatie reglementen, 

handboeken, lijst administratieve heffingen en boetes en 

tarievenlijst  

Onderdeel van project basketball competities 2.0 in 2020-2021 

95 Ontwikkelen vrijwilligersbeleid Jaarplan 2020 

96 Scholen vrijwilligers in kernwaarden en uitgangspunten 

NBB, waarbij ze elkaar ontmoeten 

Jaarplan 2020 

97 Jaarlijks organiseren van activiteit voor vrijwilligers Jaarplan 2020 

98 Uitvoeren tevredenheidsonderzoek 1-meting niet gepland voor 2020 vanwege benodigde investering 

99 Resultaten tevredenheidsonderzoek analyseren en vertalen 

naar verbetertrajecten 

Deels gebeurd (trainingen medewerkers, keuze voor 

accountmanagement, project basketball competities 2.0), blijft een 

aandachtspunt 

100 Updaten en inrichten leden- en 

wedstrijdadministratiesysteem 

Gerealiseerd 

101 Invoeren update leden- en wedstrijdadministratiesysteem Gerealiseerd 

102 Monitoren, evalueren en herzien leden- en 

wedstrijdadministratiesysteem 

Blijft aandacht voor verbeteringen 

103 Ontwikkelen digitaal scoreformulier Gerealiseerd, mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF) 

104 Invoeren digitaal scoreformulier Gerealiseerd, mDWF ingevoerd per seizoen 2018-2019 

105 Monitoren, evalueren en herzien digitaal scoreformulier Reeds veel aanpassingen doorgevoerd, blijft aandacht voor 

verbeteringen 

106 Onderzoeken mogelijke CRM-systemen, geïntegreerd met of 

gekoppeld aan leden- en wedstrijdadministratiesysteem 

Jaarplan 2020 

107 Keuze maken voor een CRM-systeem Jaarplan 2020 

108 Inrichten CRM-systeem en trainen medewerkers Jaarplan 2020 
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109 Realiseren digitalisering verzending facturen Jaarplan 2020 

110 Realiseren digitaal declaratiesysteem voor vrijwilligers Jaarplan 2020 

111 Realiseren online inzage verenigingen in openstaande 

credit- en debetfacturen bij de NBB 

Rekening courant, invoering per nieuwe seizoen (2020-2021) 

112 Beschrijven AO/IC Gerealiseerd 

113 Tweejaarlijks evalueren AO/IC Herziening in 2020 i.v.m. nieuw financieel systeem 

114 Realiseren integrale strategische kalender Doorontwikkeling platform 2020 

115 Online beschikbaar stellen integrale kalender Doorontwikkeling platform 2020 

116 Jaarlijks updaten kalender Doorontwikkeling platform 2020 

117 Realiseren van een eigen vermogen van tenminste € 700.000  In opbouw 

118 Realiseren van een current ratio van >1 in liquiditeit Gerealiseerd in jaarrekening 2018 

119 Actualiseren functiehuis werkorganisatie, waaronder 

functiebeschrijvingen en competentieprofielen 

Jaarplan 2020 

120 Inrichten structureel scholingsprogramma medewerkers in 

lijn met functiehuis 

Voortvloeisel uit functiehuis en i.s.m. NOC*NSF en sportbonden 

Niet in herijking 

121 Formaliseren samenwerking KNBSB Er wordt nog steeds samengewerkt met de KNBSB, en steeds meer met 

de andere bonden die in hetzelfde kantoor zijn gehuisvest, echter 

is er nog geen behoefte of noodzaak dit (verder) te formaliseren. 

122 Inrichten samenwerking zaalsportbonden Op thema wordt de samenwerking opgezocht, dan wel worden we 

geïnformeerd over ontwikkelingen, er is echter geen behoefte dit 

verder in te richten, buiten de overleggen die er reeds zijn. 

 

Totaaloverzicht: 

Stand van zaken V2018 - # V2018 - % Totaal - # Totaal - % 

Groen 15 45 % 15 43 % 

Blauw 17 52 % 18 51 % 

Rood 1 3 % 2 6 % 

Totaal 33 100 % 35 100 % 
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Eerste aanzet tot visie 3x3 2021-2024 
 

In dit document wordt de visie op 3x3 voor de komende jaren weergegeven. 

Het is nadrukkelijk een visiedocument, wat inhoudt dat zaken in de loop 

van de tijd kunnen worden bijgesteld onder invloed van voortschrijdend 

inzicht en externe factoren. Voorbeelden zijn de ranking systematiek van 

FIBA en de financiering vanuit NOC*NSF. 

 

Het hoofddoel van de NBB is om de basketball community in Nederland te 

vergroten. De ontwikkeling en opmars van 3x3 basketball speelt een belangrijke 

rol bij het bereiken van deze doelstelling. 

 

Sinds 2009 maakt 3x3 basketball onderdeel uit van het basketballandschap in 

Nederland. Als ‘early adopter’ in deze nieuwe basketbaldiscipline, heeft 

Nederland zich opgewerkt tot één van de meest proactieve en ontwikkelde 3x3 

basketballanden ter wereld.  

 

De kracht van 3x3 basketball is dat het zorgt voor unieke kansen. Als grootste 

‘urban teamsport’ in de wereld, heeft 3x3 de potentie het aantal actieve 

basketballers in Nederland te laten groeien. Naast de bekende 5-5 

basketbalspelers die 3x3 basketball omarmen, krijgt immers ook de ‘ongebonden 

sporter’ de mogelijkheid te basketballen op tijden die hem/haar goed uitkomen. 

Daarbij is 3x3 bij uitstek geschikt om laagdrempelig kennis te maken met 

basketball, want iedere speler doet actief mee en is van waarde voor het team. 

Bovendien zijn er minder spelers nodig dan bij 5-5 om een team te kunnen vormen. 

 

Op lange termijn vormt 3x3 samen met 5-5 de kern van het basketballandschap in 

Nederland. Om dit te realiseren worden tot en met 2024 verschillende stappen 

gezet op een aantal onderdelen. 

 

Vanaf seizoen 2020-2021 wordt voor het hele land deelname aan 3x3 competitie 

mogelijk, na een geslaagde pilotperiode in het Noorden van het land. In het 

begin is deelname hieraan nog te combineren met 5-5, maar in de loop der tijd 

zullen deelnemers een duidelijke voorkeur voor 3x3 of 5-5 ontwikkelen, waardoor 

de verschillende competities prima naast elkaar kunnen bestaan. 

 

De 3x3 competitie zal door competitiemedewerkers van de NBB worden 

georganiseerd, samen met vrijwilligers in het land, vergelijkbaar met de  

5-5 competitie (valide en rolstoel). De deelnemers zijn lid van de NBB als 

wedstrijd spelend lid (wanneer ze ook 5-5 spelen) of een 3x3-lidmaatschap 

(wanneer ze alleen 3x3 spelen). Voor deelname aan de competitie betalen teams 

inschrijfgeld. 
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De Streetball Masters Tour was in 2019 de grootste van Europa met 25 evenementen 

in heel Nederland. Vanaf 2020 wordt de tour omgedoopt tot de 3x3 NL Tour, 

waarmee meer mensen worden bereikt, meer niet-leden gaan basketballen en meer 

verenigingen zelf toernooien gaan organiseren. 

 

De 3x3 NL Tour bestaat uit verschillende evenementen in het land, waar diverse 

(eind)toernooien plaatsvinden, zoals scholentoernooien, bedrijventoernooien, 

rolstoelbasketbaltoernooien, internationale toernooien, etc. Deze toernooien 

duren meerdere dagen en zijn een ware beleving doordat het naast 3x3 basketball, 

ook muziek, lifestyle en food is. In 2020 wordt gestart met vijf van dergelijke 

toernooien. 

 

Daarnaast zijn er diverse ‘endorsed’ toernooien in het land, indoor en outdoor, 

georganiseerd door verenigingen zelf, waarbij de winnaars doorstromen naar de 

hoofdevenementen, georganiseerd door de NBB, en kans maken op het Nederlands 

kampioenschap. 

 

De 3x3 NL Tour  evenementen worden o.a. gefinancierd uit deelnemersgelden, 

licentiegelden, subsidies van gemeenten en partnerships. Op dit moment wordt de 

inzet van NBB medewerkers nog gefinancierd uit contributiegeld, de ambitie is 

dat dit niet meer nodig is. 

 

3x3 basketball in Nederland heeft zich ook kunnen ontwikkelen door de prestaties 

van de mannen en vrouwen topteams (senioren + U23). De afgelopen jaren zijn deze 

teams zeer competitief geweest op Europees- en wereldniveau, dat heeft 

geresulteerd in de eerste medailles voor valide basketbalteams op grote 

eindtoernooien ooit voor Nederland.  

 

Topsport en breedtesport hebben elkaar nodig om te kunnen groeien. 

In de ranking systematiek die FIBA (op dit moment) bij 3x3 basketball hanteert, 

zit opgesloten dat hoe actiever een land is in de breedtesport, des te meer 

kansen dit geeft voor topsport om te kunnen deelnemen aan de grote toernooien op 

Europees- en wereldniveau. De deelname aan deze grote toernooien, met een reële 

kans op deelname aan de Olympische Spelen in Tokyo voor zowel mannen als vrouwen 

bij 3x3, zorgen voor een grotere exposure voor de gehele basketbalsport. 

 

Een toename in de populariteit van de totale basketbalsport zal ook de kwaliteit 

van de topsportteams ten goede komen. Een grotere en kwalitatief betere 

instroom, zorgt ervoor dat Nederland competitief kan blijven op wereldniveau. 

Naast de nationale selecties zullen ook ‘stedenteams’ deelnemen aan 

internationale toernooien, die voor de ranking van groot belang zijn. Deze 

stedenteams zullen bij de mannen steeds meer commerciële teams zijn, die naar 

verwachting zichzelf kunnen financieren. Bij de vrouwen is dit op middellange 

termijn nog niet aan de orde. 

 

De doelstelling voor de middellange termijn is het bereiken van de Olympische 

Spelen in 2024 in Parijs met zowel het vrouwen als het mannen nationale 3x3 

basketbalteam én competitief te zijn voor de medailles. Op weg naar Parijs kan 

Nederland door de ranking deelnemen aan EK’s en WK’s. 

 

Topsport 3x3 wordt gefinancierd uit bijdragen vanuit NOC*NSF, contributiegeld en 

partnerships. De ambitie is de bijdragen vanuit het contributiegeld verder af te 

bouwen en het aandeel vanuit partnerships te vergroten. 
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Om zowel de competities als de evenementen goed te laten verlopen en om spelers 

op te leiden, is kader nodig. Er is reeds een 3x3 scheidsrechtersopleiding op 

niveau 3 en een 3x3 leader (‘instructeur’) opleiding op niveau 2. Hier wordt in 

2020 een scheidsrechtersopleiding op niveau 4 aan toegevoegd. 3x3 arbitrage 

wordt onderdeel van het arbitragehuis, waarin aandacht is voor werving, 

(bij)scholing, begeleiding en beoordeling. Hierbij wordt ook ingezet op de 

ontwikkeling van scheidsrechters naar de internationale top. Daarnaast wordt 

ingezet op het opleiden en ontwikkelen van coaches voor de nationale 3x3 

selecties, zodat niet alleen de spelers maar ook de coaches van wereldniveau 

zijn. 

 

De opleidingen worden door de NBB georganiseerd, in samenwerking met 3x3 Unites 

v.w.b. de 3x3 leader opleiding, waarbij de opleidingen worden gefinancierd uit 

deelnemersgelden en de inzet van personeel grotendeels uit contributiegelden, 

zoals nu reeds het geval is. 

 

De inzet op 3x3 basketball, naast 5-5 basketball, moet ervoor zorgen dat de 

basketball community in Nederland, bestaande uit actieve basketballers, 

basketballiefhebbers, - volgers en -fans, verder gaat groeien! Samen met 

verenigingen en andere partijen is er basketbalaanbod met voor ieder wat wils, 

of je nu zelf speelt of op een andere manier verslingerd bent aan de sport. 
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Talentenhuis Basketball Nederland 
In 2018 is gestart met het Talentenhuis Basketball Nederland verder op te 

bouwen. Onderdeel van het Talentenhuis zijn de beide Orange Lions 

Academies (OLA). In 2009 is al gestart met het vrouwenprogramma, dat 

onder leiding staat van Bondscoach Hakim Salem en in 2018 met het 

mannenprogramma, dat onder leiding staat van Marco van den Berg. 

Uitgangspunt van beide Academies is ‘de beste talenten bij de beste 

coaches in het beste programma te zetten met de beste faciliteiten’.  

 

Naast de twee OLA’s zijn nu vier Basketball Academies geaccrediteerd, te weten 

Limburg, Zwolle, Noord en Rotterdam. De accreditatie van Amsterdam is 

ingetrokken medio 2019. Voornaamste taken van de Academies zijn Talentherkenning 

en het opleiden en ontwikkelen van basketbaltalenten. Talenten hebben daarbij de 

mogelijkheid school met extra basketbaltraining te combineren. 

 

Tot slot zijn de ‘opleidingsclubs’, de verenigingen die zich serieus bezighouden 

met talentontwikkeling, onderdeel van het Talentontwikkelingslandschap. 

 

Naast de Academies en clubs die zich bezig houden met Talentontwikkeling zijn er 

ook zes nationale jeugdselecties (U16/U18/U20 – mannen en vrouwen) die jaarlijks 

een programma draaien en uitkomen op diverse EK’s. De spelers en speelsters 

worden geselecteerd uit de verschillende lagen van het Talentenhuis. 

 

Status Academies 
De Basketball Academies zijn opgericht om inzicht te krijgen in het aanwezige 

talent door middel van talentherkenning en voor de beste talenten meer 

trainingsuren te verzorgen. 

 

Om beter inzicht te krijgen in de huidige kwaliteit van de Academies zal worden 

onderzocht op welke manier binnen de Academies training wordt gegeven.  

De insteek is dat er moet worden opgeleid volgens de Europese norm, aangezien de 

ambitie is uitgesproken om aan te sluiten bij de Europese top. 

Door het opstarten van de mannen OLA en de buitenlandse ervaringen van de beide 

OLA teams de afgelopen twee seizoenen is extra duidelijk geworden welk niveau in 

Europa de norm is en dat er een groot kwalitatief verschil is met de huidige 

stand van zaken in Nederland. 

 

Om dit gat te dichten dienen we te weten welke technische, tactische, mentale en 

fysieke vaardigheden een Nederlandse speler en speelster op iedere willekeurige 

leeftijd moet hebben volgens deze Europese norm. Op die manier krijgen we helder 

wat én hoe de talenten moeten worden opgeleid om de aansluiting met de Europese 

top te bewerkstelligen. Een logisch vervolg daarop is dat de trainers- en 

coachopleidingen moeten worden aangepast, zodat zij goed op de hoogte zijn wat 

de spelers en speelsters moeten kunnen op welke leeftijd en hoe de trainers dat 

moeten aanleren.  
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Landschap van Talentontwikkeling 
In het najaar wordt onderzocht hoe het landschap van talentontwikkeling in 

Nederland op de beste manier kan worden vormgegeven. Daarbij staat centraal op 

welke manier het aanwezige talent wordt herkend, ontwikkeld en optimaal wordt 

begeleid. Sturing op kwaliteit, maar ook op resultaat wordt een belangrijke 

factor in dit onderzoek. Dit zal een rol spelen voor alle locaties waar de NBB 

mee wil samenwerken in de toekomst.  

  

De huidige vier Academies verschillen van omvang, aanpak, kwantiteit en 

kwaliteit. Met alle Academies zal uitgebreid worden geëvalueerd wat de stand van 

zaken is voor wat betreft samenwerking, talentherkenning, de regiofunctie en de 

gewenste kwalitatieve normen conform de Europese benchmark/norm. Ook wordt de 

bijdrage besproken die zij leveren aan de ontwikkeling van het Nederlands 

basketball richting de Europese top.  

 

Voor wat betreft de status van regio Amsterdam: er wordt al enige tijd gekeken 

naar de beste manier om de werkzaamheden van voormalig Basketball Academy 

Amsterdam te vervangen. Vooralsnog is de ideale vorm niet gevonden. Hier wordt 

momenteel verder aan gewerkt, waarbij het deel van de talentherkenning in regio 

Amsterdam wordt waargenomen door de OLA voor de mannenlijn. De regie op de 

dameslijn in regio Amsterdam wordt verzorgd door de bondscoach dames.   

 

 

Okke te Velde 

Technisch Directeur 
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Dit is de eerste rapportage ‘Basketball in Nederland’, waarin een aantal 

gegevens wordt gedeeld dat betrekking heeft op de ontwikkeling van basketball in 

Nederland, waaronder de ontwikkeling van de verenigingen en leden aangesloten 

bij de Nederlandse Basketball Bond.  

 

De gegevens die zijn gebruikt voor deze rapportage zijn deels afkomstig uit 

Sportlink en deels uit KISS, het kennis- en informatiesysteem van NOC*NSF. 

 

Deze rapportage zal jaarlijks naar de Algemene Vergadering worden gezonden en 

zal waar mogelijk verder worden uitgebreid.   
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https://app.powerbi.com/reports/6b58d50c-8c3e-42dc-be7b-0e6d4fca9722/ReportSectiond58ca25490c8ea252d70?pbi_source=PowerPoint


 

AV BOEK 2020 | 21 MAART 2020 

Bijlage E-Ontwikkeling Ledenaantallen en Trends  

 

 

 

 



 

AV BOEK 2020 | 21 MAART 2020 

Bijlage E-Ontwikkeling Ledenaantallen en Trends  

 

 
Omschrijving Huidige leden Totaal 

BT2 diploma 457 712 

BT3 diploma 388 547 

JTB diploma 225 623 

Trainer A diploma 210 417 

Trainer B diploma 189 246 

BT4 diploma 74 91 

3x3 Leader 40 54 

Minitrainer diploma 13 46 

BT1 certificaat 10 12 

Rolstoel BT2 diploma 7 11 

 

 
Omschrijving Huidige leden Totaal 

Scheidsrechter F-diploma 7.841 26.422 

Spelregelbewijs 5.891 8.026 

Scheidsrechter E-diploma 2.380 5.250 

Basketbalscheidsrechter 2 1.947 2.497 

Basketbalscheidsrechter 2 I.O. 1.422 1.684 

Scheidsrechter D-diploma 397 702 

Basketbalscheidsrechter 3 I.O. 172 188 

Basketbalscheidsrechter 3 143 155 

Rolstoelappl. B 85 161 

3x3 referee3 43 44 

Basketbalscheidsrechter 4 38 40 

Basketbalscheidsrechter 4 I.O. 23 25 

Rolstoelappl. A 22 33 

Rolstoelarbiter 14 22 

Rolstoelappl. B zonder F-diploma 9 31 

C diploma 2 2 

3x3 referee2 1 1 
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Het aantal leden komt nog niet overeen met de aantallen in de jaarrekening, waarvoor contributie wordt betaald. Waar dit verschil in zit, wordt nog 

uitgezocht, echter wilden we een eerste beeld alvast meegeven. 
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VERENIGING Werkelijk 

verschil t.o.v. 

vorig jaar 

Totaal aantal 

unieke leden 

BC Utrecht Cangeroes 54 477 

Barons 48 314 

Crackerjacks 48 393 

BS Leiden 46 629 

Fanatics '71 30 107 

Achilles '71 30 114 

Valkenswaard Falcons 25 95 

H.S.V. Basketball 22 198 

SVO Basketball 22 304 

GSBV Moestasj 21 87 

BC Langstraat Shooters 21 91 

The Lions 21 103 

B.V. Isala 21 127 

Arnhem Eagles 20 288 

O.S.M. '75 19 141 

 

 

VERENIGING % verschil t.o.v. 

vorig jaar 

Totaal aantal 

unieke leden 

Sunrise Medical Braves 550,00% 13 

MSV/Zeemacht 45,71% 51 

Vlaardingen Captains 39,02% 57 

Fanatics '71 38,96% 107 

Achilles '71 35,71% 114 

Valkenswaard Falcons 35,71% 95 

DIO Basketball 33,33% 24 

GSBV Moestasj 31,82% 87 

BC Langstraat Shooters 30,00% 91 

BC Gaasperdam Warriors 28,33% 77 

The Lions 25,61% 103 

R.B.V.M. 24,00% 31 

Scylla 21,54% 79 

TBG Dragons 20,59% 82 

B.V. Isala 19,81% 127 
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VERENIGING Totaal aantal 

unieke leden 

BS Leiden 629 

BC APOLLO Amsterdam 486 

BC Utrecht Cangeroes 477 

BV Hoofddorp 472 

Sportiff Company 

Grasshoppers 

441 

CBV Binnenland 429 

The Black Eagles 424 

Crackerjacks 393 

MBCA Amstelveen 383 

DAS 354 

Landstede Basketbal ZAC 331 

Celeritas-Donar 328 

B.V. Batouwe 317 

Barons 314 

BV Groningen 306 

SVO Basketball 304 

Rotterdam Basketbal 304 

Almere Pioneers 295 

Zoebas 292 

Landslake Lions 291 

CobraNova 290 

BV Amsterdam 290 

Arnhem Eagles 288 

Attacus 268 

Bouncers Basketball 268 

Divine 261 

BV Orca's 261 

Onze Gezellen 260 

BV Leeuwarden 259 

Lokomotief 254 

High Five 247 

Almonte 246 

VBC Akrides 241 

BV Wyba 237 

Woodpeckers 233 

River Trotters 231 

Springfield 230 

Cady '73 226 

Basketbal Academie 

Limburg 

225 

BV Squirrels 224 
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VERENIGING Totaal aantal 

unieke leden 

The Jugglers 219 

D.B.V. Rowic 211 

BC Triple Threat 203 

Harlemlakers 202 

HBV The Jumpers 199 

H.S.V. Basketball 198 

Uitsmijters 198 

B.O.B. 197 

K.T.C. 197 

Twente Buzzards 195 

De Groene Uilen 195 

BV Leiderdorp 188 

U.S. 186 

Hurricanes 185 

New Stars 183 

BV Juventus 181 

Flashing Heiloo 179 

BV Oegstgeest 178 

EBV Baros 177 

Amical 177 

Alkm.Guardians 173 

De Hoppers 172 

Windmills 169 

BC Kimbria 165 

Jolly Jumpers 162 

S.B.U. 161 

BV Noordkop 160 

De Dunckers 160 

WSV 159 

Blue Stars 158 

Blauw-Wit 157 

BBF MIGLIORE 156 

Vlijmscherp SVH 156 

JRC 156 

The Valley Bucketeers 155 

Utrecht Bull's 153 

Dyna '75 152 

Forwodians 151 

Risne Stars 148 

Wildcats 148 

The Challengers 147 

Mapleleaves 147 

Basketiers '71 146 

Rebound '73 146 

Peatminers 145 
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VERENIGING Totaal aantal 

unieke leden 

WBB Giants 145 

BV Exercitia '73 144 

Dozy BV Den Helder 144 

Klipperstars 143 

Goba 143 

O.S.M. '75 141 

Pluto 141 

Helmink Heroes  141 

Rotterdam-Zuid 139 

Jump IJsselstein 139 

Punch 138 

E.B.C.G. 135 

Blue Arrows 134 

Vido 132 

Agathos 131 

BV Leerdam 130 

Flevo Musketiers 130 

EBBC 130 

B.C. Virtus 128 

B.V. Isala 127 

Red Stars 127 

Assist 127 

Kikkers 127 

Yellow Sox 126 

Archipel 126 

Racing Beverwijk 126 

Akros 124 

Pigeons 124 

Oirschot 123 

V.U.A.S. 123 

Ceres 122 

B.Z. '72 122 

HBC 122 

BV Voorne 120 

OBC 118 

BV Arrows 118 

Jumping Giants 118 

BC Bumpers 116 

Achilles '71 114 

BC LIESHOUT 114 

Den Dungk 114 

Hanze Stars 113 

Westland Stars 113 

EBV Mustangs 112 

B.C. Waldric 110 
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VERENIGING Totaal aantal 

unieke leden 

MSV Basketbal 110 

Volendam 109 

EVBV Octopus 108 

Fanatics '71 107 

Red Giants 107 

Venlo Sport Crusaders 107 

Green Eagles 105 

Aquila 105 

BV Oaters Joure 105 

BC Bladel 105 

Landstede Hammers 105 

The Lions 103 

BC Shooters 103 

BV Souburg 102 

BeCeGe '74 100 

LUSV Basketbal 100 

AMVJ-Amsterdam 100 

Waterdragers 100 

Break Stars 99 

BV Alphia 99 

BC Deurne Pioniers 98 

UBALL 98 

BV Rush 98 

The Sea Devils 97 

BV Penta 97 

Tracks Parkstad 96 

Valkenswaard Falcons 95 

BV Lisse 95 

JBC/Noorderhaven 94 

De Snipers 94 

Trajanum 93 

BV Schijndel 93 

Flax Field Fighters 92 

Blue Drakes 92 

BC Langstraat Shooters 91 

Dukes Unlimited 90 

Eastwood Tigers 89 

Vossenberg 89 

Gennep Cougars 88 

GSBV Moestasj 87 

Lay Back Kampen 87 

Tantalus 87 

TSBV Pendragon 87 

TONEGO '65 87 

HBV Falcons 87 
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VERENIGING Totaal aantal 

unieke leden 

BV Second Dribble 87 

E.L.B.C. 86 

Quick Runners 86 

BC Schrobbelaar 85 

HBV Hornets 85 

Jump'80 85 

BC Flying Oost 84 

BV Volharding 84 

SV Argon 84 

Sparta Nijkerk 83 

BV Early Bird 83 

BV Aalsmeer 83 

TBG Dragons 82 

Scheldesport Basketball 82 

Derba 82 

Black Stars 82 

Marathon 82 

Ardito 81 

BC Heeze 80 

Scylla 79 

Biks Shots 79 

Novo Stars 79 

S.V.Z.W. 79 

BC Gaasperdam Warriors 77 

Caland Basketball 77 

Bedum Blues 75 

Flip Stars 75 

SV Christofoor 73 

Dunatos 73 

Challenge 73 

Tower Jumpers 73 

BC Titans 71 

Grave 71 

Eem '78 70 

Give and Go 70 

Jumpers '76 69 

B.A.S. 69 

Rebound 69 

Volic 69 

Donar Groningen 68 

Picker Reds 68 

Dunkinn 68 

D.W.V. 67 

Simple Dribble 67 

ESBC Menhir 66 
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VERENIGING Totaal aantal 

unieke leden 

Green Giants 65 

L.C. Players 65 

D.E.D. 65 

UNLIMITED 62 

Joy-M 62 

Basketball All Stars Epe 61 

Only Friends 60 

WVGV 60 

V.B.V. 59 

BV Jahn II 58 

Green Lions 58 

BV Krimpen 58 

D.B.V. Arriba 58 

Vlaardingen Captains 57 

Break Out '88 55 

Hillegom'85 55 

Flying Red 55 

Silvertown Lions 54 

BV Dunk 54 

Zuidlaren Trojans 54 

Arta 54 

MSV/Zeemacht 51 

Olstars 51 

Jump 50 

Aeternitas 48 

ABC Basketball 47 

Smokkelhoek 46 

G.S. Stars 46 

BV Millwings 45 

CTO 44 

SIETSEMA Highlanders 44 

Dedein 44 

SV Twello 43 

BCE'78 43 

Black Shots 42 

Den Haag Seagulls 42 

BV Rooi 41 

Devedo 40 

Monks 40 

Rebound '84 40 

BC Vlissingen 39 

Tenderfeet 39 

Five Pack 39 

Maastricht Knights 39 

BV Enkhuizen 38 
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VERENIGING Totaal aantal 

unieke leden 

Sparta Go 38 

SBA Sphinx 38 

Arrows '81 37 

Slamdunk '97 37 

Killa Beez 34 

B.C. Boemerang 34 

UBV "The Eagles" 33 

Be Quick '28 33 

R.B.V.M. 31 

Mevo '80 31 

Springfield '75 31 

M.A.C. 29 

Triple-B 28 

Jumping Five 27 

I.S.V. Hengelo 25 

DIO Basketball 24 

Quintas 24 

Pytheas 21 

SC Antilope Utrecht 21 

Bourgondie 21 

Pink Stars '59 20 

Old Birds 19 

B.V. The Shadows 17 

Stars '84 17 

Black Horns 16 

De Marels 16 

A.P.G.S. 15 

Kameleon 15 

Redeoss 15 

Anoeta 15 

DIOS 15 

Limit Stars 15 

The Clams 14 

Wiringherlant 14 

Sunrise Medical Braves 13 

CTOP 13 

BC EINDHOVEN 13 

I.S.R. 13 

Koprol 12 

BCR 12 

Reshopp 11 

TSM All Stars 10 

Cracks 8 

DBX Wolves 2 

G.S.V.A. 1 
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Aan: Afgevaardigden 

CC:  Bonds Reglementen Commissie 

Betreft: Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement 

Van: Bestuur NBB 

Datum: 19-2-2020 

Aantal pagina’s: 2 

 

 

Op 30 november 2019 is de Algemene Vergadering akkoord gegaan met de 

voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement, met de 

toezegging van het bestuur dat voor de artikelen omtrent 

'Onverenigbaarheid van functies' (artikel 9) en 'Case Management Systeem 

Sport’ (artikel 12) voor de AV van 21 maart 2020 nog een herzien 

tekstvoorstel zal volgen. Hieronder staan de voorgestelde wijzigingen en 

aanleidingen voor wat betreft het Huishoudelijk Reglement op een rij, 

zoals voorgesteld door de Bonds Reglementen Commissie.  

 

 

Onverenigbaarheid van functies (artikel 9) 

Het ISR stelt voor om in het Huishoudelijk Reglement iets aanvullends op 

te nemen rondom onverenigbaarheid van functies, m.b.t. de aanklager van 

het Instituut Sportrechtspraak. Het tekstvoorstel voor de Algemene 

Vergadering van 30 november 2019 werd als 'moeilijk leesbaar' ervaren. Om 

de leesbaarheid te vergroten zonder het artikel inhoudelijk te veranderen 

wordt de volgende wijziging voorgesteld: 

 

Artikel 9  

1 Leden van bestuur, personeelsleden van de NBB, leden van door de 

Algemene Vergadering benoemde commissies, leden van (afdelings)commissies 

als bedoeld in artikel 5 van dit reglement alsmede aanklagers van het 

Instituut Sportrechtspraak kunnen niet afgevaardigde zijn in de zin van 

artikel 14.1 van de statuten van de NBB. 

2 Leden van het bestuur alsmede aanklagers van het Instituut 

Sportrechtspraak kunnen geen lid zijn van het bestuur van een vereniging 

noch van door de Algemene Vergadering benoemde commissies. In bijzondere 

gevallen kan de Algemene Vergadering van deze bepaling ontheffing 

verlenen.  

3 Personeelsleden van de NBB alsmede aanklagers van het Instituut 

Sportrechtspraak kunnen geen lid zijn van het bestuur, van commissies van 

de Algemene Vergadering en van (afdelings)commissies., noch afgevaardigde 

zijn naar de Algemene Vergadering. 
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4 Aanklagers van het Instituut Sportrechtspraak dienen volstrekt 

onafhankelijk te zijn. Zij kunnen niet afgevaardigde zijn in de zin van 

artikel 14.1 van de statuten van de NBB; zij kunnen geen lid zijn van het 

bestuur van een vereniging noch van door de Algemene Vergadering benoemde 

commissies. Zij kunnen geen lid zijn van het bestuur noch van de 

(afdelings)commissies. 

 

Case Management Systeem Sport (artikel 12) 

N.a.v. het rapport De Vries 'Seksuele intimidatie en misbruik in de sport' 

is artikel 12 lid 4 toegevoegd aan het Huishoudelijk Reglement. Het 

tekstvoorstel voor de Algemene Vergadering van 30 november 2019 werd 

geïnterpreteerd alsof 'het altijd gaat om iets wat door leden wordt 

ervaren of gedaan'. Het artikel heeft echter betrekking op de registratie 

van gegevens van leden, dat indien zij betrokken zijn bij een melding, 

hiervoor toestemming is om deze gegevens te registreren. Met de volgende 

voorgestelde wijziging wordt de formulering dekkend gemaakt zonder dat het 

artikel inhoudelijk verandert: 

 

Artikel 12.4 

De NBB voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de 

koepelorganisatie NOC*NSF persoonsgegevens in van leden naar aanleiding 

van signalen c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en 

overig grensoverschrijdend gedrag van leden waar melding van is gedaan. 

Deze informatie heeft als doel te komen tot een veilige(r) sportomgeving 

en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, 

registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. 

Deze gegevens mogen en zullen niet door de NBB noch door NOC*NSF voor 

andere doeleinden dan hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook 

niet aan derden verstrekt in welke vorm dan ook. Dit CMSS wordt beheerd 

door het Centrum Veilige Sport Nederland. 
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Aan: Afgevaardigden 

CC:  Bonds Reglementen Commissie 

Betreft: Voorstel wijziging statuten 

Van: Bestuur NBB 

Datum: 6-2-2020 

Aantal pagina’s: 1 

 

Op 30 november 2019 ging de Algemene Vergadering akkoord met een 

statutenwijziging waaronder ook de toevoeging van artikel 4 lid 4. Op 

basis van een advies van NOC*NSF en de Dopingautoriteit dient een 

wijziging in artikel 4.4 doorgevoerd te worden. Hieronder staat de 

voorgestelde wijziging en aanleiding voor wat betreft de Statuten, zoals 

voorgesteld door de Bonds Reglementen Commissie. 

 

 

Binding aan Dopingautoriteit (artikel 4) 

NOC*NSF en de Dopingautoriteit zijn tot de conclusie gekomen dat de model 

bepalingen uit het advies van ‘Werkgroep Binding sportbonden aan 

beslissingen van Dopingautoriteit’ een omissie bevat. Het NOC*NSF 

adviseert daarom de statutaire bepaling te wijzigen. Om de binding van 

leden van de NBB aan de Dopingautoriteit goed te regelen wordt de volgende 

toevoeging aan artikel 4 lid 4 van de Statuten voorgesteld: 

 

Artikel 4.4 

De NBB erkent de Dopingautoriteit. De uitspraken van de Dopingautoriteit 

zijn bindend voor leden van de NBB. De NBB is bevoegd ten laste van haar 

leden in het kader van de bestrijding van doping in de sport 

verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit, zelfstandig 

bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, opdat de leden van de NBB 

gebonden zijn aan het door de NBB en Dopingautoriteit gehanteerde 

Nationaal Dopingreglement, alsmede aan de daarop gebaseerde beslissingen 

van de Dopingautoriteit en haar commissies of organen. 
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Tucht en Geschillencommissie (herkiesbaar per periode van 3 jaar) 

De heer C. de Roo, vanaf september 2012 lid van de TGC, is verkiesbaar als kernlid TGC. 
 

 

Naam Functie Benoemd Benoemd tot Status 

P. Bokern Voorzitter 30-06-1991 Najaar 2020  

H. vd Heijden Secretaris 30-06-1999 Najaar 2021  

C. de Roo Kernlid   Verkiesbaar 

R. Schrauwen Kernlid 29-09-2012 Najaar 2022  

J. Smulders Kernlid 29-09-2012 Najaar 2021  

P. vd Velde Kernlid 30-06-2001 Najaar 2022  

 

 



 

AV BOEK 2020 | 21 MAART 2020 

Bijlage I-Verkiezing Leden van het Bestuur  

In de AV van november 2019 is Joop Brakenhoff per 21 maart 2020 benoemd als voorzitter. Francisca Ravestein zal per 21 

maart, na meer dan 10 jaar haar functie neerleggen. Daarnaast hebben de bestuursleden Witvoet, Van Urk en Spitters, en 

daarmee meer dan de helft van de leden van het bestuur, aangegeven dat zij per maart 2020 tussentijds aftreden. 

 

Om in deze vacatures te kunnen voorzien is in december 2019 de vacature voor bestuurslid NBB uitgezet. Hierop heeft het 

bestuur twaalf reacties mogen ontvangen, waarvan één kandidaat zich voortijdig heeft teruggetrokken. Met de andere elf 

kandidaten heeft een gesprek plaatsgevonden met Joop Brakenhoff, Jelle Witvoet/Kees Spitters, Simone Volmer en Ramon van 

Wingerden (accountmanager NOC*NSF).  

De sollicitatiecommissie heeft haar bevindingen teruggekoppeld aan het bestuur en op basis daarvan stelt het bestuur de 

AV voor om onderstaande kandidaat bestuursleden per 21 maart 2020 te benoemen als bestuurslid. 

 

Het bestuur is van mening dat met onderstaande personen een evenwichtig bestuur wordt gevormd; een bestuur dat een goede 

afspiegeling is van de verhoudingen binnen de Nederlandse Basketball Bond.  

Naam Functie Benoemd Benoemd tot Periode Status 

F. Ravestein Voorzitter 13-02-2010     Maart 2020 Periode 4 Aftredend op extra AV 21 maart 2020 

J. Brakenhoff Voorzitter 21-03-2020  Voorjaar 2023 Periode 1 Benoemd ingaand op extra AV 21 maart 2020 

E. Snijder Penningmeester 21-11-2015    Najaar 2021 Periode 2  

G. Alserda Lid    Verkiesbaar 

F. Berteling Lid    Verkiesbaar 

J. van der Bruggen Lid    Verkiesbaar 

B. Kragtwijk Lid    Verkiesbaar 

N. Meijer Lid    Verkiesbaar 

W. Moerer Lid    Verkiesbaar 

J. van der Put Lid 17-11-2018    Najaar 2021 Periode 1  

C. Spitters Lid 24-11-2012    Najaar 2021 Periode 3 Tussentijds aftredend 

F. van Urk Lid 24-11-2012    Najaar 2021 Periode 3 Tussentijds aftredend 

J. Witvoet Lid 25-06-2011    Najaar 2020 Periode 3 Tussentijds aftredend 

De CV’s van de kandidaat bestuursleden worden ter vergadering uitgereikt.


