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Aanwezig Bestuur/Bondsbureau: Bert Kragtwijk/Niels Meijer/Okke te Velde/Jeroen de Groot/ 

Anita Herrema (afdelingscommissie) 

 

Aantal deelnemers/verenigingen: 8 

 

Actiepunt  Oppakken door 

Vanuit verenigingen blijft het versterken v.d. vereniging het 

belangrijkste punt voor de komende 5 jaar 

Bestuur 

Communicatie aangaande aanpassingen opleidingen moet beter, 

Opleidingen duren te lang en zijn te duur. 

Bestuur 

Kijken naar verschil in grootte competitie per leeftijdscategorie. 

Ouderen (senioren) mogelijk kleinere competitie – minder wedstrijden. 

Mogelijke oplossing is meer spelers in een team te plaatsen. 

Competitiezaken; wordt meegenomen 

in inschrijvingsbrief 2021-2022 

Wat gaan we doen bij nieuwe lock down. Vanuit de verenigingen geen 

oplossingen. 

Bestuursbesluit 6 oktober inzake 

uitgangspunten promotie/degradatie  

Meldplicht bij positieve Corona vaststelling? Wat is wenselijk? 

Ondanks het protocol zijn er toch veel onduidelijkheden! 

Verwijzing naar Coronaprotocol, bij 

onduidelijkheden kan contact worden 

opgenomen met de accountmanager of 

betreffende competitiemedewerker. 

Best Practices Aangebracht door 

deelnemer/vereniging 

Verenigingen binnen een regio kunnen elkaar helpen met 

problemen/vragen en elkaar zo versterken. 

Bert Kragtwijk/Bestuur 

Platform creëren om 3x3 te laten groeien met nieuwe leden Niels Meijer/Bestuur 

Door Corona veel buiten getraind. Komende jaren blijven proberen 

(voorjaar). Zorgt voor aandacht en aanwas. 

Nard de Leeuw/BV Early Bird 

Fysieke bijeenkomst heeft de voorkeur. Zeker voor de dialoog van 

belang. 

Alle aanwezigen 
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Aanwezig Bestuur/Bondsbureau: Joop Brakenhoff/Jitka van der Bruggen/Simone Volmer/Leny Vonck/Dennis Bouwmeester/ 

Bert van den Berg (afdelingscommissie) 

 

Aantal deelnemers/verenigingen: 5  

Actiepunt  Oppakken door 

Red Stars en Argon hebben niet de volledige zaalhuur tijdens 

coronatijd teruggekregen (zaal niet mogen gebruiken), klopt dat? 

Simone Volmer heeft beide verenigingen 

geïnformeerd. Zie ook de FAQ’s. 

Aanpassingen opleidingen moet beter, opleidingen duren te lang en 

zijn te duur. Portofolio te zwaar, te veel. Moet laagdrempelig 

worden. 

Coördinator Opleidingen 

Korte competitie senioren/veteranen competitie Onderdeel strategie vergroten community (welk 

aanbod voor welke doelgroep) wordt meegenomen 

in inschrijvingsbrief 2021-2022 

Contacten met verenigingen: in kleinere groepen meer uitwisseling van 

ideeën (gewaardeerd), zichtbaarheid NBB prettig, max 2 keer per jaar, 

clusters van vergelijkbare verenigingen om mee in gesprek te gaan 

(faciliteren) 

VO & bestuur 

Sponsoring: verenigingen die huurder zijn, zijn beperkt in 

mogelijkheden uitingen (reclameborden e.d.) – hebben wij tips & 

tricks? 

Rene Vlaanderen gevraagd een Webinar met 

‘alternatieve manieren’ van sponsoring/uitingen 

(als ‘NBC workshop’) te organiseren ism VO/comm 

Best Practices Aangebracht door deelnemer/vereniging 

Halve lidmaatschappen, voor 10 wedstrijden ipv 20, gericht op ouders Red Stars 

Geen probleem met (aantal) vrijwilligers, door betrokkenheid creëren 

en taken klein maken 

Red Stars 

Kon 1x per week buiten trainen, gemeente heeft een veldje 

geregeld, heeft niet-leden mee laten doen (ook valide spelers) 

Koprol 

Beheer van de hal scheelt flink in zaalhuur + kantine-inkomsten voor 

de vereniging 

Pluto, Cangeroes (niet aanwezig, wel bekend) 

Aanbod voor hele jonge jeugd zodat je ze al bindt aan je vereniging → 

Wallabies 

Cangeroes (niet aanwezig, wel bekend) 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
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Aanwezig Bestuur/Bondsbureau: Joop Brakenhoff/Jaap van der Put/Juliet Fransen 

 

Aantal deelnemers/verenigingen: 9 

Actiepunt  Oppakken door 

Het in contact brengen van verenigingen onderling. Veel verenigingen 

lopen tegen hetzelfde aan. Hoe kunnen we deze verbinden (op 

bijvoorbeeld thematiek)? 

VO: vanuit de monitor worden 

behoeften gepeild en thema 

bijeenkomsten georganiseerd.  

Meer ondersteuning voor studentenbasketbal. Verenigingen hebben veel 

“unieke” uitdagingen, kennisdeling helpt om vooruit te komen. 

VO: organiseren themabijeenkomst 

Studentenbasketbal  

Wat kunnen we doen met spelers die moedwillig meespelen na een 

coronatest? 

Mogelijkheid tot het aanhangig maken 

van een tuchtzaak bij de TGC door 

het bestuur. 

Het realiseren van een actievere inbreng in het strategisch fundament, 

zodat de plannen beter aansluiten bij de wensen van verenigingen. Er is 

veel expertise bij de verenigingen, deze kan beter worden benut.  

Er wordt bekeken op welke momenten 

in de toekomst nog expertise bij 

verenigingen kan worden opgehaald 

mbt onderwerpen die in strategie 

zitten 

Een update van de Basketball (Sportlink) app in het weekend is 

ongelukkig. De timing van deze update kan beter afgestemd worden.  

Check Jeroen de Groot. Updates 

worden normaal op dinsdag gedaan.  

Opleidingen dienen laagdrempeliger, toegankelijker, dichterbij en met 

minder papierwerk georganiseerd te worden. 

Onderdeel van LTS en project 

‘kader’  

Best Practices Aangebracht door 

deelnemer/vereniging 

Samenwerking tussen studentenvereniging Pendragon en een niet-studenten 

vereniging. Door het uitwisselen van scheidsrechters konden de nieuwe 

scheidsrechters van Pendragon ervaring op doen. 

Langstraat Shooters - Ron Hovenier 

Samenwerking tussen enkele verenigingen in Zuid Nederland over 

ledenwerving 

Meerdere verenigingen in Zuid 

Het regelmatig updaten van de Basketball (Sportlink) app en/of het eens 

in de zoveel tijd de app verwijderen en opnieuw installeren.  
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Aanwezig Bestuur/Bondsbureau: Joop Brakenhoff/Gosse Alserda/Will Moerer/Juliet Fransen/Caroline Stevens 

Aantal deelnemers/verenigingen: 10 

Actiepunt  Oppakken door 

Wat kunnen we doen met spelers die moedwillig meespelen na een 

coronatest? 

Zie 23 sept 

Zaalhuur moeten betalen bij wedstrijden die niet door gingen, zo goed als 

geen zaalruimte om wedstrijden in te halen. (Jelle v Werkhoven / 

Forwodians) 

Vraag behandeld in sessie, indien 

meer specifieke info gewenst is, 

contact opnemen met Leny Vonck. 

AV en meet ups (digitaal een pre) verkleinen de afstand tussen 

verenigingen en bestuur. (Jelle v Werkhoven / Forwodians) 

Bestuur 

3x3 toernooien niet door laten gaan i.v.m. corona? (Frank Gerritse/SV 

Christofoor) 

Is beantwoord door Juliet Fransen 

3x3 toernooien weer na 5x5 competitie Frank Gerritse/SV Christofoor Is beantwoord door Juliet Fransen 

Best Practices Aangebracht door 

deelnemer/vereniging 

Walking Basketball; Klaas Dijkstra (BASE) heeft video aangeleverd 

Delen met vereniging 

Deze video kunt u hier bekijken.  

In corona tijd “open court” buiten aangeboden. Liep zo goed dat het 

uiteindelijk alleen voor leden toegankelijk werd . Zorgde voor 

aandacht en aanwas. 

Ton de Gier / HBV The Jumpers 

Pick up games. Buiten gratis, binnen € 5,- Frank Gerritse / SV Christofoor 

Walking Basketball (i.s.m. OldStars)  Klaas Dijkstra / BASE 

Walking Basketball met strippenkaart zoals bij Basketball’sCool Michiel Tempelman / Crackerjacks  

Lokale competitie U10 en U12 Crackerjacks met verenigingen uit de buurt. 

Eemland comp. Kweekpoule voordat ze “echt” naar de NBB gaan. Weinig 

regels, laagdrempelig, flexibiliteit. Praktisch; dicht bij huis. 

Michiel Tempelman / Crackerjacks 

Samen trainen rolstoelverenigingen.  Ton de Gier / HBV The Jumpers 

Contact met BS0’s. Vanuit de Omnivereniging krijgen kids een goedkoop 

lidmaatschap, komen met meerdere sporten in aanraking. Zorgt voor aanwas. 

Frank Gerritse / SV Christofoor 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=376214350452337&t=224

