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ÏNLElDÏNG
jaren ingegaarr. ttrij zijn deze jaren begonnen met een
Onze Bond. is d.e zeventíger
vastomlijnd plan te zullen pogen basketball d.irect centraal in d.e belangstelling
van de Europese Kampite plaatsen. Daarmed.ezijn we gestart d.oor d.e organisatie
oenschappen d.arnesin Rotterd.am en Leeuwarden" De organisatie
van deze Kampioenschappen is nogelijk geweest, d.ank zij dc financiële
steun van beid.e gemeenten en
d.e goed.e samenwerking tussen de organiserend.e instanties
vaÍr d.e cenirale bond. en
d.e districten
Rotterd.a,m en Fríesland..
Het tournooi is in internationale
kringen a1s een groot organisatorisch
succes
ervareil. Ook spo::tief gezien was het een uitstelcend. tournooi.
Was het spijtig,
dat Ned.erland. er niet in slaagd-e door te d.rÍngen tot d.e eerste zes, de behaald.e
zevend.e plaats was toch zeer eelvol en betekend.e automatische plaatsing voor d.e
eerstvolgend.e Europese Kampioenschappen te Scfia Ln 1)12.
Voor het eerst in d-e geschied-enis van basketball werd.en op deze Duropese Kampioenschappen selÉ-controles gehouden. Helaas viel tijd.ens het tournooi d.e publidre
belangstelling
enigszins tegen, speciaal te Rotterdam, hetgeen mogelijk med.ebeinvl-oed. werd door d.e voetbalsuccessen
van Feyenoord.
Ook kan een woord-je mee hebben gesproken het feit,
dat het tournooi in d.e publiciteit
niet die belangstelling
heeft gehregen speciaal van d.e zijd.e van d.e televisie,
d.ie het zelcer verd.iend.e.
0f het d.oor d"e grote Tournooien komt, val-t niet te bewijzen, maar wat wel vast
ligt
en vÍaar r{e zeer tevred.en over z).jn, is d.e ledengroei d.it seizoen met bijna
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Ied-en, waarbij niet inbegrepelr zíjn 471 geregistreerd.e
welpen.
De Europese Kampioenschappen Dames vormclen echter pas een voorspel op een nog
grootser internationaal
evenement, het Pró Olympisch Tournooi, waarvan de organisatie voot 1)'12 aan onze Bond. is toegewczeno
Minstens 1! ploegen zullen gaan deelnemen, r,{aarveln slechts d.e eerste twee geë1nd.igd.en mogen d.eelnemen aan d.e Olympische Spelen in lttinchen 1972,
De voononden varr het tournooi zullen worden gespeeld" in vier plaatsen; terwijl
het d.e bed.oeling is d.at de finale-wed.strijclen rlord.en gespeeltL in Amsterd.arn. ne
gebied" vele uitaand.achtige lezer begrijpt dan natuurlijk
ltel, d.at op financieel
gaven zullen word.en ged.aarr, waar tegenovcr vold.oend.e mid.d.elen d.ienen te komen,
Vele gesprekhen hebben reed.s plaatsgevond.en met d.iverse Gemeenten en Provinciale
zijn bezig met iret sa.inenstellen van hun Begrotíng 1)12 ext
Statenl d.eze instanties
garanties geven" Door mond.elinge, voorlopige toezegkunnen nog geen d.efinitieve
gingen, grote belangstelling
varr d"e Televisie
en hetgeen de Bond.svoorzitter op
het FÏSA-congres in juni 1971 te Finland. heeft bereikt 1 ooà. een verhoging van
van elke d.elegatie tot 1? led.en
d.e bijd.rage per speler per 1anC, een verkleining
heeft het Bond.sbestuur het
en het toelaten van slechts 8 ploegen tot d-e finale,
vertrouwen, op het ogenblik va^"rde samenstelling van d.it verslag, d.at het Tournooi te realiseren
van I s l-and.s economi.e,
is" Dit ondanks d.e moeili.jlcc situatie
beHet Sond.sbestuur prijst zich dan ook erg gelukicig ter ere van het 2l-jarig
Bond. een d.ermate groots Tournooi te mogen
staan van d.e Ned.erland.se Basketball
orgaíriseren"
ploegen uit E\rropa aan het werk zien en ook d-e [elevisie
I''Iij kunnen d.e sterkste
zaT zorg d.ragen, dat een grote groep kijkers keruris ican maken met onze attractieve sport, Een betcre rehlarne voor het Basketball in Ned.erland. is niet te bed.enorganisatoken. Het Bond.sbestuur hoopt in sarnenwerking met d.e distriktsbesturen
risch ook het tournooi- tot een succes te lcr:nnen maken.
De voorbereid.ingen van het NederLands lierenteam zrjn in het seizoen 197O=71 aangevat, vooral met het oog uiteraard
op d.e d-eelname aa;n het Pré 0lympisch Tourvoor d.e Europ,ese l(ampioenschappen te Essen.
nooi en het zich krvalificeren
hij werd. in de loop van het seiDe heer H.Kippers werd bonoemd.tot trainer/coach;
zoen bijgestaan door de 3e1g R"Mol. In augustus 1971 heeft de Heer I{"Kippers ech-

-2ter te kennen gegeven van zijn taak te word.en ontlast en heeft de Heer R,Mol d.e
totale
leid.ing van het Ned.erlands ïlerenteam gekregen. Ond.arrksenige interland.s
in ïbankrijk en lenemarken wist Ned.erland. zich op het Kwalificatietournooi
te
Israël niet te plaatsen voor d.e Europese Kampioenschappen te Essen. Echter, d.e
voorbereid.ingstermijn voor de Pr6 Olympische Spelen is d.es te grr.rter" llierbij moet
1971 het
ook word.en inbegrepen d.e beslissíng
om op d.e J,A,V. va.n 13 februari
besluit terug te nemen om in het seizocn 1)11/12 een normale competitie te laten plaatsvind.eri" Dit alles in overleg met d-e verenigingen
om d.e wed.strijd.ervaring
voor onze topspelers zo groot mogelijk te d.oen zijn.
Na d.e goed.e prestaties
van het Ned.erland.s Damesteam op d.e E\rropese Kampioenschappen te Rotterd.am, een zevende plaats,
is het Damesbasketball in een vacuiÍm
heeft gedurende 12 jaren d.e leid.ing gehad.
terecht gekomen, De Heer J.E:rgert
over het Ned"erland.s Damesteall en heeft zeer tijdig te kennen gegeven de Europese
Kampioenschappen 1970 a1s zijn eindpunt te zíeno Een stand.pr:nt, d.at het Sond.sbestuur moest billijken
en op de Jaarvergad.eri-ng vart 14 november 19?0 is hij voor
zijn uitstekend"e werk benoemd. tot lid van verd.ienste" Ond.arÈs ven*oed.e pogingen
is het echter niet geh:kt een opvolger voor de Fleer Burgert te benoernen" Dit
d.ringt, temeer d.aar in september 1)12 d,e Europese Kampioenschappen Dames in Bu1garije word.en gehouden, waarvoor Ned.erland. automatisch geplaatst
is.
Gelukkig is d.it seizoen veel aand.acht besteed. aan de vertegenwoord.igend.e Jeugd.teams, zod.at wij goed.e hoop hebben d.at in d.e komend.e jaren een goede opvolging
in onze nationale teai:ns verzekerd. zaL zijn" De Heer D.Pouw heeft d.e technische
d.ie wij
leid.ing van het Jongensjuniorenteam
overgenomen van d.e Heer C.Burgert,
veel d.ank verschuLd.igd" zijn voor het jarenlang begeleiden va.n het Juniorentea;n"
De Heer D.de Liefcle heeft d.e leid.ing geJcregen over het lleisjesjuniorenteam,
Ook in d.e centrale Bond. valt steed-s meer aand.acht voor de Jeugd. te constateren.
jeugdkampen op het I'iationaaltr'{erd.enin het vorig Jaarverslag
de succesvolle
Sportcentrtun Papenclal en d.e officië]e
Jeugdkarnpioerischappen, d.it jaar georgaIÍaarlem, in d.it verband. reed"s genoemd., nieuw is d"at
niseerd. door het clistrikt
Álgemene Vergad.ering van 13 februarí
op de Jaar3.ijkse
1971 een voorstel is
aanvaard. bij wijze va.n ey-periment te komen tot een Regionale Jeugd.competitie in
d.e Rand.stad.iiolland." ïn het komend. sei-zoen zal d,eze competitie van start gaan.
Memorabel is natuurlijk
d.e verhuizj-ng van het Bond.sbureau, d.at 10 jaar gevestigd.
was op d.e Overtoom ZQQ. Echter, deze ruimte i,,rerd.te kl-ein en er werd. uitgezien
naar een betereo Deze vrercl ge.,rond.enop het Amsterdamse Pfein 40-45, no 10
Bud.gettaÍr, d.oor subsidies van het Mínisterie
vaJl Cultuur, RecreatÍe en l{aatschappelijk Werk en d.e lted.erland.se Sport Fecleratie, bleek het mogeli;h te zijn beroepskad.er aan te trekken.
ïn onze Bonci vlerd. d.it als steed.s meer noc',3-zakelijk
juist d.oor d.e toenegezien, ook het rapport van d.e Stuurgroep sprak hierover,
mende groei in onze 3ond. El j-s nu eenmaaL een groot kaderprobleem en niet a1zaL been verenigingen,
leen in d.e Bond.scommi-ssies, maar ook in d.e d"istrikten
roepskad.er in d.e komend.e jare.n steed,s meer een begrip gaa-n word"en.
Met ingang van 1) jarruari 1971 werd. een direkteur
benoemd.. Uiteraard. heeft d.eze
f'anctionaris
een uitgebreid.e inwerktijd. nod.ig gehad, gezien het uitgebreid.e scaIa van problemen, dat ín onze bond. sich-voord-oet. iién van de eerste gevolgen
van zijn aanstelling
zal in d.e nabije toelcomst zeker zijn een strakkere Bond.sorganisatie"
Dit laatste is zeeï gewenst. Het is een algemeen ged.ebiteerd.e wijsheid.
d.at leden va.n een sportbond niet alleen rechten hebben, maar ook verplichtingent
d.ie d-ienen te word"en nagekomen. Wij kirnnen ons niet aan d.e ind.ruk onttrekken,
dat d.oor d.e betrokkerren over d.it laatste soms te makkelijk rrrord-t heengestapt.
Eén jaar is thans d"oor de verenigingen gewerkt met d.e uitgebreid.er.e mogelijkhed.en op het gebied van Reclame en Sponsoring" Reglementscommissie en Bond.sbestr-rur
hebben inmidd.els een Reglement afgerond. over deze materie, dat in werking inoet
tred.en a1s na het lcomend"eseízoen d.e proefperiod.e is afgelopen.
Onzerzijd.s zijn vrij tot hed.en ni-et onverdeeld. tevred.en over d"e goede trouw vaÍ] onae verenigingcn met betrekking tot de meld-ingsplicht j.n d.eze zaak.
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De verruiming van d.e financiële
armsla,g, d.ie sommi.geverenigingen kennelijk hebben gekregen, heeft ond.er meer als opmerkelijk resuLtaat gehad. d.at thans ook bij
ons, meer d-an voorheen, buitenland"se spelers, vooral Amerikanen hun intred.en in
verschill-end.e verenigingen hebben gemaakt" Is d.it enerzijd.s voor d.e ontwikkeling
van onze sport niet ongirnstig,
and.erzijd.s kan ook niet gesteld. word.en d.at d.it in
onbeperkte zín grurstig zal werken"
De vraag of een verd.ere beperking van het aantal buitenlarrd.ers per team gewenst
is, blijft het Bond.sbestuur bezighoud.elr" Duid.elijk is, d,at wij niet tot een totaal
verbod. zoud.en willen
overgaaJl. Op grond. van d.e ervaringen van het afgelopen seizoen willen wÍj zelcer d.e lijnen strakker
aa,ntreldren ten aanzíen van het min of
ploegen binnen en buiten
meer gelijktijd.ig uitkomen van spelers in verschillende
d.e rrationale competitie.
Overleg met d.e FIBA hierover heeft geleid tot deze concl-usie.
Wat d"e Bond.scommissies betreft
verd.ienen buiten d.e normale gang van zaken enige
oingen de aand-acht. I{et clefinitieve
rapport van d.e Stuurgroep kwam binnen. Sommige d"eelrapporten hieruit
werd.en reeds behandeld.; het rapport d.ient momenteel
a1s leid.d.raad. voor het Bond.sbestuur, Een totale beleid.sombuiging op d.iverse gebied.en achten wij op dit moment met het Pré Olympisch Tournooi- voor d.e d.eur niet
mogelijk.
Verder betreuren wij het, d.at ook aan een zo belangrijk college i-n onze Bond., het
kad.ertekort niet onopgemerkt is voorbÍj gegaan.
De Commissie Opleid.ingen kwam op wens en in overlcg met het MÍnisterie
van Cullderk en d.e lÍec1erIand.se Sport Federatie vanwêtuur, Recreatie en lÍaatschappelijk
ge d.e stand.aard.isatie tot een ombo"awvan ons technisch Opleid.ingswezen. De nietbasketball
specifieice stof is uit irct opleid-ingspalchet gelicht
en ondergebracht
in d.e algemene ABO-cursus. ne vrocgere A}O}l-cursus r.rerd- enigszins uitgebreid. en
yraaraa,nthans een d.efinitieve
omgezet in een oplcid"ing tot Jurrior-oefenmeester,
bevoegdheid. is verbond.en, hetgeen vele d.istricten
zeker een genoegen zal d.oeno
Daarnaast bleef cle DOl,i-cursus bestaa/r en ricrd. de voorbereid.ing voor d-e BO}{-cursus afgerond..
Zorgen baren ons in d.e sector Opleidingen d.e vrij snel stijgend.e honoraria, voornamelijlr vetoorzaa,kt d.oor d.e NSF tot een niveau t{aarvan wÍj, gezien onze maatschappelijke structuur,
d.e juistheid. betwijfelen.
Van groot belang achten wij het, d.at Bond.scommissie Opleid"ingen en Scheid.srechterscornmissie tezamen voor d.e d.ag kwamen met een technisch weekencl, dlt keer
speciaal op d.e arbitrage gericht.
Dergelijke bijeenkomsten beschouwen wij van groot belerrrg "roor d.e ontwikkeling van
onze sport zowcl; va.ílwege hert nivea.u varr de arbitrage aLs vanwege d"e contacten
gebod.en v.rordt
scheid.srechters/trainers,
al-sook door d.e mogelijicheÍd. d.ie tralners
om hirn inziclrten te verruimen"
[rrlijhebben vertrouvren, dat op d-e ingeslagen vleg zal worden voortgegaan.

De nieuwe opzet van het blad rf3asketballrï juiciren wÍj toe" Wrj menen, d.at de red"actleoommissie op d.e goecle weg is en op cl-ezewijze voortgaand- d.e lezers kunnen
rekenen op een prettig
leesbaar en attractief
Bondsblad"
Wij spreken d"e hoop uit, d-at hierd,oor ook het aantaL abonnees op het blad. zal
stijgen.
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Het verslagjaar
1s voor wat betreft
d.e groei van het aantal 1ed.en bijzond.er bevredigend getreest. Het eertijds gesteld.e d-oel van een led.enaa.nwasmet 1fl" pet
jaar werd. met 1419
"/" ruímschoots gehaald..
Uit ond.erstaand.e tabel (f) tan rnen constateren, d.at het d.istrict
Den Haag een
toch wel spectaculaire
toenarne van 5519 oi"of wel 4?5 Ied.en kon boeken. Het enige district,
d.at niet tot Ledenwinst wist te komen, was Twente d.at d.e tend.ens
vari d.e laatste jaren voortzette
en 22 led.en mlnd.er opgaf"
Geld.erland. zag het led.enbestand stÍjgen met {Or 9 {o, hetgeen tot tevred.enheid.
stemt, evenals d.e toename in het d.istrict
lJsselstreek met JB.B í0"
Srabarrt met, ZJr) /o, T,eeLaurd.met2or2 ío, Rotterd.am met l9r7 /,', Friesland. met
1715 oh en Limburg met 1415 f" bleven evenals Noord"-Ho11and.rnet 1219 {" boven het
streefpercentage.
Groningen bleef er met 919 í" net ond.err.terw{jl Utrecht een
aa-nwasvan 711 {o, Haarl-em van Jr6 f" en Ansierd.arn van 4r4'io te zíen gaven.
AIIeen d,e d.istricten
Amsterd-am en Twente gaven hr:n pupillen
op, Het waren er
respectievelijk 321 en 1)0.
Ond.anks d.e behoorlijke groei blijft
het bond.sbestuur van mening, d.at er nog heel
wat ongeregistreerd.e
basketballers
rond.lopen. Het d.oet d.arr ook wederom een d.ringend beroep op d"e d-istricten
d.e controlerend.e taak, d"ie zij in d.eze hebben, met
d.e grootste aorg uit te voeren. Immers meer led.en betekenen niet alleen meer
financiële
mogelijkhed-en voor d-e bond" en de d,istricten,
maar ook meer aanzien
naar buiten,
wat cle verd-ere groei varr onze bond. alteen maar ten goed.e kan komen"
Overigens ziet het bond.sbestuur de verd.ere groei van het led.ental met optimisme
tegemoet.
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Ledenstand per 30 juní
Niet
speL"
Amsterdam
Friesland
Geld.erland.
I s-Gravenhage
Groningen
Haarlem
Limburg
$rd Holl.Noor,d.
Oost-Brabant
Rotterd.a^rn
Twente
Utrecht
Usselstreek
Zeeland
Alg. led.en
Totaal
30 juni
30 juni
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19?o
1971

414
461

6398
7 137

A21,Á

5086

11.046
12,684

242
275

ZoaLs uit d.e hierna volgend.e gegevens blijkt,
is de verhoud.ing senioren-junÍoren
d.ie d.e laatste jaren enigszins zorgen baard.e, het laatste jaar wederom verbet erd.
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1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1,970
1970-1971
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4735
4962
5560
6228
6398
7137

63
63
64
63
60
58

2729
2772
2892

41
37

?.n7q

36
37
40
42

7"1
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3709
4234
5086
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1963

1965

1967

II
groei per jr
1969 .;.: 1971 ^-,G€fr.
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Amsterd.am
FrieslandGeId.erland
Groningen
Den i{aag
Haarl-em
T .i *1^,,-^
!4utug

é

Nrd"-Holl.Noord
O.Brabant
Rott erda^rn
Twente
Utrecht
Usselstreek
Zeeland
A1g, led.en

2a59,
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374
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?5o5
176
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587
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86
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r:

2895
310
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,72
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95
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218

3055
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211
367
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Rec.apitulatie

Amsterdam
Ov.!0est Ned.
Ov. Districten
TotaaL N.B.B.

2A59
2184
14?B

5671

2331
2647
1885

6863

250i
34o2

23r5

8262

.

f:; .] 5r1
j

.

1218

.1314
3
11016
,.

l'.i

.!j,,
!L.r -
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V er en i gingqÍrro o-LLq.
Zoals uit tabel I te constatere.t:. valt is het aantal verenigingen in onze bond.
gestegen met 33,
Het gemiddeld.e aantal led.en per vereniging becroeg 4611, wat een stijging ten
opzichte van het vorig jaar betekende van 0r5,
Ond.anks de flinke
toename van het aantal verenigingerr heeft er d.us geen terugval in het gemid.d.elcie aantal led.en plaatsgevond.en" Een gunstige ontwikkeling.
Het gnnstigste cijfer heeft het d.istrict
Haarle;n. Híer zijn per vereniging 6014
led.en" Een gemid.d.eld"evan boven d.e lO led.en per vereniging hebben d.e d.istricten
Noord Holland Noord. (5511), Amstercian(53r6), aotteraam (53r6), Utrecirt (50r8)"
Voor de overige d.istricten is het cijfer: l)en.llaag (4911), Gelderl-and, (44P),
(+:,e;, Thgntg U.o,g), Zeeland Ge ,7), Groningen (36 2) Usselstreek
frabalt
(23 r4), Friesland (23),
De 20 grootste verenigingen waren in d.e laatste vier jaar :

-6-

1.967-1968
A.M.V,J"
199
8.0.8.
147
D.E.D.
Herly
Jugglers
H.A.V.
Land"lust
Blue Stars
Wilskracht
Juventus
Giants
SLotermeer
The Wolves
White Stars
Bona Stars
Arveen Zap.
Zeemacht

lJl
t éé.

120
118
116
113
109
108
147
106

99
97
96

A.T.C. '65

Celeritas r6l
Rtd. Zuid

Totaal

o5

A. M,V. J.

2). A

B oO . B .
Land.l-ust
Wilskracht
H.A.V,
iIerly
Blue Stars
D.E.D.,
Celeritas r6)

163
144
141
130
126

u,v.v.

Sona Stars
trl] ,emi non I q

Jugglers
Írlhite Stars
Slotermeer
Agon
The tr,lolves
F.A, C.
Rtd" Zuid.
A,T"C.| 65

Gemidd.eld.e:

125
124
122
119
118
tt4
444
ttl

108
1n5

101
99
aÁ

95

A.ï{"V.J.
Lan&Lusi
I'lilskracht
B. 0.3.
H"A"V.
lierly
le Cangeroes
Sona Stars
Flamingo I s
Rollic
Jugglers
Rtd.. Zuid
Blue Stars
i^ihi-be Stars
D. E. D,
U.V"V.
F.A"C.
Celeritas t6l
Juventus
Recl Stars

2498

2311

:

1q?0-1q?1

1a 6 g - 1 9 7 0

1969,-1qqr)

115

227
179
162
150
136
128
124
tét

121
41Á

A.M.V.J.
Racing Agon
Wilskracht
Landlust
D.n.D.
H.A'V.
Bona Stars
Fiat Stars
F.A.C.
Rtd. Zuid.
Red Stars
01a Stars

114
112
111
109
106
105

246
178
169
166
160
157
153
146
144
142
139
137
t^a

5r UeSo

IJO

Hoogvliet
Akrid.es
SrercÍtia
D.A.S.
Jugglers
UW Daggers
The iÍolves

132
131
124
121
114
111
110

2575

2916

128

4 AE.

t+)

sONDSBESflJUB
Per 1 juli

1!JO werd het Bond.sbestuur gevormd. cloor :

P. Storm
vacature
Drs R" Noé
Dr 3, Rosebeek
J. Koper
C. Onrust
A. d-e Zwaart

Amsterdam
Rijswijk
ZwolL e
Amst erd.arn
Diemen
Haarlem

voorzitter
secretaris
penningmeester
vic e-voorzitt er
commissaris
commissaris
commissaris

van 1{ november 1970 r.rercl inelrrouw H,D. 0d.erwald.-Mul in
0p d.e jaarvergad.ering
het bond.sbestuur benoemd.oZíj nam de fu"nctie van secretaresse op zic}r, De heer
De Zwaan had tot d"it tijd.stip gefungeerd" als hraarnemenCsecretaris.
zich
De verd.eling van d.e d^iverse taken in liet bestuur maakte, dat d.e voorzitter
naast de werkzaamhed.en, d.ie zÍjn functie ín zíjn algemeenheid. met zich rneebrengtt
betrel<kingen onderhield. en ar.ls contactman bij het ltr.O.C. opd.e internationale
trad.
zich
De secretaresse begeleidde tevens het burea.u, terwijl d.e vice-voorzitter
en opleid.ingswezetr in onze bond..
inzette voor het scheid.srechtersDe heer Onrust bcsteedd.e aand.acht aan schcidsrechtersuaken.
De heer Koper leidd"c d-e propagand.acommissie en zorgd.e voor het materiaal.
van d.e
en tevens a1s voorzitter
De heer De Zwaan trad. op als competitieleid.er
ided.strijd.commissi e.
Aan het eind.e van het verslagjaar
P" Storm
Mevrn H.D"Od.erwald.-Mul
Drs. R, irlod
Dr B" Rosebeek
J" Koper
C. 0nrust
A. d.e Zwaatt

was liet Bond.sbestuur als volgt

Amsterd.a;n
Amsterd.am
Rijswijk
Zwolle
Amsterdam
Diemen
Haarlem

vccrzitt er
secretaresse
penningmeester
vice-voorzitter
eommissaris
commissaris
commissari-s

samengesteld. :
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BONDSBUREAU
De heer P, van d.en Boom werd per 1l januari 1971 benoemd.tot d.irecteur.
Mevr. W. E. Baad.enhuysen-Kok verliet
in november 1970 onze dienst.
Mevrouw Meyer en mejuffroulÍ J. Storm verzorgd-en d-e bond.sadministratie tot de
komst van mevrouvr 1rl. Jansen-Slisser
en mevrolrw R. Dene)samp-v.d..Lugt, De bond is
aan mevrouw Ilieyer en mejuffrouw Storm veeL d"ani<verschuld"igd. voor d"e manier,
waarop zij iret hiaat d.at ontstond. na het vertrelc van mevroulÍ Baadenhg.ysen en de
komst van d.e nieuwe bezetting opvulde.
Per 1l neí 1971 werd" mejuffrouw I. Gour,iswaard.aangetrokken.
LrpIliÁDlUïNTSTRATIg
De ledenad"ministratie
werd" voor d.e eerste maal buiten het bureau bÍjgehoud.en"
De gang van zaken i'las vlot te noemen en stagnaties
in d-e verwerking van d.e binnengekomen gegevens d.ed-enzich niet voor,
Voor' d.e land.elijke lcLassen vonC d"e gebruikelijke controle op d.e speelgerechtigd.heid. plaats.
In de beginfase van de competitie werd.eri enkele overtreclingen geconstateerd., d.ie reglementair werden afgehand.eld.,
Weinig positief
is het feit,
d.at het aantal- ongelceurd spelend.e led.en schrikbarend. valt te noemen" Dit laatste heeft tot gevolg gehad., d.at voor het volgend.e
seizoen een and"ere onzet van d.e led.enad.ministratie werd ontworpen.
BONDSVffiGADM.ÏNGII{
De J,A.V, vond plaats op 14 november 1970 ín Amsterd.a.rn,De lange agend"ahad tot
gevolg, dat d.eze vergad.ering moest word.en verd.aagd. tot 13 februari
1)11. Teze
voortgezette
plaats
van
het
JaarbeursJ.A.V" voncl
in het nieuwe congrescentrum
gebouw te Utrecirt.
betreffend.e d,e competiOnd.er and,ere werd. vcel aand-acht besteecl aerl voorstelLen
het reglement reclaTevens kwamen d.e scheid.srechtersbegeleid.ing,
tie-ind.e1ing.
probleem
van d.e dubbelfunoties
aan d.e ord.e.
me en sponsoring, alsmed.e het
sPu,

vAN VIRDIUVSLE ',rD VAN VEïïDïWSrE

0p d.e J,A.V. van 14 november 1!10 werd aan d-e scheidend.e trainer va;n ons da.mestearn, de heer J. Burgert het lidmaatschap van ver'iienste verleend. voor het vele
en goed.e werk, dat hij voor onze bond. heeft vemicht.
Op d.ezei-fd.e vergaclering werd.en de heren G,J" Groenman en kí. Hakman, d.e voorzitde d.istricten
llriesland. en Rotterdam geëercL voor het
ters van respectievelijk
van d.e Europese Kampiwerk d.at z4 verzet hebben ten behoeve tra,n.cle organisatie
Zij
ontvi-ngen
d.e
van
d.ames,
speldverd.ienste.
oenschappen
CONTACTMIi\ET D]T DÏSTRICTM(
vergaCerd.
van het d-istrict
werd- d.riemaal met d.e voorzitters
fn het verslagjaar
en wel op { november 1!lO, 1! januar:" 1)11 c:n 14 juni 1971.
bijzond.er op
Het Bond.sbestuur steld.e deze wijze van con-bact met d-e d.istricten
prijs en meent, d.at het rend.ement van di'b soort bijeenkomsten bijzond.er hoog is.
werd. gehoud.en, gaf aan d.at d.e grootste
Een enquête, d,ie oncler d.e d-istricten
problemen !Íaarmee wordt geworsteld., die van het kad.ertelcort en het níet optimaal fr:nctÍoneren van het scheid"srechterscorps zijn.
d.iverse d.istrictsvergaderinTot slot kan nog rvord.en vermeld, d.at d.e directeur
gen in den land.e bijwoond.e.
BONDSCOMI{ÏSSIES,
haar werkzaamhed.enin het voorjaar 1971,
startte
De commissie Mini-Basketball
Het is evid.ent, d.at d.eze commíssie een belangr4ke taak heeft bij de ontwikkeling
va.n o{rze sport. Het Sond.sbestuur za} de i+erkzaamheden van d.e Mini-3asketball
comrnissie met interesse volgen en haar alle steun geven, d.ie word.t verlangd.

-BDe and.ere commissies verrichtten
hun werkzaarnhed.ennormaal. AIIeen d.e technische
commissie, d.ie op papier wel bestaat, frugeerd,e niet.
Het Sond.sbestuur beraad"t zich over een nieuvle opzet van d.eze commissie, daar de
nood.zakelijkheid" ervan d.uid elijk is,
MINISTmIE

VAN CIILE

.

Met vertegenwoord.igers van het MÍnisterie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappeli.jk werk werd.en bijzond.er goede betrekkingen
ond.erhouden.
Er vond- uitgebreid. overleg plaats met d.e heer J.Nieuwehuis - die zich voor het
liinÍsterie
van CRirIbezighoud.t met opleid.:lngszaken - oo&. over d.e stand.aard.isering van d"e opleid.ingen van d.e d.iverse bonclen.
Het toegewezen subsid-ie van het llinisterie
van C,R"M. bed.roeg voor 1!11
f 90,000r--, hetgeen ten opzichte van 1970 geen stijging betekent.
Voorts werd een kleinc subsid.ie verstrekt
voor d.e Europese Kampioenschappen DaIll gÈ.

Met het MÍnisterie
werd. overleg gepleegd. inzake verenígingsaa.nvragen
d.íëring van tournooien en vari Etropa-Cup d.eelname,

voor subsi-

NEpqRLANpscH
OrYl4Pr$cECOMITÉ
De voorzitter,
d.ie als contactman met het N.0oC" is aa^ngewezen,bezocht uit
d.ien hoofde verschillencle
vergad.eringen.
Het toegewezeni subsid.ie voor 1)'11 bed.roeg f 69.00Or--; dit bed-rag is bestemd.
voor training
en wed,strijd.en van de top, in aJ-Ie categorieën.
Wij mogen tevredenheid. constateren met betrelckÍng tot de hoogte en verdeling van
d"eze subsid.ie"
Terzake van een ond-erbested"ing over '1970 kon met het Bestuur van het N.O.C. een
zeer gunstige regeling worden getroffen.
NIDffiTANDSE SPORTFUDffiITTIE
De contacten met d.e lled.erland.se Sport Fed.eratie inzake het ter beschikking
stelfen van d-ocenten ten behoeve van cuïsusserr, d.e jeugd.kampen en d.e subsid.iëring van internationale
contacten 1Íeten niets te wensen over. Over de gewenste
inlroudsbepalingen van het opleid.ingsprogl.arnma vond. nuttig overleg plaats"
Een uitgebreid.e afvaard.iging van onze boncl woond.e d.e officiëIe
opening van het
NSF Sportcentrurn Papcnd.al bij" Het stemt tot tevred.enheid., d.at d.it centrum ï^Iaarvan d"oor onze d.iverse selectieploegen
al gebruik is gemaakt van d.e grond is gekomen.
Het toegewezen N.SoF,-subsid-ie voor 1)11 1ag met i 42"9OOr-- in dezelfde orde
van grootte al-s vorige jaren"
It{et d.e N.S"F., afdeling Financiële
Zaken rierd. overleg gepleegd. inzake d.e garanties voor deelnemers aalr E\xopa-Cup-tournooien.
N{TffiNATIONALE ZÁKM{

Lr:Lê::
De organisatie
van d.e Europese Kampiocnschappen dames in Leeuward-en en Rcttermet d.e FIBA in
dam had tot gevolg, d.at in het afgelopen bond.sjaar veelwuldig
contact werd. getreden. Zoals altÍjcl verliep
óén cn ander in d.e beste verstand"houding.
Het jaarlijkse
congres van de FIBA vond. plaats in Rovaniemi in Finland.. De voorzitter
d.e
directeur
woond.en Ce bijeenkomst bij. De vergad.ering rÍas voor ons van
en
meer belang dan and-crs, daar het Pré-Olympisch Tor"rrnooi punt van bespreking zou
uitmaken. Hct was verheugend-, d"autd.iversc voor ons als organisatoren van het
lcond.enword.en verkregen, waarbij een verhogi-ng
tournooi gunstige beslissingen
van d.e eigen bijd.rage per dag per d.eelneiner va:rr Íi 7r-- naar $ 1Or- d.e belang*

-9rilkste was, Bovend.ien smaakte de voorzitter
het genoegen te vernemen, d.at zijn
ind.ortijd ged.a.nevoorstellen
inzake sociale voorzieningen van het FlBA-personeel
tot een ied.ers tevred.enheid. waren gerealiseerd..
De voorzitter
woond.e in Rovaniemi tevens d.e vergad.ering bij van de vrouwencommissie van d.e FIBA, waaï\ran hij d.eel uitmaakt.
Het valt te betreuren, d.at hij d.e vergad.eringen van d.e vrouvrencommissie, die in
mei 1!J1 ter gelegenheid. van de wereldkampioenschappen darnes in Sao Paulo werd.en gehoud.en, niet lcon bijwonen omd.at de bond.sfinanciën níet toereikend. waren d.e
reis te bejcostigen,
Prettig
was het verd.er uit
vernemen d.at d.e organisatie
en Leeuwarden voortreffelijk

d.e Rus Semasko te mogen
d.e mond.van de voorzitter,
van d.e Europese l(ampioenschappen d.ames in Rotterclam
was geweest.

Êless-g
Het belangrÍjkste evcnement, waaraan onze natíonaLe herenploeg in het verslagjaar heeft deelgenomen, was het kwalificatie-tournooi
voor d.e Europese Karnpioenschappen, dat in Tel Aviv - Israël werd. gehoud.en.
Jammer genoeg slaagd.cn d-e onzen er nict in zích bij d.e eerste 2 te plaatsen,
teneind"e voor afvaard"iging naar Duitsland- in aanmerking te komen, Het werd. een
vierd.e plaats achter Spanje, Israël en Zwed.en.
Als voorbereid.ing víaren er wed.strijd"en in lenemarken en Franlcrijk en direct voor
d.e trip wed.strijd.en en een kortc trainingsstagc
in 3e1giê.
ne jongens hebben in het verslagjaar
d"eelgenomen a.an een tournooi in Oostenrijk,
víaar na België de tweed.e plaats werd, bezet. Do samenstelling van het tean was
zod.anig, d.at alle spelers nog kunnen d.eelnemen aan de strijd. om het Europese
Kampioenschap 1n 1972.
De meisjes bereid.d.en zích voor op d.e Ei:ropese Kampioenschappen in Joegoslavië.
In het verslagjaa.r werd. een offj.cieuze interland. tegen Belgiê in Brugge gespeeld."
De d.amestrainingen moesten na de succesvollc zevend.e plaats, behaa.ld. op d.e ftrTopese Ka.mpiocnsohappen-d.aines wegens het ontbrelcen van een trainer
worden gestopt.
SPULD VAN Vffi}INTSTE
en verdiend.e d.aarmee
Karel 'Jrolijk speeld.c in Brcmerh.aven zijn lOste interland.
zíjn speld..
de spelers P.Rr:yseIn het Ned.erlarrd.sharenteam d.ebuteerd.en in het verslagjaar
naars en Ch" Sid.cris"
TRAÏNEIS
E,Steuer
De lijst met namen van traj-ners wijzigd.e zich volIed.ig. Heren-trainer
H"Kipheer
opgevolgd. door d.e
moest afscheid. nemen en werd. in eerste instantie
heer
pers en na het kwalificatie-tournooi
in IsraëI door de Belg R.l,{ol. De
Kippers bleef aan als aesistent-trainer.
TrainerC,Bnrgert
zagzíchbij d.e jongens opgcvolgd. door de heer D.Pouïí en trainer
J.Burgert bd d.e meisjes door d.e heer D. de Liefd.e.
De plaats, d-ie d.e heer J.Burgert openliet bij d.e d.ameskon helaas nog niet word.en bezet. Het bond.sbesturir hoopt op kortc termijn eerr oplcssing te hebben gevond.en, d,aar d.e ïfi:.ropese Kampioenschappen d.ames 197? aL bijna weer voor de d.eur
staanó
De samenwerking tusscn d.e nicuwe trainers
wcest "

en hct bond.sbestuur is uitstekend

ge-

-10TECIIIVÏSCHECO}ÏTACTM{FÏBA
Onze internationale
scheíd.srechters zi.jn d.ivcrsc malen actief geweest bij interland.s en Europacup-wcd.strijd.en. I{ct stemt tot vold.oening d-at onze arbiters
werarden uitgenod.igd., d.aar het aangeeft d.at d-e lcwaliteit
vatr ons internationale
biterscorps goeiL is"
NDMLAIIDSE STIIDU\ÍTB{ SPORT STICHTÏNG
ïn augustus 1970 speeld.e d.e Ned.erland.se herei:stud.entenploeg
in Turijn bij d-e Universiad.e wed.strijd.en, waarbij d.e heer P. Leegwater als internationaal
scheid.srechter was uitgenod.igd..
De verstandhoud.ing tot d"e Ned.erland.se Stuclenten Sportstichting
is uitstekend.,
met
het
blijken
het
er
samenstellen van
mag
ui,t
d.at
d.e
competiticleid.er
wat
feit
d.e competitie 71/J2 relcening rnee heeft geboud.end.at het studententearn in november 19?1 is uitgenod.igd. voor een belangrijk tournooi in Tsjechoslowakije.

( C"ï.M, Ë:_I
coMMrssIETNTEFII/TTIONAIE
troRTWmSTRIJDB[
De contacten in het verslagjaar
zijn prettig
zich d.e nood.zakeli3kheid. niet voord.eed.

geweest, maar niet

ïNTmIAIIDS-

1q71

rN 0EnU{WmSTHJDn{ SEigoní

1

d.aar

intensief,

I{eren
26 d.ecembu" - 31 d.ecember 1970 z Tournooi te Bremerhaven

Oostenrijk
Nederland
Zwitserland.
Oostenrijk

-

Ned.erland
MfV ilolfcnbiittel
I{ederland.
Nederland

85
95
72
B4

-

77
66
89
74

ided.erland tweed.e

: P. Rr4rsenaars, K. Vrolijlc, D. Lga-r6'ach, Ii. $a.nrewijn
n. IjanrÍróvdjn, P. van Tuyl1 van Serooskerkeh, K. P a s t o r ,
F" d.e llaan, J..Dekkerr \--Onrtre, J. Schappert en !'. Rijsewilk.

Spelers

3-4 april

1971 z Oefenwedstrijden

Denemarken-Ncd.erland in Nyborg en Horsens.

Nyborg:
Denemarken - Ned.erland.
ft
rl
Horsens !
Spelers:

Ê4
)l

Án

-82
-86

T, 3oot, H..$arréwijn, R. ilarrewijn, K" -Pastor, K. Vrol5k, P. van-Tuyl1
C. Sjdeíist
R. fuinstra,
van Serooskerken, Jo-Deklcerl J. )oerfiách,
P. Ruysenaars, g;'-ffip.
Reserves: R" Leysner en A. van Helfteren

23-24 april

19712 oefcnwed.strijd-en Frankri$<-Ned.erland" in Parijs en Caen.

Parijs
Caen

Frarrkrijk
r

:
:

Spelers:

- Nederland
rt
_

H: .gavzewijn, R. Jia,rrewqn, J2-.Deir,K. Pastor, P, Ríjsewljkr- D, .L""*61r,
F. Kalest
R. f\rinstrar
vay${Íteren,
YÊt"; A.. Boot, C. Sid.eíis, A.
Ruyscn&êTSo
P.
K, Vrolijk, Ht-Fán, P. va;n Tuyll van Serooskerken,

Vóór kwalificatietournooi
Srugge
Slankenberge
Spelers:

1O7 - 65
T9_52

E.K. in ïsr:uël:

:Ava.nti-I{ed.erland.
s Avanti - Nederlarid

.74

t+

Oefenvred.strijd.entegen Avanti
ge en Blankenberge.

te Brug-

-71

74

J" Dekker, P. Rijsewijk, H. Hamewijn, R. llarrewijn, K. Pastor, K. Vrolijkt
P. Ruysenaars, R, Tui-nstTa, J. Loorbacir, C. Sid.eris, P. van tuyll vart
Serooskerken.

-11 16' 17 en 18 mei 1o?1: Kwarificatietournooi
NederLand - Spanje
Nedertand - fsraë1
Nederland. - Zweden
Spelers:

E.I(. in rsraël.

?5 _ 1O3
58 _ TO
-eZ
_ àA

P. Rijsew_tlkr_C.^Fáderis,J.
,ffier,
R, Típamljn, K. pas_Ètlp*t-ewijn,
tor, K,^Vro1ijk, p, Ru"vsenaars, Ro 'llrrnstra,
F, KaLesr J. l,gorbachr
p" van Tuy1l van
Seroóskerken.

Dames
11-19 september 1970i iluropese
Kampioenschappen in Rotterd.am en Leeuward.en.
Rotterd-arn : Ned.erl_and._ Hongarije
60 _ 5g
Ned.erland. _ p.usland.
44 _ gz
Nederland _ Frankrijk
ia _ Ag
Ned.erland. _ polen
Ned.erLand.zevende
48 _ 65
Nederland _ Italiê
iS _ qg
Nederland _ Tsjechoslowakije
SO _ AZ
Neder.land. _ Roemenië
tg _ Sg
sleersters
3 E. v-d.
-Heijd.er, E-. de Groot, J. I^ritte, on. van Drcog et cr-"&e-íief|
*e, R' d'e vrieá, T. Hoek, s' 'a*
zen, A- paul , J. pastor, G.
.gelto.u*u, en R, de Roás,
|
Jongens.iunioren
J-6 naarl

:

19712 Tournooi- georganiseerd. d.oor d.e
fnternational
(f.H.S.) te Den Haa6
lrlederland - Anoëta
Neclerland - I"H,S.

High School

66 _ 39
65 _ 49

S p e l e r s : J . Timmer, A. vod'. Nieuwed.ijkr
J. sruiicr--F._Lind., p. schreurwater,
W. Benschop, Th, Kropman, C. Braakmarr,
trni"Brugmanr M. Jongerius.
1O-11 april

1qZ1: Tournooi te Salzburg (Oostenri.lk)
Nedcrland - Zwitserland
Nederl-and - Oostenrijk
Nederland - België

Spelers:

7j _ 55
TZ _ il
60 _101

W. Berrschop,
{. Sluik, J. Timmer, Ao v.d. \euyedrjk,
P. Schreurwater,
Th__.IËróFma.Íi,H. Iío1s, C. Braakman, B.
Mol, W. Srugman, M. Jongerius,
D. Ses,
: { Land.entournooi
NederLand - Duitsland
Nederla;ncl - België
Nedcrland - Luxemburg

spelersr

te Luxemburg

66 _ 7l
55 _ 63
49 _ Bl

lf. Senschop, K. vod.. Kroon, J._Tirnrner,
D. sas, G. pennock, c. Braak_
man, F. Lind, H. Mols, H. van IerscL, J.
Voesánek, W. lrrrgmen,,Ebo
KgotrrmËln.

Meis.i esiunioren
a" 10 en '12 april

1gT1: Tournooi van l,I:ite

Ncderland - irthite Stars
Ncd.erland-- 3.0,8,

Stars

47 _ 7e Nederlarrd.
vierd.e
5o - 4

."&er+ren .1 'r.l€u!
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- 13 colm{rssrE'íAi{3ffioEP
komt een ej-nde aaJr een periode va.vr zes jaren,
Met d.it verslagjaar
van d.e commissie onverand.erd. bl eef" Daarom een kleine teruEblik.

waatin

ïan 9 tot 12. Naast d.e grote
Het aantal beroepen per jaar variêerde
binnen d.e perken blijven"
heid. is op te merken, dat d.eze aantallen
De belangrljkste

mijlpalen in d.eze jaren

d.e kern

gelijkmatig-

zijn geweest z

begin 1!66 (ja, zo lang a1 weer geled.en) waar d.e stoot
1. het ka.d.erweekend.
gegeven tot herziening
van d,e rechtsgang in d.e bond.;

werd.

afpaling

2. besprekingen met het bond"sbcstuur in 1967, waarbij een duid.elijke
d.e respectievelijke
terreinen van bevoegd.heid.werd. bereiktg

van

en geschillenrechtspraak
3. lnvoering ín 1969 van het nieuwe reglement strafvan
met a1s belangri3kste facetten het zelfstand.ig maken en de centralisering
procedures'
van de
de strafopleggend.e organen en stroomlijning
In het vergángen bond.sjaar werd.en (tot
het merend.eel gegrond. werd. beoordeeld."

t juli)

beroepen behand.eld., víaarr/an

tien

I.Ia twee jaar ervaring met de rechtspleging
nieuwc stijl enige ged.achten tot ver'betering"
in te zend,en er d.e
een verklaring
Te vaak is d.e nalatigheid. van een gestraftc
- te zwaat strafte.
oorzaak van geweest, d.at d.e SGC - eenzi.jdig voorgelicht
De Commissie van Beroep oordeelt in d.eze ger,"allcn a1s enige op grond. van d.e volled.ige gegevens, in feiie
in ecrste, maar tevens in laatste instantíe"
Deze mind.es ge!íerrste toestand
scheid.en in :

zou vermeden kunnen word"en d"oor beroepen te onder-

a. beroep op heropening (bij d.e in eerstc instantie
ring van voor d.eze commissie nÍeuwe gegcvcns);

oordelende SGC onder aanvoe-

b. hoger beroep (U; ae Comrnissie van Beroep in d-e overige

gevallen).

geregeld zijn vatt het opschorten
Veel werk vloeide voort uit het n:.et (duidelijk)
van beroep.
van d.e ten uitvoerlegging
van een strafgeval
gevallen werd.en steecls stappcn ondernomen d.e ten uitvoerlegging
In d.e lichtere
op te schorten"
Hierin

kunnen worden gebracht

zou verbetering

1. de beroepen te laten zend.en aan d.e Strafd.e Commissie van Beroep.

d.oor ;
en Geschillencommissíe

met kopie

aan

te laten
van straffen
2. De Straf- en Gcschillerrcommissie pas tot publikatie
is.
ovexgaatl , nad.at d.e termijn waarbinnen beroep mogelijk is, verstreken
3. te regelen hoe in ovcrleg van d"e Straf- cn Geschillencommissie
sie van Beroep in zware gevallen geen opschorting van d.e straf

en d.e Commisplaatsvind.t.

Dc ond.er 1, genocmd.e maatregel heeft tevens het voordeel d.at bij behand.eling vart
behoeft 'bc gaan met het opvragen va& stukken
een beroep geen tijd. meer verlorcn
d.oor d-e Commissie van Bcroep aan d.e Straf- en Geschillencommissie"
d.at hÍj everreel
Tot slot de wens voor d"e nieuwe secretaris,
den ín het werken binnen d.eze commissie als zijn voorganger.
De commissie bestond. uit

vold.oening ma6 vin-

i D.H. Schmiill r voorzitter
D" Roffell secïo
Jn v.d. Veen
J" Lagerweij
P. l4euwsen
D, Roff e1 I 'sêcrr

4^

waarin d.oor d,o connmÍsslo straf werd. opgclegd. bodroag {2,
Het aantal strafzakcn,
gevallen
werd. besloten tot seponcring, hetzij wegens d.e geringheÍd. van
In ti,en
hetzij wegens het
het f,ej.t, hetzjj ïIcgcns het te laat inzend.cn van een rapport,
vormen.
ontbrelcen van d.e juiste
aanhangig gcmaakt. Dit werd. ?Íegens het ontbreken van
Eennaal werd. een gcschil
voldoend.e gegevens en het niet vold.oen aan d.e juiste vorïr, niet in bohand.cling
genomen'
werd. betranileld. d.oor leclen van d.e kerncommissie.
Het merend.eel d.er strafzakcn
enkele gevallen kon ccn d.eelcommissÍe uord.on ingeschakeld..

ïn

ovcr de d.oclcommissies bhjkt een moeiVerd.eling van de tc behand.elen strafzaken
kwestie.
In
velc
d.istricten
tertdjl
ontbrelcen lcclcn van d.e strafcommissie,
lifte
van
vaak geoverige
led-en
zod.anig
bezet
zijn
het
een
strafza,ak
dat
behandelen
do
van d.o
tijd.
kan
het
merend.cel
d"oor
lcd.en
d.uren,
reden
waarom
strafzaken
ruime
d.er
behand.eld,
kerncommissie werd.

De commissie bestond. uit

: Mr
K.
A.
J.
Mr
D.

E.J.H. Schrage, voorzo
Itiersma, secr.
DrakeI
Saas
C,J.Á, d.e Socr
Feenstra

K. Wiersma, secr.
WDSTruT'COMMISSIE
:j

Ook d.it jaar bleef d.e samenstellirg',ran cle comm:-ssieongewljaigd.,tn?í.
voorzitter

t

I

secretaris/comp.
1ed.en

- n,A. Feenstra
A. de Zwaan
1.
- H.J. Looyer
J. Kort

Arnsterd.a.rn
Haarlem
Amsterilam
Haarlcm

AtGE[ïÍr:F',N
Over het algemeen kan gesteld" wcrden, d.at dc compctitie
gekenmerkt werd. door cen vlot en regelmatig vcrloop.

in het afgelopen

seizoan

rrras, d.e vam cen aantal
Een ook d.it ja.ar r'lccr niet gehecl bevrecligcnclc sítuatic
zijd.en beperkte med.ewerking t.a,v.
het tijcli.g vcrstrekken van d.e nood.zakelijkc gegevens voor het samenstellen van het landeli;k programma en d.e belsercompetitie,
Goed.wilLeied.ed.istrictcn
cn vererrigingen word.ctr medc door d.ezc lakse houd.ing gedupeerd.
Vele in eigen zaal spclende volcnigingeri blclcen ook het afgelopen seizoen niet
te vold.oen aannd.e opgave van voldoend.e spccltijd.en. Basis is nog steeds: 1$ maal
het aantal te spelen thuisweclstrijd.en regelma'tig over het seizocn vcrd.eeld. Ïn
diverse gevallen wcrdcn vaak niet meer d.an 12 avondcn opgegeven" In sommigc govallen bwatten
dc opgavcn d.an noSgd,ata van vrijc vlcckcndcn.'
is dcze gang
Hoewe} de wedstrijd.commissie begrip hccft voor de zalenproblematiekr
van zaken aneanvaard.baar. Er word.t zo vocl mogelijk reJcening gehoud.cn met een
j.eders wêÍlecrlc ïn ecn prograrnria van meer d.an 1O0O wed.strijd.en is het te enen male
onmogelÍjk icd.er volled.ig tcvred.en te stelIcn,

i
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:
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i
Ê
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voor d,e verrichvras het afgelopcn jaar dc bclangstelling
Ronduit teleurstcllcnd,
In het verled.en wcrd
te lotingcn betrcffcnd.e belcer- cn beslissingswcclstrijden,
veelvuldig
de klacht gohoord., dat dc N,8.3. d.it soort lotingen niet in het opcnbaar verrichtte.
Nu d.e loti.ngen openba.ar zÍjn, blijkt d.e animo tooh niet zo groot
te zijn.

-15bl!$c"t er bij diverso verenigingsx nog a} iets aan te schorten, Met
Administratief
inschrijvingsd.ata :vord.t niet aI te scrieus omgesprongen. Juist d.o verenigi-ngen,
bond.sbesluiten d.e id.B"B. zo snel lteterr to vertcllen
d.at ex fouten gediê t.a.v'
houd.en
zichzelf
geheel
het
worden,
in
niet
aan
d.e
re6ilemmten,
De huid.ige
maakt
wedstrijdcornmissie zal het komend.e seiaoen - gcdwongen d.oor de omstand.igheclen minder soepel te werlc gaa,"l. Een straldcer bcleid. binnen de regLementen van d.e
I{,8.8, zaL het gevolg zijn.
wellicht
d.e ind.ruk hebben kunnen
ilit het vorengasnd.e zou Íed.ereaanclachtigelezer
gebied^ ',rat betreft
d.e èompetitie alleen maar
krljgen, d.at er op organisatorisch
misstand.en bestaan. Dit is cchter geenszins het geva}. Met name d.e sa,menwerking
was bijzond.er goed en heeft bijged.ragen tot een
met de d.ibtricts-competitieleid.ers
vroegtijd.ige oplossing van d-iverse problemen. Als:uet name d.e in eigen zaal spelend.e verenigingen eens treden in het voetspoor vari d.eze veel werk verzettend.c
figuren, d.an zal d.at niet aJ-Ieen een stap in goed.e richt Lng zíjn, maar kwrnen
moeilijkhed.en tot cen ninimum beperkt blijvcn" Uitgangsprurt moet d.an echter ztjn,
d.at mcn open r'ril staan voor d.e stand.puntqn vaJs beid.e partijen. Het bij voorbaat
vasthouden aan eigen menS-ngenen id.ecón kan nimmer positief
i'ierken,
ERE-DIVISÏE HffiB{

:

Na een onC.erbrel<ing van twee jaar ging d.c nationalc
titel
líeer naar Haarlem.
geheten, i,rerd.
Flarningors - na het aantrdrken va.n een sponsox - Lcvirs-Fl:rningots
ongeslagen d.e nieulc titelhouder.
Naast C.eHa,a,rlemseploeg moet Rotterd.arn-Zuid.
genoemd.rnlord.en.le Rotterclammers rnoestcn zich cchter in het voorlaatste
d.uel
gewonnen geven. nat d.e titel
terecht lc,uarnbíj d.e sterkste p3.oeg zal nicmand. bctwijfelon. Ook zond.er d.e beÍd-e Amerikanen bewees L'evirs-Flaaringors over een zeer
sterke ploeg te beschildíeno
0nd.eraan stond. d,e d.egrad.atie van het verzr.ra.lcte S,V.E. al snel vêstr De tr.reed.e
d.egrad.ant leek aanvankelijk Agon te word.eno Ien knappe eind.sprint bracht Agon
naast F.A.C. ïn d.e boslissingswed.strijd
zag het pas één seizoen in d.e hoogste afdeling uitkome.'rd-i,F,A,C. geen ]<ans Agon van d.e winst af te houd.en,
Door de d.egrad.atie vaÍI S.V.Ë. en fi'"A.C" werd. c1e erc-d.ivisie
van
met uitzcndering
Donar in óén klap teruggebracht
tot d.e RanC.stad.HoIIand..
Stand :
1.
2.
J.
4,
5.
6.

Levirs-Flamingots
Brd.am-Zuid.
Pr:nch
Bona Stars
Fiat Star.s
Suvrikri

Eredivisie

22-A A

I, Donar

11-5Q

ó.

IrAnctIuSt

22-72
22-l'2

9"
10,
11"
12"

1)o''.D"
Agon
p.L.C.
S.V.Ii"

22-30
22-18

22-18
22-16
.1- t+
9),-1)

23-10
22- 2

DA-UIES
;

Bij d.e d-amesmaakten opnicuw Fiat Stars cn A.I{.V,J. d.e zaken uit.
Beid.e ond.erlinge,duels gingen in tegenstelling
tot het vorig jaar voor A.II.V.J.
ver.loren. Fiat Stars clus opnieu','r karnpioen" 0p ruine afstand. streden 8.0.3. en
n.E,D. om d.e derde plaats.
Voor líijba bleek d.e stap naar d.e hoofd.klasse te groot. Geen enkole maa.l mocht d.e
ploeg uit !íijchen het zoet d.er overlrínning
snakcn" I'{et Wijba moest ook Giants afd.aleÀ. Een iusle net AmstcLveen-Zapad bctclcent voor Giants cchter, dat d.e ploeg
voor een d.eel toch cre-divisie
bl1ift spelen'

$tand i

1.
2.
3.
A.
5,
6.

I'iat Stars
A.I{.Y.J .
8.0,3,
D'E.T).
ïlhite Stár.rs
E.A,C.

2O-4O
20-36
20-30
2A-2'8
2A-24
20-22

7, Àrveen*Zapad
B. Juventus
!. l'Iilskracht
1O. 0iants
11. trÍijba

2A-12
20-12
20-10
2G- 6
20- O

-16_
opnieuw een titcl voor Lionsr d.at in cnkclc jaren van d.e laagsto klasse uit het
d.istrict d.oorstootte naar d.e top. Slechts 6ërr lceer verslilcte Lions sich i:r ccn
tegenstand.er. De winst varr B,C. Paulus braclrt d.e Tilburgexs nae,st Haarlem Card.ibesLissingswed-strijd.,r.laarín 3.C. Paulus vlak voor t$d.
nals. ïn een zenuvtslopcnd.e
het ere-d.ivisieschap leek te grljpcn, bezorgdc een laatsto krachtsinspanning Cardinals toch nog d.e rvinst en d.e herovering veJr hct hoofdklasseschap.
Door het wegvallen van Herly behoefd.e slechts Cón ploeg te degrad.êxeor De strljd.
ín het'nad.eel van laatstgenoemtussea; Pittk Stars, U,S' cn Rowic viel tenslotte
d.eploeg uit.
St,and.3

1.
2.
3.
4'
5.
6.

Lions
H. Card"inals
B.C.Paulus
A.M,V.J,
E.B.3,C.
Asvu

20-38
21-3e
21-30
2A-24
2}.22
2O-2O

J"
B.
'l9"
0,
11"

Treffers
I'Íilslcracht
Pink Stars
urs"
Rowic

1\)-1V

20-12
20- 10
20- 8
zu- o

ITffiS{ RAYOI{S
In de d.iverse xê;rs11s is d.e strijd. om d-e titcls
bijzond.er fel gcweest. Ïn het lioord.en voerd.en Aruiba cn Jugglers eon felle
ten gunstrijcL, d.1e met gering verschil
ste van Arriba wcrd. besList.
fn het Zuid.en bracht do normale competitie geen boslissing.
P.S.V. cn tr'lash geven elkaar niets to,e en eind.igd.en na achttien wed.strijilen gelijk,
De beslissingsr+ed.strijd. i.lerd een titanenstrijd.,
d.ic voor een niet onbela"ngri3k d.ecl
in het teken van d.e overschrijvingen
stoncl. Flash werd met 63-62 d.e geh:kkige
winnaar.
llolves en A,P,G.S, achtervolgd.en elkaar het gehele seizoen in rayon C. Wclvcs
had. na d^e nederlaag ve,n A.P,G.S. in d.e laatste wedstrijd" naast stadgenoot A.P.G,S.
kunnen komen, d.cch vcrloor
zelf ook en bczorgd.e zod.oende A.P.G.S. toch dc titcl.
Cangeroes - later
in 01a Stars omged.oopt - rorerclkalnpioen in rayon D na lang door
Jumpers en U.S.S. belaagd. te zijn.
In d.e promotiestrijd. trokken Ola Stars en F1ash aan het langste eind, terwrjl Arriba en A.P.G.S. het ]cornend,eseizoen ald.erroaal zul]en moetcn trachten de eerste
d.ivisie tc bereil<en.
van alle
In d.e strijd. om d.c dcgrarLatieplaatsen was d.e stri.1d. i v.m. d.c uitbreid.ing
ploegen
klassen tot twaalf
nict zo hcftig"
In het líoord.en geen d.egrad.atier terzÍin
wijl in het Zuid.en Baskct Stars rnecle d.oor tcrugtrekking
va.n Yellol*-Kangaroes
plaats kon behoud.en. In rayon C verspeeld.c Dcn Hcldcr óén van de twee plaatser
tengcvolge van d.egrad.aiie van Albinots.
Black and. White red.d.e zich via een besiissingswed.strijd. tcgen Atveen-Zapad. Deze ploeg zal echter door d.e fusie met
Giants toch het iromcnd.eseizocn weer in cle land.el{jkc competitie uitkomen. I{ct
Leid.se Essor blecf rayonklasser d.oor d.e bcsiissingswcd.strijd. van U.V.V' tc winnen. Ilet sarnen€aan va,n S,V,E, cn U,V.V. bctclcende ook hier', d.at degrad.atie tot
een minimum beperkt lrcrd,
Naar de nie'.lw te noslen 2e d.ivisie promoveerden :
(Berlicum) r
Isala (Deventer), Umir (Leeuward.en), Enos (Groningen), Sprihgfield
(Utrecht),
A,I,[.V.J' (notBraggarts (tteerten), Stud.,líijmegen, ReaI (Ed.e), Taveno
(len llaag).
terd.am) en Forcial
Stqpden :

Hery.+nercn 42 1. Arriba

20-34

19-2E
2n Jugglers
20-22
3. Vlubbers
(-4)
4. tqq+-'j.--14-16

5. Celeritas
6. Groene UiLen
?. Dctroit Stars
^^*+

ór

UoUo Io

20-28
20-10 (-4)
2A- 6 (-2)
20- 2

1n

i líererr RaYon B
,;t
1, Flash

'ii

D-Za

z, P.s.v'

t>-Jt+

3. J,R.C. 3ortel
{' Kimbria
f. Green Stars

,ïi
:J
ï:
{r

Heren Rayon C
1" A.P,G.S.
2, lfolves
l. Giants
4. 8.3.O.H.
5. l{.A.V.
'
6. Akrides

'
'

1B-26
1B-24
1B-'t4

t1-50

22-34
22-28
1Z-tO

22-26
22-24

6,
7.
B.
!,
10.

7
| .

Maasvogels
Tantalus
Bred.aPioniers .
Yellow Kangaroes
Sasket Stars

E\rarai -.*vr

*i
r-a

B. Azimma
9. The Typhoons
1O" Black and. lJhite
11. Arveen-Zapad.
12. lilbinor s

1B- 14
1B-14
1B-10
18- B (-2)
18- 0

22-24
22-18
22- 1€'
23-14
23-12
22-8.

Ileren Rayon D
1.
2.
3.
{.
5.

'
,**

1B-32
1B-28
1B-28
18-24
1 B -20

Cangeroes
Jumpers
U.S.S.
Juventus
Lakers

6.
?"
B.
9.

Argus
B.O.B.
l,lid.land.
Essor

10. u.v.v.

1B-16
18-12
1B-12
19- 6
19- 4

RAÏCN

Zouel in het lioordcn als het Zuid.en bleek de vorming v.?n een rayonkfasse op onIn rayon C bleek oud.-ere d.ivisieploeg Land.lust
overkomeLijke bezwaren te stuiten.
oppennachtig en vrerd. de 'bitel noeiteloos bi:nnengehaald.. Rotterd.am-Zuid. i.n rayon
X bleek net iets sterlcer dan Bona Stars. Beid.e kampioenen speeld.en met Flash'
(Den Bosch) en B.V, Ecschedc, d-at Celeritas uitschakelde
om één plaats in d-e
Larrd.lust r,rerd. d.c gelulrtrige na ecn nipte zete op Rotterd.am-Zuid. in
ere-divisie.
het ond.erlinge treffen.
van d.e rayonklassen tot 12 ploegen vond..geen d.egrad.atie
I.vrírlr d,e uitbreid.ing
UoS.S.
plaats, Er promov"er,Lun: K,N.Sol,Ío (A^nsterd.an)1B,V. l.{arathon (Vlissingen),
(Rotterdann).
(Utrecht),
Àrgus (Icn Haag) en Hoogvliet
Stand.en :
Dames Ravon C :

1,
2,
3,
4,
Ê,
JO

Land}ust
11.A.Y.
W.0.V.
&ercitia

22-32
22-30

t 7^ ^ ^ ^ ^ h +

11-:A

!sglll@vu

v

22-18

6, F.A.C.
D a n j : s R a v o n Dz
1.
2.
3.
4.
5.

7.
B.
p.
10.
11,
12.

UnS.
Agon
/lkrid,es
K,V.H.
l'lolves
N.D,H,

22-18
22- 14
22-14
22-14
22-12
22-10

'

Rrd.arn-Zuid.
Bona Stars
Vodo $' C.
Rowic
Midland

ro-JU

16-28
16-24
1 6 - 14
16-14

6.
Jo
B.
9.

Red.Stars
U.V.V.
Juinpers
Eagles

' " 16-12
16- 10
16-10
16- 2

*SEKTRCCAÍPEIITIE
Heren :
stred.cn eIle overige ingeschreBehoud.ensd.e geplaa,tse tvraalf ere-d.ivisicplocgcn
Voor d.e achtste fína1es kwal'
zestien.
d.e
taatste
plaa.tsen
brj
wn
ploegen
vier
om
',à
lir
|
I
i

.Li
'!"
,tí?'i&È:t+rnlrFÁGsFsrF!nF.l?$*@,1FÊ,WnfËai;Ês.Í-stpÀ-t4s

íQ

lificeerd.en
zich: Akrid.es, Cengeroes, The [yphoons en Lions. Tot d.e finale
d.rongen d.oor: belcerhoud-er Levits-Flamingots
en Fiat Stars" Het verlies van Ton
gebroken
Soot
vinger
woog te zwaar. Levirs zond.er lt{oore en Schreur kon opnieuw zijn naam op d.e beker laten bijschrijven.
Hoewel vrijwel steecls een bevred.igend" contact tussen de respectievelijke
tegenstand.ers leid.d.e tot d.e vaststelling
van d.e te verspelen wed.strijd.en, moest een
e:nkele maal d.e wed.strijd.commissie toch ingrijpen. Hoewe1 het bekerreglenoent aan
d.uidelijkheid. niets te wensen overliet,
moest van bovenaf d.e vaststellíng
plaatsvinden.
DA}IS

:

Door het wegvallen van Herly in d.e ere-d.ivisie
konden vijf ploegen uit de voo:rrond.en zich kwalificeren"
Dit waren: 1{oofd.ci.orp,Rrd.ann-Zuid, W.O.V,, Argus en
Landlust. Van d.eze ploegen drong tÍ.I.O.ït. zelfs tot d"e laatste vier door" Fiat
Stars was toen echter te sterk" In d.e finalc lqas Fiat Stars voor d.e derd.e maal
sterker d.an A.M,V.J. EVenals Levif s-Flarningors behaalde Fiat Stars d.e d.ubbel.

Ê!9! :
Een uitgebreid.e competitie behoort tot het vcrled.en, een nog omvangrijker competitie
staat ons a1len te wachten. Moge een ied.ers medewerking d.e basis vormen
voor een succesvol seizoen 1971-1972.
A. d.e Zwa,sJt.

coMMïssIEcFLEIDUícnd
Het 3ond.sjaa.r 1)lO-1971 was voor de Commíssie Opleidingen het 4e en laatste jaar
van d.e opleid.ingen voor technisch kad.er rrnieurrie stijlrr en d.aarmed.eis thans in
feite wed.eromeen fase in het proces van herstructurering
van het opleid.ingswezen in d.e N33 afgesloten.
van Cultuur,
ïn februarí
1971 werd tussen vertegenwoord.igcrs vaJI het l,linisterie
Recreatíe en Maatschappelijk Werk (CRM), de lÍed.erland.se Sport Federatie (tlSf) m
algehele aanpassing van
d^e NBB overeengekomen dat vooruitlopend"e
op d-e vereiste
d.e technische kad.eropleid.ingen in d.e NBB aan cle voor alle ,sportbonden in l{eclerland. gestand"aard.iseerde opleid.ingsprograflma-opzet
van CBM/NSF, d.e NBB met ingang
van 1 april 1971 !
a. het d.iploma Algemene Sasis Opleid.ing van d"e l'ïSF erkent;
b, aan bezitters
van het d.iploma ABO/NSFvrijstelllng
zal verfenen van het volgen van d.e lessen en het afleggen vaJI examen in d.e betreffende
ond.erdel-en
(mM)1 d.rnr.z, de NBB opleid.ing
van d.e N33 opleitting tot Districtsoefenmeester
overeeniiomend.e met het i{SF-begrip categorie Tak van sport leid.er A'
c. d.e exarnens DOI'Ízal splitsen
in een Á30 ged.eelte (alploma ABO/NSF) en een speged.eelte (examen van d.e vervolgcursus finieuwe stijlrr);
cifieh
d.. het bezit/behaLen van het d.iploma /$OASF, c.er vooropleid.ing MO-P, akte J
(of S) of CIOS, als vereiste zal stellen voor het diplonra DOM.

j

1971 tot
Een en and.er heeft tot gevolg d.at voor d.e period.c 1 april
'1972 hínnen de NBB
zal gelden rnet betreirking
een overgangsregeling
trnieuwe stijltt) terwijl per 1 septernber 1972
mens DOl{ (vervolgcursus
passing van het NB13opleid.ingsprogramma voor techni-sch kader d.ient
plaat sgevond-en.

1 september
tot de exaalgehele aante hebben

van Cily'NSF een
Inmid.d.els heeft d,e Commissíe tevens op basis van de richtlijnen
concept is inen
d.it
gestand.aardiseerd.
uitgerrrerkt
compleet
opleid.irrgsprogramma
goedkeuring
a.angeboden.
midd.els aan d.e }.linister van CRM ter
cursus tot Ad.spiIn het nj-euwe ttstand.aard._programmat? werd. d.e huid.ige inleidende
(gmU) iets uitgcbreid.,
met andere woord.en d.e gehele
ra.nt Districtoefenrnees*er
A3O word-t thans in d.eze eerste cursus van d-e 1'ïBBopgenomeÍI" Deze krijgt dan d.e
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met, zoals dit reed.s eerder op d.e JAV als
wenselijk werd. voorgesteld", een blijvend. geld.ig d.iploma, Junior-oefenmeester N3B
(;Oivt) tegenover het huid-ige ADOM-diplomá (niet erkend d.oor CRJ{) d.at slechts een
beperkte geld.igheid (3 jr.r)
en werkgebied. (alleen binnen het eigen d.istrict)
heeft.
Mrêo'vío de N33 cpleid.ing JOlvïkomt d.an overeen met het NSF-begrip Jeugd. tak
varr sportleid.er.
Overigens heeft d.e Comrnissie voor het laagste oefenmeester-d.iploma in d.e NBB
d.uid.elÍjk gekozen voor een amd.ere d.an de door d.e NSF voorgestane benaming Jeugd.
tak van sport leid.er, c.q. Jeugd.basketball-1eid.er.
ïmmers d^e automatische koppeling van het begrip fUeugdrr aatrl d.e laagste categorie oefenmeester is ín feite
een vorm van d.iscriminatie.
Ie Commissie is van meníng d.at de top-jeugd. begeleid.ing behoeft van top-trainers/coaches
en d.at d.erhalve een dergelijk begrips-automatisme niet op zijn plaats iso Verantwoord.e jeugdbegeleíd.ing
vraa.gt eerd"er verd.ergaand.especialisatie
met name in o.mo sociaa,l, psychologisch en leidinggevenrl
vIak.
Met ingang van hct nieuwe bond.sjaar zullen verd.er geen Á3olli-cursussen meer btord.en gehouden, van meet af aan word.t overgeschakeld. op mO/.fOU opleid.ing.
De rechten van reccls behaalde ÁDOili-d"iplomats blijven uiteraard. onverkort gehanclhaafd. tijd.ens d.e overschakeling.
fn het l<ornend.ejaar zuLlen nog erkele D0M-cursussen volgens d.e overgatrgsregeling word.en georganiseerd. teneind.e d.e bezÍtters
van het ADOM-diploma d.e gelegenheid te bieden een blijvend. geldig dipl-oma te behalen. Echter za1 het ied.ereen d.uid.etijk zijn d.at zulks d.an we1 ongeveer d.e laatste gelegenheid. zal word.cn voor bezitters
van het .tD0M-diploma, d-.w.2. voor d.e
weinigen d.ie nog niet eerd.er zijn d.oorgegaan, om d-e opleid.ing DOMvoort te zetten
op een districtscursus-basis"
lla d.eze nieuwe rond.e zal tret aarrtal itspijt-optantenrï
d-an zo klein geword-en zijn d.at mogelijk nog slechts àf een enkele centrale
cursus
óf helemaal geen cursns ltnieuwe stijl/overga.ngsï'egelingrt
meer georganiseerd. kan
wordert. Immers met CPJ'{is overeengekomen dat de cursussen DOMwaarvar: d.e exaJnendatum (-aata) na 1 september 1)12 valt (vallen) volgens het nieuwe tfstandaard
programmarr dienen te word.en afgewerkt,
Voor wat betreft
clc eind. augustus 1)11 te starten lond.soefenmeestcrcursus (nOU)
werd. met CRM en NSF overeengeJcomen d.at, hoewel d.e cursus reed.s volgens rfstand.aard. programmat? r.rord.t gehoud.en, to&o\ro cursusinhoud nog sprake is van een experimenteel stadiurn en d.at d.e clefirritieve
cursusinhoud. eerst na
tdcst t,a.v.
afloop van d.e huidige cursus d.efinitief
zal- word-en vastgesteld..
Uiteraard. wil
zulks niet zeggen, dat voor d.eze curslls geen inhoud"sbepaling aanwezig zou zijn:
er wordt gewerkt aan d.e ha.nd.van de inhoud.sbepaling va.n en. d.e reed.s opged.ane ervaringen met d.e post-acad.emiaLe curslls Bond.soefqnmeester-A welke het vorig jaar
werd. gehoud.en aan d.e Acad.emie voor Lichrarneli;ke Opvoed.irrg te Amsterdam. ïn de
bed.oeling ligt
d,at d"e (bond.s) lOt't-cursus zich op hetzelfde niveau zal bcríegen
en dat de reed.s .roorhand.en zÍjnd.e cursusinhoud nog verd.er vervolmaakt zaL worden.
regeling,
3ij het ontwerpen van d-e clefinitieve
c'q. het t?stand.aard.prog:ammatt j-s
tevens van d.e gclegc:nheid" gebruili gemaakt om een aantal minder gelukkige formuIeringen in de bestaand.o regeling beter onder woord.en te brengen, in een aantal
jaren geconstateerd.e l-acrrnes te
door d.e ervaring met cursussen over d.e laatste
voorzien en het geheel een meer overzichieliSlce red.actie te gwen. Te zÍjner tijcl
hoopt de Commlssie nog een verbeterd.e red"actie van d.e regelíng met betrekJcing
tot organisatie
en inhoud.sbepaling van cr:.rsussen voor bestuurlijk kad.erpersoneel
in d.e NBB te l-aten volgcn.
\rolgens het nieuwe Í?stand.aard.programmaÍi organiseert d-e NBB thans d.e volgende
oursussen en voorbercid"ende cursussen voor technisch
A.
B.
C,
D.

Algemene Basis Oplèiding IISF
Junior Oefenrneester NBB
Districtscefenmeester
NBB
Bond.soefenmeester NBB

kad.erpersoneel

(ffiO)
3O klokuren;
("tOtt)
60 klokuren;
(mU) - 100 klokuren;
(lOwt) - 15O klokuren (circa)

:

Het initiatief
tot het houd.en vEun cursussen AB0, JOM en D0I,1, alsrned.e organisatie
met begeleid.ing d.oor en ond.er suen uitvoering
hienran berust bij d.e districten,
pervisie van d.e Commissie Opleidingen. Voor d-e 301{ cursus berust in eerste ind.aarvan, rechtstreeks bij d.e
tot, organlsatie
en uitvocring
stantie initiatief
Commissie,
Bij nad.ere beschouwing van het nieuwe fistand.aard. programmarr zal het duid.elijk zijn,
dat het eerste (laagste) technische d"iploma (frSO + JOm) thans eerder binnen het
bereik komt van d.e cursisten dan voorheen (AD0l4 + DOM).
Men heeft thans na 3O + 6O uur = !0 uur twee blijvend.e d.iplomar s d.oor CRM erkend
(Á.BO + JOM) tegenover voorheen J0 + 1O4 = 174 rrur é6n blijvend. diploma door CRI\il
erkend (nOU). BÍj het d.iploma JOI{ komt thans 1CO uur voor diploma DOl.{en hoewel
d.eze weg dus iets (t6 uur) langer is genord.exl, wegen d-e voord.elen d.uid.elijk op
tegen de nadelen. De mogelijkhed^en voor lager technisch kad.er in d.e NBB zijn bevan het d.id-uid.end.groter geworclen d"aar niet meer aan tijcl- en plaatsbeperking
ploma gebonden, alsmed"e officiëIe
erkenning van het d.iploma door CRM, De voord.e1en van een apart (algemeen erkend.) A3G-d.iploma behoeven geell nad.er betoog,
Verwerking van d"e erwaringen/resultaten
van d.e in voorgaand.e jaren gehoud.en cursussetl heeft wel duid.el4k genaakt dat de sterk gestegen kosten het nood.zakelijk
mak'en de cursusgeld.en te verhogen. ne nieuwe bijd.ragen welke thans van d.e cursisgezien hetgeen wordt geboden aan leerten verlangd garyr word.en zijn in feite,
miniem en kunnen
reiskosten,
stof/cursusduur/vergoed.:ing
errz. r nog steed.s uiterst
niet meer d.a.nslechts een fractie
va.n d.e'i;otale kosten van een cuïsus d,ekken en
d.e rest va.rj de benod.ígd.c gelden komi als steed.s ten laste van d.e algemene mid.d.elen van d.e NBB, c.e, uit subsid.ies op opleiclingswerk. Naast de kostend.ekkingsfactor
speelt uiteraard. ook mee d.e ervaring va.n de Commj-ssie d.at d"e huid.ige zeet
lage cursusgeld.en (f ZOr-) geen enkele stimula;ns meer vormden voor d.e cursisten
(cursusgeld.) te halen, hetgeen tot
om rend.ement (aiploma) uit hun investering
uiting
is gehomen in toenemend absenteïsmc,

D e resultaten
&o

van d.e in he* afgelopen

jaar

gchouden cursussen

Rotterdam (Rotterclam) : inleid.end.e cursus (amU)
cr:rsusleid.er: J" Breê, Rhoon;
- aantal d.eelnemers bij begin van d.e cursus
?
- aantal d.eelncmers aa'n het afsluitend.e
examen :
- aantal geslaagd.cn
:
- rendemenr
z

b. Amsterd@

zijn z

24
16
16
67 /"

(Amsteraarn) ; vervolgcursus (mtt) -

cursusLeid.er: J.N" Nctten, Amsterdarn;
- aantal d.eefncrners bij begin van d.e cursus
214
- aantal d.eelnemers aarr het afsluitende
exa,lnen . 1 A
- aa;ntal geslaagclen
212
- aantal afgewezenen
z2
or
;f
- rendement
! oO/o
(len
c. &lggg.
cursusleid.ers

Haag) : vervolgcursus,/overgangsregeling
FoJ. Mookr Rijswí1k;

A3o-gedeelte:
- aantal deelncmors bij hegin va.n d.e cursus
- aantal d"eelncmers aan het afsluitencle oxams:
- aantal geslaagden
- aantal afgeLrczenen
- rend"emenr

x
:
:
:
'

14
11
10
1
72 {"

DOM-gedeelte:
- aantal d.eelnencrs bij begin van d,e cursus
r23
- aantal deelncners aan het afsluitend.c
examen z 2 A
- aantal geslaagden
:13
- aantal met herexamen(s)
:3

(ffiO/DOt{) -

-
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- aantal met uitgesteld(e)
- aarttal afgevlezcnen
- rend.ement

.1

examen(s)

.

trz

6/^

d..Brabqn@(Boxte1/Einiilrovcn):venro1g9r:rsus/ovcrgangSIege- cursusleidcr:
B. Remcry, Boxtcl;
finí(A3oêOni)
A3O-ged.eelte :
- aantal d.eelnemcrs bÍj begin va.Íi de cursus
- aantal deelnemers aan het afsfuitend-e examcrl
- aantal geslaagd.en
- aanta] afger,rczencn
- rend.ement,

@r

D0M-ged.eelte :
- aantaL deelnemers bij begin van d.e cursus
: 13
- aanía! d.eelnemers aa;n het afsluitend-e
t 11
exa;nen
- aantal geslaag'd"en
z 9
- aantai. met uitgcsteld(e)
: 1
examen(s)
i ^! n
- aantal afgewezenen
"- ó> ïo
- rend.ement-(tli;ciren);
inleid.end.e cursus (mOm) - cursusleid.er
C"id.;tad
W.H.P, Vonk, Uijchen;
- aant,aL d.eelncmers bij begin van d.e cursus
3 19
- aarital d.eelneners aaír het a,fsluitend"e exaJnen | 14
s 14
- aantal geslaagd.cn
_ rcnd.ement
z 74 %
ïn-mid.d.ets zijn verd.cr in stad.iun van voorbereid.ing,
1971/1972 van start gaart s

3
1,.

: B
| 7
z 6
z 1
z 75 í"

commissieopreidingen (zeist)

c.q.

zullen

:

begin

seizoen

start 28

:
ffi;:ïj.ï9[ï;r'r"-uerijke
! cursus ABoÉoM

$r

Noord-Ho11and.-ldoora (len

h.

Gelderland./Srabant

i.

Twente (Ensched.e)

3 cursus ABO/JOM

j.

Rotterdarn/Den Haag (P'otterdam)

3 cursus ÀBo/Doiu(overgangsregeling)

l{e1d"er)

(Ir|iictren)

: cursus eaopofu (overgangsregeling)

k. Ámsteraanfnaartem/Utrecht (Amsteraam) i cursus ABg/Jdvi
terwijl op het moment van d.it verslag nog onderzoolrt word.t of er vold-oende bebestaat voor mogelijk verd.er te orger-niseren cursussen 3
langstelting
^-^ /-^""
: cursus llSu/iJulvl
1. Brabant/Gelaerta;nd. (Boxtel)
: cursus ABO/JOM
: cursus ,tlo/.iOlt
: cursus A30ÁOM
3 cursus afo/,lol,t
inTerugbliklcend. op het a.fgelopen seS.zoen mag d.e Commissie zich d.us verherrgen
1970/1971 t.64
t 52
een toenemend.aantal afgeleverde oefenm"oitut" (gAg/rylo
van d.e zijd.e van d-e d.istricten
- toename ca 23 /"), alsmede toenemende activi'i;eit
voor technisch kad-er.
cursussen
nicuvre
van
organisatie
d.e
toi
met betrekking
m.
n.
o.
p.

(nindtrovcn)
Brabant/,imturg
Rotteraanfzeetartd (notteraam)
(Groningen)
Groningen/Friesland
(Den
iiaag)
len Haag

vcor de organisatie van curd.e belangstelling
Wederom was in he-b verslagjaar
voor de d-istricten niet
kennelijk
het
Gezien
sussen voor bestuurti$-, taáár nihil.
cursus benocligd-e miníd.ergelijke
mogelijk is on het voór d.e orga-nisatie van ecn
besloten d'oor mid'd'el
d.e
Coinmissie
mum aantal deelnemers bijeen ie krijgen, hecft
waar -1oor a1plaatsen
de
van
van het weekbul-fetin over te gaart iot publicatie
worden geoursussen
dergelijke
zoals sportrad.cn,
instanties
1erlei plaatselijke
NBB
toch de mod'e
in
organisàerd., zod.at eventuele ind.ividuele belangstellend'en
volgen.
te
guíi,1t5uia wordt gebod.en een bestuurskad.ersc[rsus

-22Naast d.e publicatie
van cursussen bestuurskad.er ond.er auspiciên van d.e NSfi
vondt plaats s,q. zaL plaartsvinden opgave eveneens d.oor mid.d.el van het weekbulletin
van cursussen 430 ond.er auspiciën van d.e ItrSF, cursussen technisch kader
NBB (opd.at in d.istricten
met te gering led.enaantal voor het organiseren van een
eigen cursus, eventuele belangstellend.en
geattend.eerd. kunnen word.en op komende
cursussen in naburige districten),
de namen en ad.ressen van d.e geslaagd.en aari d.e
aan verenigingen
oefenmeestercursus.sen van de IIBB (als informatie
op zoek naar
bevoegd.e trainers/coaches).
Ilet d.eze en and.ere publicaties
d,e Commissie
streeft
er naar een beter í:nzLc}rt te geven aan d.e d.istricten
en verenigingen van d.e mogeLÍjkhed.en en resul-taten van het opleidingswerk
in d.e li-BB.
Hoewel dus d.e belangstelling
voor cursussen bestuurskad.er in d.e huid.íge vonn
gering geacht moet word.en, !íarerl er uit d.e JAV van d.e IÍ33 wensen naar voren gekomen, ten aartzLen van een mogeJ.i3keopleid.ing voor hoger bestur:rskad.er N33. Do
Commissie heeft naar aanleid.ing hiervan zich beraden over opzet en inhoud van
een d.ergelijke cursus en i:nmidd.els een concept-programma hiervoor
gepubliceerd..
De commissie is voolnemens om na afloop van d.e door haar georganiseerd.e 30M(vermoed.elijk te
cursus de nogeJ.igkhed.ente ond.erzoelcen om eveneens centraal
Utrecht) een eerste (experimentelo)
I8K-cursus te organisercn, te houd.en op een
aantal opeenvolgend.e zaterd.a,gochtenden, begi:nnend. in februari
1972. De commissie spredrt hierbij d"e hoop uit dat d-e d.istricten
hiervoor
en d.e verenigingen
binnen d.e eigen kring beLangstelling
voor deelnalne aarr een dergelijke cursus
zullen weten te kwehen, opdat ook aan d.it belangrijke facet van het opleid.ingswerk gestalte
kan word"en gegeven.
Het behoeft hier geen betoog d"at alom in cle verenigingen,
d.c CistrÍoten
en de
bond. ,d.ringend. behoefte bestaart aan meer bestuurskader
ter aenvulling/d.oorstroming/opvolging
waarbij cen gerichte
cursus de mogelijkheid bied.t de nodige lcennis
voor d.e vervulling
van d.ergelijke gerneenschapstaken te vergaren,
Sveneens begin 1)'12 hoopt de Commissie centraal (vermoedelijk te ZeÍst) een
(tUO) met de bed.oeling hen te inweekend-te organiscren voor gymnastieklerarcn
fozmeren over,le mogelijkheden van basketball voor de school, alsmed.e om d.e 1eraren te interesserelL voor basketball"
0p d.it zgn. applicatie
week-end. voor l,IOers zal t.z.t.
d-e aand.acht word.en gevestigd. C.oor publicaties
in d.e betreffende
vakbladen.
Verd.er voert d.e Commissie momenteei. bespreJcingen met vertegenwoordigers
van d.e
KonirklÍjke
Land.macht om te komen tot d.e organisatie
in Kl-verband. van een rlBO/
JOM/D0M-cursus ond.er auspicíên en met med.ewericing van d.e NBB, speciaal becLoeld.
voor sport-instructeurs
van d.e d.iverse str{jd.machtonderdelen.
Ook zÍjn besprekingen gaand.e met CïOS te Sittard. inzake aanpassing van d.e specialisatie
basketball aan d.e gewijzigd.e opleid.ingen DOMvan cle IIBB"
lrPapend.altr van d.e NSI' te Arnhem
Naast d.e jaarlijkse
bijcenkomsi op Sportcentrun
met enerzijd.s d.e bond"sd.occnten en and.erzijcls d.c cursusleíd"ers
en afgevaarcligd.en
van d^ed,istrictsbesturen
in september 1970 lieeft de Commissie, in sarnenwerking
met d.e BSC, in fcbrr:arí
19,71 een weekend. tc Zeist gcorganiseerd. voor bondsscheid.srechters,
en 1e cLivisie, d.e bond.strainers/coachcs
uit d.e crcd.ivisies
d.ocenten, bond.strainers/coaches,
erlzo 0p d.ii technisch kaderweekend. werd. het
thema rrarbitrage'; van d.iverse gezichtshoeken uit belichtn waarbij naast sprekers
uit eigen }cring ook sprekers van buiten cLeII33 r'rerd.en uitgenod.igd., d.ie met narne
d.e psychologische aspecten van d.e arbitrage hebben cloorgelicht'
Naast lezingen
met aansluitend.e d.iscussicmogelijkheid. werd.eir d.emonstraties gegeven, films vertoond., alsmed.e aand.acht besteed. aan het wcrken mct vid.eo-record.ing apparatuur"
Gezien d.e algamene waard.ering d.:ie dit evcnement heeft gevond.en, zal d.e Comrnissie overwegcn ind.ien mogcl{jk ook het komend.c jaar }Íeer een d.ergeli;k weekend. te
organiseren.
Tevens heeft d.e Commissie i:ct plan om wed.erom een d.ocentend.ag te
organiseren met het oogmerk om de d.ocenten nader te informeren inzake aanpassing van d.e lesstof aan d.e gewrjzigd.e cursusopzet.
In het afgelopen verslagjaar
heeft d.e Commissie enigc malen vergad.erd. met dc
zgn. BOM-groep, een i.rerkgroep líaarin naast vertegenwoordigers
van de Commissie
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zittfug
had-d.enJ.M.Janbroêrs, J"Burgert,
E,Steuer en Dr E H.Tan.
van en sarnenstelDe BOl[--groep heeft zLdn bezíggehoud-en met opzet en orgariisatie
ling van een leid.d.raad. voor d.e 3OM-cursus. In augustus begint d.e eerste ("try"rimentele)
lOlt-cursus,
na afloop waa^rvan d.e BOI,I-groep zich verd.er zal bezighoubeschrijving van
d.en met d.e neersla€ van d.e cursusstof,
alsmede de d.efinitieve
het leerprogrê.riln&o
lerrencle
Teneindo het opleid.ingsbeleid.
te k1)nncn toetscn aan d.e in d.e d.istricten
j.1.
vÍensen en verlangens organiseerd-c d.e Comrnissie in april
te Utreoht een
d.istricten-hearing,
$raar naast het nieuvre trstandaard. programmarr tevens het d.oor
(ond.erd.eel van het
d.e Commissie ontworpen nieuwe reglement trainers/Coaches
Huishoud.eli;k Reglement van de lfBB) ter d"iscussie werd. gesteld.
Dit reglement - d.at d.c komend.e JAV ter goedkeuring zaT word.en aangebod.en - is Ín
feite het uitvoeringsbesluit
van een reeks eerd"cr door d.e JAV genomen beleid.sbesluiten
ten aa.nzíen vaïl het verplichtsteLlen
aarr d.e verenj-gingen uitkomend"e
in d.e ho,ogste klassen van de competitie,
om d.e betreffend.e ploegen te laten
trainen/coachen
d.oor bevoegd.e oef enmeest erso
In het ontwerp-rcglement,
is naast d.e d.ed.at duidelijk in een lacr:ne voorziet,
finitieve
en d.e adminÍvan d.e eerd.er door d.e JAV genomen besluiten
formulering
stratieve
uitwerking hierrran, vooruitgelopen
op d.e uiteind.elijke beleid.safronmet bed.ing, n.1. d.e d"uid.elíjke afbakening van de grens tusse$ topbasketball
voegde traLners/coaches
and.erzijd.s. 0p
enerzijd.s en basketball
ats recreatiesport
grond. van d.e ervaringen van d.e afgelopen jaren is d.e Commissie van mening d.at
d.e ond,erste grens van topbasketbaLl ligt bij d.e 1e klasse van het district"
De
feiten hebben bewezen d.at in de top-klasse
van het d.istrict
niet meer kan word.en gesproken van recreatie-basketbal1,
cr staan duid.elijk a"ld.ere belangen op het
epel: met het oogmerlc van vergroting
varr d.c promotiekansen trekt men speciale
ngelegenheid.str-spelers
aan (waarbÍj d.e bond. zich ook za1 d"ienen te berad"en of op
d.it prxrt ook de overschrijvingsbepalingen
niet d.ienen te word.en aangepast om excessen te kurrnen voorkomen)" Het zal d.erhalve onveïmijd.elUl< zijn d.at d.e 1e klasse
van het d.istrict
niet meer aJ.s recreatieballers
word.t beschouwd. lfel echter zal
d.e mogelijlcheid. d.ienen te word.en overwogen orn cle ingangsd.atum voor toepassing
van het reglement trainers/coaches
in d.e eerste klasse voor nieuwe districten
tijdehlc d.oor mid.d.el va.n - telksrmale
door cle JAV te verlenen - d.ispensatie uit
te stell-en.
Uit d.e d.istrictenhearing
heeft d"e Commissic ook de suggesties meegenomenom voor
uiteraard. in nad.er overleg met CRM- te overwegen of d.e leeftljdsgrenzen
oefenmeesters niet lcunnen word.en verlaagd", alsmede - in nader overlog met de
Minibasketball
Commissie - te bestud.eren of er niet een verkorte trainerscurslrs
gericht
op miníbasketball,
speciaal bed.oeld. voor junioren,
kan word.en ontworpeur
en georganiseerd..
heeft d"e Commissie d.e li-BB vertegenwoord.igd op d.e vergaOok in d.it verslagjaar
d.eringen var:. d.e IISF met d.e aangesloten sportbond.en betrefferrd.e d.e opleid.ingen"
Naar aanleirling van d.e vergad.ering van april j.1. is besl-oten alleen d.e A3fopleíd"ingen gehroud.enond.er auspiciën van d.e IISF d.oor d.e NBB te d.oen erkennen. Met
(MCS) r,rornarne d.e A3O*opleictingen van d.e Ned.erland.se KatholíeJce Sportfed.eratie
i:r
d.en dus niet door d.e NBB erkend., niet zo ueer vanvÍege d.e onnod.ige verzuiling
d.e overkoepelend.e orga;nisatie van d.e sportwerelcl,
aLswel in het bÍjzond.er ondat
d.e NKS-opleid.ing in bclangrijke mate afwíjlct van d.e d.oor de NSF en d.e voornaa&ste
and.ere sportbond.en voorgestane wijze van opleid.ing en in feite d.e NKS-opleiilin.g
d.us minder gehalte heeft d.an d-e NSF-oplei*ing.
Ten aanzien va& d.e vorig jaar in het versla€ van d.e Commissie aanged.uid.e plannen gelooft cle Commissie te mogen stellen d.at zij praktisch alles in d.e loop van
d.it jaar heeft kr:rrnen realiseren.
Nog niet holemaal uit d.e verf gekomen zíj;n 2
punten, d.ie Ín feite min of meer gebond.en zijn aan d.e belcrachtiging
van de JAV
van het nieuwe rcglement trainers/coaches
NBIJ,
Het gaat hÍer om d.c instelling
van contrdle
op naleving van de eerd"er d.oor d.e
JAV gesteld.e eiscn qua bevoegdhed.en, waaraan trainers/coacheÊ/verenigingen
uit-
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komend^ein d.e hoogste klassen van d-e NBB d.ienen te vold.oen, alsmed.e publicatie
van een lijst van bevoegd.e trainers/coaches
in d.e bond.. Beid.en zijn ten nauwste
verbond.en met het nieuw geprojecteerd.e liccntie-systeem.
Speciaal met betrdclcing
tot d.e genoond.e lijst moge ter verd.uid.elijking clienen d.at d.e Commissie, aan d.e
hand. van haar commissie-archief
d.at tha;ns op het Bond.sbureau word.t gecentraliseerd., weliswaar in staB,t zou zí1n een lijst met namen te produceren, echter zond.er bijbehorende adressen, aangezien dermate veel mutaties plaats hebben gevond.en in het ad.ressenmateriaal
over een periode van veJ-e jaren cursuswerk. Het is
gerdoonweg ond.oenlijk aI d"eze ad.ressen opnieuw na te trelcken en de publicatie
va;n
een lijst met namen zond.er ad.ressen, dus zonder d.at d.e belanghebbenCen, de verenigingen,
weten waar d.e betreffend.e personein te benaderen zijn, is weilig
zinvol.
Derhalve heeft de CommÍssie in het nieuwc reglement bewust gekozen voor een licentíe-systeem,
ad.resverand.eringen
waarbij aan d.e hand. van d-e licentie-aanvragen
kunnen word.en geregistreerden d,an jaarli;ks publicatie
van een up-to-d.ate adressenlijst van actieve erkend.e oefenmeesters kan plaatsvind.en.
De contaoten met het Sond.sbestuur en de and.ere ilpartnerlr in het opleidÍngswerk,
d.e 3SC, ?Íaren wed.erom uitstekend,
Een speciaaf,. woord. van d.ank is verder op zijn
plaats voor d.e enorme en uitstekend.e steun d.ie de Commissie van d.e zijd.e van het
Bond.sbr.reau en d-e nieuwe Bond"sd.irecteur mocht ontvangen? speciaal op het gebied.
van het zeer veLe stencilwerk verbond.en aan d.e door d.e Commissie georganiseerd.e
bijeenkomsten en d.e publicatic
van cursus en opleid.ingsprograrnmars, alsmed.e correspond.entie en organisatorisch
werk mob,t. d,e organisatie van d.e 3OM-cursus.
Hierbi.j moge ter verduid.elijking
d.ienen d.at in principe
alle contacten met overkoepelend.e organi-saties en overheid.sinstanties,
zoals NSF, CRM, êÍrzo in principe
via het bureau 1open.
Voor het moment c.e. de nabije toelsomst heeft
gepland. c.q. in voorbereid.ing/studie
:

d.e Commissie d.e volgend.e projeJrten

ào centraLe BOM-cursus te Zeist (vermoerlelilke start op 28 augustus 197t)",
b. oentrale l8K-crrrsus te Utrecht (vermoed.clljke start in februari a's.)
c, applicatie-weekend. voor gymnastiekleraren 1,ïOte Zeist (vermoed.elijk januari

1972);
d, docentenweekcnd. te Zeist (vermoed.elijk september of oktober a.s,);
e. technisch kaderweekend- te Zeist (vermoed.clijk maart 1972)
f. applicatie-stages
voor oefenmeesters d-ie langere tijd. geled.en d.e cursus hebben gevolgd."
Verd.er hoopt d.e Commissie het reed.s jaren slepend.e overleg
inzake uitwerking
van d.e mogelijlched.en voor een effectievere
weer te activeren en d.efinitief
af te rond.en"

met het Bond.sbestuuï
"cred.ietbewakingÍr

Ook zal met het Bond.sbestrrur nad.er overlegd dienen te vrorden hoe de steed.s weer
opnieuw opd.uikcnCe kwestie van een red.elijke honorering van d.e d.ocenten tot een
meer d.efinitieve
oplossing kan word"en gebrach*. Naarmate er meer cursussen word.en georganiseerd. zal een steeds groter beroep op het d.oce'ntencorps moeten word.en ged"aan. Waar enerzijd.s dus een groter beroep op d.c beschikbare tijd. van d.e
d.ocenten moet word.en gedaanr màg aan d.e and.ere kant niet word.en vergeten d"at d.e
bond. nogal wat cisen stelt
tr&rv.
d.e vakbel<waarnheid.van d"e docenten: voor bepaald.e vakken word.en practisch
alleen l{O-ers genomeno Een red.elijke honorering
is d.us zdcer geboclen echter ina,v.
d.e red.elijlcheid. van d.e huid.ige honoreringsregeling zij opgemerkt d.at d"e Commissie met bezorgd.heid. heeft moeten constateren
dat er niet alleen een verschil
is met de honorering van d"ocenten bij and.ere
bond.en en instanties
al-s het NSF, d.och d.at b.l'o met name bij d.e NSF van tijd. tot
$loonrondes??
plaatsvind.en,
tijd.
zod.at d.e NBB niir: of meer steed.s achter de feiten
blijft
aanlopen. Het is d.uid"elijk d"at d.e IIBB hct soort honorarj.a dat d.e NSF b.v"
aan acad.emisch gevormd-en karr bieden, ni-et lian benad.eren d.och het verd"ient volgens d.e Commissie overweging te bestud.eren of gelijktrekking
met d.e laa,gste oategorie honoraria van d.e NSF niet dient plaats te vind.en met dan het automatisch volgen van d.e riloonrond.enrt va;n d.e NSF, als ind.ex. Hierd.oov zal de door de
Conmissie reed.s geconstateerd"e zuigkracht van betere honorering van d.e A3o-cur-

sussen }n:nnen worden tegengegaarr, terwijl ook het d.oor d.e NSF gevolgd.e systeem
rdrening houd.t met het ?rreistijd.enverliestr, een probleem waa^rmeede Commissie
reed.s d.ít seizoen onaangenaa;n werd. gcconfronteerd- bij het zoeken van docente.:t
voor een cursus in een excentrisch gelegen d.istrict.
fn d.it verband. zij ook nog opgemerkt d.at d-e Commissíe op het moment van schrijven
van het verslag grote moeilijkhed.en ond.ervind^t bij het aantrelcken van d.ocenten van
buiten d.e bond voor d.e BoM-cursus. Het gaat hier in het algemeen om figuren van
naam en faam in d.e sportwereld. op het betreffend.e gebied., voor het merend.eel
met acad.emische graad in het betrcf,fende vakgebied.. Deze d.ocenten zijn gewencl aan
zekere tarienren cn voelen er niet veel voor om voor mind.er te werken" Hoewel d.e
honoraria voor d.e BO}I-cursus op een hoger nÍveau liggen dan voor d.e lagere cursussen, bestaat er eeÍl d.uid.elijk verschil.
Waar d.e eigen bond.scLocenten d.oorgaans d"oor hirn rrgebond.entrzijn met (misschien is
het begrip r?bezeten zijn v6ptr beter op zijn plaats) basketball
het doceren aan d.e
NBB cursussen zien als rrhobbyrr inraard-oor zij bereid. zijn met mind.er genoegen te nemen d.an ind.ien men d.it voor derden zou doen, het is duid.elijk d.at een d"ergelijke
instelling
niet bij d.ocenten van buiten de bond. verwacht mag word.en. Dat êrêrêr
een zeer moeililke materie vormt zal weinig betoog behoeven. Afgezien of cle ltrBB
bed.ergelijke honoraria zou kunnen betalen zou dan sprake zijn van verschillende
loning van eigen en andere d"ocenten aaJI cen cn d.ezelfcle cursus. Met het 3ond.sbestuur is hierover
reed.s nad.er overleg gaande.
!e

samenstelling

van d.e commissie was d.it verslagjaar

Dr B. Rosebeek
D.H, Sclimiill
J. Hórchner
H.F. Ald.enberg
J. I',oper
?i.[t.J.Mnv. d. Sommqr-

a-ls r.'olgt

3

voorzitter,
co-ordinatie
vice-voorzitter,
technische zaken
crlrsus organisatie
secretaris,
financiële
zaken
docenten corps
algemene zaken

Aarr het eind. van het versLa.gjaár moest cle Conunlssie noodgedwongen afscheid. nemen
van H.tr'. Ald.enberg, d.ie uit hoofd.e van structrr-re1e veranderingen bij d.e industriele ond.erneming waer hij werkzaarn is, d.eze zomer is verhuisd van Amsterd.arnnaar
Zuid.-Limburg. Zijn nieuwe werkzaamhed-en aldaar vergen van hem vooralsnog zeer
veel tijd. en d.aarbij komt z{jn thans meer e:iccntrische
woonplaats, hetgeen tezamen
maalrb d.at hij voor het werk in d.e Commissie niet meer d.ie tijd. vrij kan maken d.ie
hij voor d.e juiste verrulling
va/r zijn talcen Ín cle Commissie nod.ig acht. Uiteraard. kan d.e Commissíc hiervoor volLed.ig begrip hebben aL zaL zij d.e inbreng vart
Alclenberg, dio sind"s d.e instelling
van d.e Commissie hiervan d.eel heeft uitgein Nemaakt en ook voor d.ie tÍjd., roelhaast vanaf het prille
begÍn van basketball
d.erland., zowel op iret gebied va;n opleidingen als op technisch gebied. actief is
geweest in d-e bond, nod.e missen. De Commissie wi1 d-an ook d.e hoop uitspreken d.att
ind.ien hij in d.e toehomst weer over wat meer vrije tÍjd. za\ kunnen beschikken, de
bond. wed.eroÍl een beroep op hem za\ mogen docn, met name in het geval van mogelijke toekomstige ontr,rildcelingen op het gebied. van opleidingen
in het d.istrict
Limbr:rg.
In verband. met het wcgvallen van Ald.enberg en ook met het oog op d"e zich binnen
d.e Commissie stelk uitbreid.end.e werkzaarnhed.en,toekomstige opvolging van huid.ige
commissiel-ed.en, enz. hoopt de Commissie op lcortc termijn een aantal MO-ers/oeblaarfenmeesters bereid. te vind.en d.e geled.eren van d.e Commissie aan te vullen,
aLleen
gcd.iend.
zijn,
rnee niet
zal
d.och
aanvulling
kruantitatieve
van d.e Cornmissie
waard.oor tevens een verhoogd.e inbreng van vakleerkrachten
zal kunnen worden ve:rkregen.
bij
Tot besluit
d.ankt d.e Commissie ook ilit jaar weer allen, die in d.e districten
het opleid.íngswerk betrokhen waren" De comnissie hoopt in het volgend.e seizoen
wed.erom op hr.rn hulp en inzet te mogen rel<enen daar zonder d.e inspanningen en
opofferingen van cleze med.elrerkers in d.e d.istricten
niet mogelilk was
het beslist
geweest d.e thans behaald.e resultaten
te boelcen.
J. Hiirchner, secretaris.

-26PROTESTCOMUISSIE
Afgelopen

seizoen is

d.e commissie maar 1 rnaal bij elkaar

geweest.

Er zijn 2 officiëIe
protesten geweest, l van d.e ver. H.o.c. uit Haarlem betrefd-e
wed'strijd.
E,D.D.
HOC - 3.0.8.
en 1 van het rayon Utrecht Dames ver. Midfend.e
1and. betreffend.e de wed.strijd. U.V,V, - Mid.Iand..
Wat het protest van d.e ver. H.O.C. betreft,
moesten wij liet bestuur advi-seren
deze af te wijzen, d.aar er geen red.enen aaf,rwezig vraren, d.at iLe scheidsrechters
d.e spelregels verkeerd. zoud.en hebben toegepast,
Met het protest va.tr d.e ver. Mid.land 1a6 het
d.at er foutíef
was gescoord^.0nzesinzi.ens j-s
wed'strijd.. De d.ad.er r,ras ni.et te achterhalen.
viseerd het protest aan d.e ver. Midland. toc

lrat moeilijker,
omd"at hieruit
er fraud.e gepieegd. na afloop
i,Iij hebben d.aa.rom-het bestuur
te w-ijzen.

Wij menen te mogen opmerken, d.at eon compliment aan d.e scheidsrechters
plaats is' Het kleinc aa.ntal protesten wijst er op, d.at d.e spelregels
gemeen goed. word.en toegepast"
De commissie bestond. uit

:

bleel,
van d.à
gead-

op ztn
in het al-

d.c Hr Renout
de Hr Snel
Mej" Srekhof
Secr. Mej. L.H.3rekhof.

PRoPAGAI{DA
COMrWSqrq
De propaganda commissie is door het, d.oor omstand.ighed.en ged.urend.e vele rnaand.en
uitgeschakeLd ralcen van haar secretaris,
ernstig in d.e activiteiten
geremd gevíeest.
Een prijsvraag met betrekking
tot het ontwerpen van een vlag voor d.e li-BB leverde
een verheugend. aa;ntal inzend.ingen op. De comnÍssj.e betreurt
het d.at in het verslagjaar nog niet tot d.e uitslag
van d.e prijsvraag kon word.en gelcomen.
Een vergad.ering met d.e propa,gandafr:nctionarissen
uit d.e d.istricten,
cLie in
Arnersfoort werd. gehoud-en, was bijzond.er nuttig
en d.e comrnissj.e zal- zo vlug mogeujk trachten d.e besluiten,
die aLd.aar zijn genomen, uit te voeren.
Aan het eind. van het verslagjaar
werd. aan d.e telcenaar Dik Bruynestein d.e opttBasketball,
d.racirt gegeven een t ekening voor een sticker
met het opschrift
tt
Fantastisch man! te ontwerpen. Het is d.e bed.oeling, d.at d.eze sticker in ruime
mate in het lal:d word.t verspreid..
De fold'ers betroffend.e mini-basketball
gingcn in het verslagjaar
rdeer vlot vzur
-Óp
d.e hand., waardoor op het laatst neen moest worden verkocht.
korte termijn
zuLlen d.e fold.ers word"en herd.rukt. Ook zullcn d.e spelregels van minibasketball
zo spoed.ig mogelijk in omloop word.en gebracht,
De samenstelling

van de commissie was ars vo3-gt : J. Kope?' voorzr
D. Grootveld, s€cïr
P.G,M. Bovens
J.J. Hui-sman

REGLflIMITSCOMI!trSSÏE

I
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Het versl-agjaar
1970-1971 stond wat d.e baskctballsport
betreft
in het teken van
d-e sponsoring. Het behoeft d.an ook geen betoog, d.at één van d.e belangrilkste opd'rachten, die d.e reglementscommissie heeft verlnrld., i.s geweest het ad.vies in d.e
vorm van een concept-reglement rrSponsoring en Reclarneil, d.at een nad"ere, geconcretiseerd.e uitwerlcing betekend,e van het op de algemene Led.envergad.ering genomen principebesluit.
Een positieve
stap is hierbij geweest dat bij d.e laatst ge-
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houden vergad.ering
wezig rÀraren.

over d.it ond.erwerp bijna alle

led.en van het bond.sbestuur &&Ir-

Sovend.ien heeft d.e commissie zich bezig gehouden met het geven vari adviezen over
het aangaa.n van fusics en de interpretatie
varr d.e reglementen aan het bond.sbestuur, commissies en verenigingen.
Ook heeft d.e commissie zich wed.erom nad.er geóriënteerd
zet van het huishoud.elift reglement.

over een hernienwd.e op-

FINANCIEI,E COMMISSIS
De commissÍe bestond. per 14-11-1970 uit slechts de heer rr. Marcus, waarna op
13-2-1971 d.e heren d.e Kruyf en Brekhof de cornmissie kwamen versterken
en completeren"
De commissie is t/n 30 jun:- 1)11 in totaal { x bijeen geweest, waarbij 2 besprekingen met de bondspenningmeester.
In d.e commissievergaderi-ngen is de behancleling van d.e taak en doelstelling
van
d.e conmissie één d.er hoofd.zaken geweest, waarbij aan de reglementscomrnissie verzoeht is, haar interpretatie
te gcven over d.e artikelen
van het huishoud.elijk
reglement, d.e financiële
comrnissie betreffend.e.
De reglementscommíssie heeft inmid.d.els aan d-it verzoek vold.aan.
Tevens is met een enquête gestart inzake ongevallen- en bloA.verzekering, teneind.e te kunnen komen tot een voorstel aan hct bondsbestuur en eventueel aan d.e
Algemene Vergadering.
De commissie bestond. uit

:

J. de Knlyf - Voorzitter
- Secretaris
A. Marcus
H.J. Brekhof-Lid.
A. Marcus, secretaris,

MMISCHE COMMISSIE
De commissie kwam in het bond.sjaar niet bijeen. Ond.ergetekenCehad, namens de
N.B.B., zitting
in een l\Íed.iscire Commissie van het NOC, d.at zícb bezLghoudt met
d.e med.ische problcmen met betrekking tot Olympische $peIen.
Hoewel d"e bijeenkomsten van d.eze commissie zeer nuttig waren, kan het d.irecte
resultaat
word.en uitvoor d.e N"B,B. op d.it moment nÍet in moetbare activiteiten
ged.nrkt, omd.at d.e ploeg voor de Pré-Olympische Spelen niet belcend. is. Mogeli;khed.en om d.e geselecteerd.e spelers med.isch tc testen zijn aanwezíg.
Tevens was ond.ergetehend,e d.eelnemer aan bijeenkomsten voor bond.scoaches en -artsen, d.ie ond.er lcicling van d.e psychiater
Zeven (A:*.) pogingen ded.en orn tot een
sensitivit"y-training
te komen. Dit is ingegeven d.oor de twijfels rond. d.e nood.zaak om een psycholoog naast de coach te zctteni
er ztln stronringen die met sensitivity-training
hopen te bereiken, d.at coaches gemakkelijker met hiu: pupillen
gaan communiceren.
De commi-ssie bestond. uit

: J.lui. Janbroers, voarz,fsêcro
B.!'. v.d. Bosch
P. Eskes
J,ltl. Janbroers,

I

secretaris.
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Q[/rn{IgEIE
Aan s chri.jvinesb eI eill
Voor het gevíone competitieprogïamma
ruim J00
werilen in eerste instantie
bed.roeg 1Q dfo,Helu
scheid.srechters
aangeschreven- Het afschrijvingspercentage
vervangen van d.eze scheidsrechters
levercie ciuid"elijk mind.er problemen op d.an het
vorige seizoen, a.fschrijvingen kwamen hier betrekkelíjk weinig voorr
leverd.e d.e
Het grootste probleem ten aanzien van d.e scheidsrechtersbezetting
belcercompetitie. Hier ontstaari moeilijkhed.en doordat d.e verenigingen,
d.íe ín
bepalen,
zo
bericht
van
d.e
ond.erling overleg hun speeld.ata kunnen
J-aat
speeld.atum aan d.e competitieleid.er
zeerd.en, dat er voor ons vrijwel geen andere mogelijkheid. overblijft
te benaderen.
d.an telefonisch
scheidsrechters
Uiteraard" levert ecn aanschrijving op zo korte terlnijn beschikbaarheid.sproblemen
op bij d.e arbiters.
Hoewel we d.e moeilijkhed-en wijwel steed.s hebben kmnen oplossen, mede dankzÍj de goed.e samenwerking met cnige districten,
staan wij een strakkere regeling voor met betrekking
tot d.e planning van d.e d.ata van bekerwedstrijd.en. In ongeveer 4" van d"e gevallen kwam een scheidsrechter niet op, Meestal
was hier sprake van overmacht, bÍjvoorbeelcl d.oor plotseling
overwork, waarvarr wij
wel op d.e hoogte werd.en gesteld,
maar waarbij wij niet meer kond.en ingrijpen,
Conclud-erend kan, vergeleken met het vorige seizoen, vatrr een duid.elijke verbetering worden gesproken. Wij zí1n zo vrij d.e d.oor ons reed.s enige jaren bepleite
en
op de BAï van j:uu'tí 1)lO aanvaard.e scheid.srechtersbetaling
als voornaarnste oorzaak van d.e verbetering
te zi-en. Naast de normale reis- en onkostenvergoedi.ng
werd.en het afgelopen seizoen wedstrrjd.en voor d.e land.elijke competities en de
beker gehonoreerd. met f 1Or--" HÍermee werd. in onze bond. ingevoerd", wat in de
omJ-iggend.elanden al enige tijd gebruikelijk
was. I'lij zíjn van meni-ng dat het zeer
gewenst i-s d.at cle honorering
zo snel mogelijk word.t opgetrokken in d.e zin d"ie
volgens ons op voornoemd.e BAV is overeengckomeri" fmmers, wij zitten in een ontwikkelitrg waarin cnze leidinggevend"e clubs steed.s bewustcr naar topsport gaart
streven. De arbitrage
geLijke tred. moeten hcud.en, hetzal met d.eze ontwikkeling
geen een zware last legt op d.e schoud.ers varr d.e scheidsrechters"
Iríaar d.eze ontwÍkkeling
algemeen met financië1e
d.e
emolumenten gepaard" gaat, ]i.Èt het juist
arbiters
hiervan ook profijt te laten trelcken.
BONpSSCH_EIDSRACT{T!ËiSC
oRPS,
We begonnen het seizocn met 43 scheidsrechters.
Tijd,eris d.e competitie werd.en tot
bond.sscheidsrechter benoemd,d.e l{eren Day, i-attiselanno
en Rotteveel. Tot adspirantbond.sscheid.srechter werd.en benoemd.d.c Heren v.d., Esschert, Groothof,
Schoond.erbeek, Socd.erhuijzen, Toney en v.d"Vall'.. In enkele gevallen werd. een ons
ged.ane voordracht tot ad.spirant bondsscheid.srechter niet d.oor
door het d.istrict
ons overgenomen. Afgevoerd werd de }Ieer Toff.
Per 1 januari
1971 verlieten
d.e lIeren Huigen, Marcus en Trap het corps" Dit
omd.at zij al-s eersten d.e, d.it seizocn voor bond.sschcidsrechters ingevoerd.e,
leeftijd.slimiet
van !O jaar overschred.en. Va.n hcn werd. op gepaste wijze afscheid.
genoÍnen, waarbj.j hcn namens d"e bond. een herinnering
werd. overhand.igd..
Gezien bovenstaand.c mutaties beschikten wij aan het eind,e van het seizoen over
46 scheidsrechterso
De scheid.srechters
kwamen in la.nd.elijk verband. d.rie keer bijeen. Voor het begin
vart
van d.e competitie werd.en te Amsterdam de spelregel interpretatiewijzigingen
d.e stage te Utamaia besproken, alsook de gevolgen va.n het invoeren van de recds
gememoreerde betalitrgo Na afloop van d.e competitie werd. nog een bijeenkomst bclegd. te Utrecht, waaT over diverse orga.rlisatorische zaken, zoals scheidsrechtersbegeleid.ing
en d.ubbelfuncties,
van geclachten werd gewisseld.. Tussen deze
beid.e bijeenkomsten lag de stage te Zeist, ri{aarover el-d.ers in dit verslag fiêêxo
Bij d.e begeleid.ing va,n de scheidsrechters
vormd.e ook d.it jaar weer de beoordeling een lmellend" probleem. Begonncm werd. d.it seizoen de d.istricten
bij d.e be-

-29oord.eling ia. te schakelen. Hoewel d.it nog niet tot volle tevred.enheid. heeft
werkt, zullen wlj op d.eze weg zeher samen net de d.istricten
voortgaan.

ge-

Overwogen is of het zinvol zou zijn d.e coachcs va.n de land.eJ.ijk spel.end.e verenigíngen op d.e één of and.ere manier in te schakelen voor het verkrijgen van gegevens over d.e scheicLsrechters.
Ook and.ere land.en kennen d.it systeem.
Geste1d. kan word.en d.at d.e reacties
varr een aa.ntal coaches bij een voorzichtige
poging onzerzijd.s in d.eze richting
bepaald. niet bemoedigend. waren. Het zal duideljjk zijn d.at een sluitend. goed. ftxrctionerend. beoord.elingssysteeÍn onontbeerlijk
isr niet in d.e laatste plaats voor eeÍl rechtvaard.ige behand.eling va,n de scheid.srechters
zelf. Aan d.e hand va.n de verkregen gegevens werd. in enkele gevallen
hierover met d.e betrokken scheidsrechter
gesproken.
Gezien d.e vrij grote frequentie
van bijeenkomen va.n het gehele scheidsrechterscorps en het ond.er het hoofd. opleid.ingen vermelde, werd mede in verband. met tijd.gebreh d.it seizoen afgezien vam het organisersr
van bijeenkomsten met kleine
groepen scheid.sreoht ers.
Het achter ons liggerd.e seízoen werd. gepoogd d.e door de districten
vcorged.ragen
ad.spirant-bond.sscheid.srechters
op hun geschiktheid. te beoordelen door ze in d.e
land.elijke competities te laten scheid.srechteren. Deze soheid.srechters zijn ons
narnelijk meestal onbelcend. Iiun niveau bl-ijkt zeer uiteen te Lopen. Het systeem
heeft niet bevred.igend. gewerkt. Het inschakelen in d.e land.elljke competitie
leverd.e een aantal problemen op, één is bijvoorbeeld d.e aanwezigheÍd. van ê€rr ceh.trale ha1 met vrij veel wedstrijden, d-it betekent beoord.elingsmogelijkheden op één
avond., verd-er laat het competitieverloop
niet altijd. toe een wed.strijd. voor beoord.eling te gebruiken,
d.at wij niet bevrectigend. hebben lrrnnen oplossen. Voor
sommige van d.e voorgesteld.e arbiters
heeft d,it geleid. tot eelr vríj lang slepend.e
benoemingsprocedure.
Wij hebben onze ged.achten over and.ere mogelijkhed.en laten gaan en hebben thans ecur
mentomegeling in stud.ie,
OPLETDINGEN
Wat betreft
d.it ond.ercleel zijn d.e activiteiten
van d.e commissie d"it seizoen aa;nzienli$< uitgebreid,
gewoonli;k
d.e cursussen voor beginTen eerste werd.en zoals
nend.e scheid.srechters
gehoud.en, Iïi.erond.er volgt een oversicht
van deze cursusgen 3
Pl-aats

i

i-

Amsterd.arn
Bred.a
Castricum
Delft
Den Held.er
Dord.recht
&rsched.e
Gorinchem
Groningen
Haarlern
Ilaarlem
Leeuwarden
Leid.en
Lisse
Nijmegen
Oud.-Seyerland
Rijswijk
Tubbergen
Urk
Utrecht
Vlissingen
ZwoI]-e

Deelname

qeplqesÈ

23
12
24
1B
24

12
16
23
14
20

to

4n

17
29

16
13

27

zo

1l

27
33
19
21
25
27
,ó
?Á

35
23
14

rÍ

19
23
Jl

13
14
24
?2
3B
15
26
1l

10

Iocent
Renout
v.d.. Sommen
Leegwater
Renout
Renout
v.Dishoeck
Rosebeek
v.VIiet
Cramer
Renout
Renout
Cramer
Renout
Snel
v.d.. Sommen
Snel
v.Disnoeck
Rosebeeic
Crarner
Snel
v.Vliet
Rosebeek

-30ons van d.e zÍjd.e van d.e d.ocenten
Over enige vailr d.eze cursussen bereikte
kritiek
over het opkomstpercentage van d.e cursisten,
Daarnaast leek het ons zeer nood.zakelijk rneer aand,acht d.an voorheen te beDerhalve nerd.
steden aan d,e begeleid.íng van de gevord.erd.e scheid.srechters,
in íed.er d"istrict
een gecombineerd.e film- spelregelavond" gehoud.en. Dit in
samenwerking met de d.istricten.
Hierond.er volgt een overaicht van d.eze avond.en :
Plaats

Doceq!_

Amsterd.am
Arnhem
Bortel
Den Haag
Den Helder
&rsched.e
Groningen
Leeuward.en
Sittard
Utrecht
Vlissingen
Zwolle

Onrrrst
Onn:st
v.d.Sommen
Leegwater
v.Dishoeck
Rosebeek
Rosebeek
Cramer
v. d..Sommen
Renout
Renout
Rosebeek

êanwezi.jqen
onb.
n
I
ollbr

onb.
1V
t1

28
21
^

nÏ.

21
JI

17

Het d.ocentencorps spelregels werd. uitgebreid. met de lleer v.Vliet.
Tenslotte werd door onze commÍssie in sa"nenwerking met de comrnissie opleiweekeinde gehouden op het IO{1IB
d.ingen op 6 en ? februari
een teclnisch
Schmiillt
Sportcontrum te Zeís*. Als inleid.ers trad.en op d.e Heren Blitz,
Carlier
Een praktijkdemonstratie
en Janbroers.
stond. onder leid.ing van de
werd.en geleid d.oor
Heren Janbroers cn Leegwater. De spelregeldiscussies
d.e Heer Onrusto llij zijn van mening d.at het weekeinde aan d.e verwachtilgcn
heeft beantwoord en herhaling vcrd.ient" De opkomst van d.e scheid.srechters
d.it weeheind.e was goed.
o0NTACTm{.MEr DX DISTR+CTSI
contactavoncl met de scheid.srechterscomDe zo langzamerha.rd. gebruikelijke
missies van d-e d.istricten
werd. aan het eind.e van het seizoen op ! juni te
Utrecht gehoud.en, Er werd van gedachtcn gewisseld. over verschiLlend.e orbegariísatorische
zaken, zoals scheid.srechtersbeoord.eling en begeleidingr
van scheid.srechters,
a,fbakening van d"e aanschrijvingswerkzaarnhed.en
taling
tussen bond. en d.istrict'
TNTffiNATIONATE ZAKEN
FIet verheugt ons ten zeerste dat ook d,it scizoen onze internationale
scheid.srechters een toenemend aantal uitnod.igingen bereikte voor het l"eid.en van international-e
wcd-strijd.en, zowcl van d.e kant van d.e FIBA alsook
U hierond.er
cloor rnidd.el van cnige natir:nale bonden" Een overzicht treft
aan.
A. Brakel
september 1!J0
jarruari
februari
mê1

Europese Kampioenschappen Dames te Leeuwarden en Rotterdam 4 wed.strijd.en
Zweden
1971 Etropa bokaal Heren liálsingborg
- Legia \laxzawa
IFK ilálsingborg
1971 Europa cup Heren I'iadrid. Spanje
Real Madrid. - Sofia
tournooi liuropese Kampioenschapper: Heren
1971 Kwalificatie
Kattowice Polen, deelnemers Roemenië, Denemanken, Hongarije, líales, Pclen.
{ wed.strijden,
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1O-12-197O

Europacup d.ames, Ihlinburgh Schotland
Boroughmuir - Juventud. Nerva (Barce).ona)

H.v.Houten
september 1!JO

Europese Kampioenschappen names te Leeuwarden en Rotterdarn
{ wed.strijd en
197O Europabokaal heren Luxemburg
BBC Are,ntia - Racing 3e11 (nefgie)
1971 Denemarken, Nyborg en Horsens, 2 maaL Denemarken - Ned.erIand. Heren"

november
april

P. Leegwater
augustus 197O Universiad.e, Turijn, Italië,
B heren- en 1 d,ameswedstrijd.,
september 1!10 Duropese Kampioenschappen Dames te Rotterd.arn
5-12-197O
17-10-1970
4-72-197O
10- 2-1971
1U 3-1971
27- 1-1971
januari 1971.

I wedstrijd.en
tser1ijn, Duitsland,
interland. Heren West Duitsland. - FÍn1and.
S,bropacur.riicrcn :
Luik - Maccabi Tel Aviv
ffitand.aard
Leverkussen (Duits1a.nd.) Leverkussen - Ignis Varese
Antibes (Fra.rÈrífi),
Olympiques - Slavia Praag
Varese (ftafië),
Ignis Varese - Real iviad.rid.
Europacup Dames :
Spartak Praag - Clermond. Ferrand.
ffioi,,iakije),
Giessen Duitsland.r 3 land.entournooi, Iriest luitsLand., Finland., Griekenland,
3 vred.strijd.en
lSrusse] Belgiê, interland Hercn België - Spanje

11- 5-1971
Co&'rrust
november lpJO Giithingen, Duitsland.,

Lbropacup Dames
Góthingen Ol - Rapid tiien
d e c e m b e r1 p J O Madrid", Spanjo, Europacup Dames
Greff - Wisla Krakau
januari
1971 Pz'aag, Tsjechoslowakijc, iluropacup Heren
Sl-avia Praag - Ignis Varcse

A.Renout
november1pJO {,everkussen (Ouitsland.),
apri-l

BAC Etzella (tuxemburg)
1971 jongensjuniorentoernooi3 wed,strijden,

TUB 0z} Bayer Lever}msserr,
Europacup Heren.
te Salzburg ( 0ostenrijk)

TOURNOOÏB{
Onze seheid.srechters waren op een groot aantal- natÍona1e en internationaI{edewerking werd. oncier meer verleend aan d.e interle tournooicn actief,
nationale'bournooicn
van Fiat Stars, Levirs-Flamingors en Pfaff Stars,
alsook aan d.e officiële
natj-ona1e jcugdkannpioenschappen te Haarlem en de
itled.erl and.se Stud.ent enkanipio en schappen t e Xnsched.e.
De samenu;erking met bestuur en overigc commissies was het afgelopen seizoen goed., spcciaal hct ccntact met ci.e commissi-e oplcid.ingen ïÍas inten^:
^3
bIt-iL.

De commissie was aan het

eind.e van het scizoen a1s volgt

sarnengosteld:

I)r B Rosebeek
voorzitter:
secretatisS J.Cramer
leden
: P.Leegwater
C. Onrust
lrl.v.d. Sommen
P.v"VIÍet

FINATICIffi, VMSLAG 1A7O-1971
Zoals was te voorzien na afloop van d.e Europese karnpioenschappen clarnesin september 1970 is het bond.sjaar in financieel
opzicht niet geheel geslaagd te noeíil€lOe

Hierbij d"ient d,irekt te word.en aangetekend-, cla;t ook de verhuizíng, naar een ni-euwe ruimte voor het Sond.sbureau het resultaat
sterk heeft beïnvloed..
Niettemin lUkt bij een nadere analyse van enkele aktiviteiten
d.at d.e N.B.B. voor
zijn d.ienstverlenend.e werkzaamhed.en t e l-aag wordt gehonoreerd..
In d.e begroting 1971-1972 ze!
derhalve een aantal verhogingen va"n heffingen
erd.. word.en aangdsond.igd..
Het Bond.sbestuursversla,g verrneldt reeds d.e toegekende subsid.iebed.ragen; het is
de penningmeester een genoegen hier afzond.erlijk oprechte d.ank te brengen aan d.e
Nederland.se Sport Fedcratie,
het Nederland-sch Olympisch Comité en het Ministerie van Cultuur,
Recreatíe en llaatschappeli,lk ïiíerk"
j-n gedachten, maar ook d.e goede samenDaarbij komen niet slechts d.e uitkeringen
werking met d.e verantwoord"elijke functionarisseno
Bijzondere da.nk verd.ienen voor.ts lr{evrourv Eo van Daal-de Roo te Rotterd.am en d.e
Heer G. Bonnema te Leeuward.en voor hun voortreffeliike
verslaE van d.e
financiële
E\rrop es e Kampio enschappcn.
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PASSIVA

AKTIVA
1r-

fnventaris

l&rà@-p-q€1-q:
Score-b1ocs

Í'

748125

I

Vooruit betaaldNed., 0lympisch Comité t11
Min, v. C,R'M,'71

37.406ó2
1 . 6 8 3J g

Reserve Pr6-0lympisch tournooí

tt 12.757
Verenigingen
r1O
tt
Distri-cten
2.136 t}z
t' 4.3OQ161
Voorschotten
Debiteuren
f 31.832139
Afs voorziening
dubieuze
vord.eringen rr T.0O0r--

I
rn
ín

Kapitaal peï 30 juni 1!10
Af ; Naclelig saldo 197O-t71

1972

Reserve aanschaff ing spelregelboekj
Scirgl-àen _gg__qvgrl-qp eqle

,r 24,832,39
73r 72
",,
49.600r-fr 27,00or - $ 121.452
r09

Geldmiddelen:

es

f 35,722173
n 12.827
r5O
n 3.652128

p o st en-

Verenigingen
listrikten
Crediteuren
Vooruit ontvangen
Ned. Olympisch Comitê 1971
Ivïinisterie van C.R,I{. 197O
Ministerie
van C.R.M. 1971
Necl. Sport Fed.eratie 1!'/1

f

r

n

tr

Ê[:a\

). ))wr--

1na76 126

" 49,553160
"to 3 . 6 9 4 , 4 5
25. 495,49
r, 6,47At,, 40.181r43

" )_q789p6

il168.810,29

AMRO-barlk N,V. Rijswijk:
- rekening-courant
f 27.977,55
tt 2,824r19
- spaarrekening
r
t 38.4g2r3B
-- termijnrekening
Postcheque- en

girodienst

rr 30,265r59

,71
" gg.r59
Totaal

f 2 2 1, 0 1 2 , 8 0

f 2 2 1 . 0 1 2B
,0
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.AKTIVA
Inventaris
gef !.000rvan iret nieuwe Sond.sbureau heeft een bed.rag van:
De inrichting
ílà,
vaÍ}
Ivlinisterie
lne+
bt1
60
weJ.ke voor
va;r- 25
vergd, d.at ná de afschrijving
{,
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk lderk is ged-eklareerd, geheel ten laste van
1970-1971 is gebracht"
d.e exploitatierekening
in dit boekjaar.
Hier ligt
één van d.e belangri.jkste oorzaken varr het tekort
en oger,l_epegèe poglen,
lord.eringen
Verenigingen
D7O-1971 is gepubliHet betrekkelijk late tijd.stip waarop d-e slotafiekenstaaf
en andere heffingen
ceerd, heeft ertoe geleid. d.at 3 10 {" van d.e contributies
per balansdatum nog nÍet was betaald..
'lJ d1o
betaal-d..
was circa
van d.it jaanrerslag
íen tijd.e val salnenstelling
Van het restant moet waarschijnlijk I f 1.OOO'- a1s oninbaar worden beschouwd.t
waarvoor een voorziening is getroffen.
De specificatie

12.757t10 Ís als volgt

van het bedrag ad- f

Geld-erland. (vervolg)

Amsterd.am
Aalsmeer
Amstelveen Zapad.
A,M.V.J.
Azimma
Black and lrÍhÍte
D.W.Vo
Falcons
Fiat Stars
i
Giants
fierly

{

i. :. .

K.N.S.M.
Land.lust
Lely
Mosquitos f,ïut Lr.,-.\
Racing Amsterda,r
Rivalen
ScaLo
T. O.P.
V. V. G.A.
Wilskracht
lf. 0. v.
XSrstus
Zaandam

Detrolt Stars i)\,i'
Giants '63
Mariënburg
Menhir
Ymir

f 316150-- H,I3C Cheetah
t'
7 r-- - Stn l,lartinus
rr 313rTL
l{ountain Stars
ï 2 7 2 1 5 0- t 6 4 P K
rr
1r- - Rear
45t30 - Red. EagLes
"
- Sphinx
278r"
tt 222r* Stud.enten
- Yetlorv l(angaroes
68r-"
" 49r-n 26150 * Den Flir,aê

f

tr

",t 1 8 , 5 0--

i-l-

"

1' lA: )t

_-

Atnhia

'1
0 ..-

Bona

ïrel f-h /r11 St ars

,,
t|

)/t

-.-

'1."-

tR
L
J

Stars

Esso Sport Club

-

lUa--

fn
Jv,

-

-

!ÈDvr
-

r ' 1 0 8 . 5 0* ï:l n"n' n" ' ,i . a , ]
Forviod-ians
,r'-Á'-l
,r
et

\'l)

,n'Ên

1'tr)v

/ 'r

01

--

Jurïpers

-

T " Tq

rr

?t'LoPcY'

Prrnch
R. 0. So Rijswi;k
Springers
" 346r75*' - Suvrikri
Tasotis
:
" 16r,, 182r- - m ^ Í 1-.r'rv. '
J. .

rf
il1

g

r__

V.

!c

tt

"
f
il

61tzo-'2 t 5 A54150 -'
1(r-

."--

57 t-*
21r50or5o *

",, 3 4 B r - 4175-

-

9'-

._

",' 6 7 t 5 o**
49 r50
.rt

$r-

5r_ -_
3 ,25 "'
" 3 8 , 5 0- rr 16r__
" 77t54"t t 34r- ...
1 9r 2 5*

r
fr

i l 1 0 r 5 0*
.n 120
t'f 11
,75
rr 281

.--

Qrqg-ulggrr
Aristos !68

Geld.erl-and

Boreas .;t--'a';-\
tt 144t-

"

tt

^ ]*; O n
Anr-l -i S

i .l

:T t - 101 qn

,t

164120

ArEUS

(5

lf qÁË ?E t"^t' tt
..
tt

Friesland.

B.C.A. t60

:

^

frros

tt

11r50 *

il

vQ, l .z/ q ^

tt

12 t5O -
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Groningen (vervolg)
Groene Uilen
B.V. GronÍngen
Jolly Jokers
Jump
Meteoor
Pink Stars
Scyllantiques

f
il

"

79,50_7)
En
lJr)v

5r-*

" 192t-n26
u 76r-- -tt

rr*Èrrts#';

10, -

sÉvry

Iberia
hd.*r*-L i o n s f -i . 4a . . z )
Sea Devils

itr\É,

Spetters
Limburg

n16
t t 1 0 ,-

Braggarts
Sumpers
Maasvogels

.-

" 254125 ,*

No ord.-Ho I 1 and.-Noor-tl
Adelborsten
FrA.C.
H.A.V.
d o

ll

44
IUt--

*-

" 117r- 5 r 5 O" 7
ll
trn

l{nnnonc

tt

K,V"H.

)vt-'

-

34, -

oBc
Octopus
PSV
Quo Vad.is
Springfield"
Tantalus
Vossenberg

ÏÍf.s. c.

fl

3 7 1 6 051r-- :ft
1 1 1r 2 5il
4r-- -lf
9t--|l
38r-- t?
2 2 r 5 O.
tf
1gr75"
fl
6 0 , 5 o_
r
*
4AO,7O
tl

tl

/.or)v _

tl

4 1 1 r 7 O*
9r- *.

It
il

ojr)u

-

Rotterd.am

Baros
Basket Boys
8.0.B.

fl

Ca1and.,.;"ir!.'-',-ïaF:-

tl

il
ll

nr1

"
r

1 1, 2 5 . *
2 2 r 5 O*
31r-- _
1 2 1 5 0*

tl
Íf
?l
fl

I l r--

-

tl
n

v r

,@Ëióer

312r-- 1 0 3 r 7 51 3 0 , 5 0* .
22Or5O

.--

ut-

H

148,50" '_

ft

1 3r - ' *
36r-348,25*

il
tl

,, 20, 4 ) n 3 1 4 t5r)
tr 36r
ilq2
J",

f' 343,
It

"

S o V .E o
U oS . S .
v.

45,- *

1 O 3 r T 5- 100,-

il

Eagles
:'q:.rirt*r..Leguana
I.lidland F.C.
C, S. G"
PhoenÍx
Recl Stars
Spakenburg

v.

25,50*
213r- *
168r5O*
14r50

n

.71
IJ,

;_

2 4 t5 0 -

ft

2q

ft

"J

ilÁÊ

È

'

50-

31r
vvt

UsS-ereLlg_ek
rr 106
il 131r50
tf 111r- -

ÍÍma

Oost-Brabant
Almonte
3red.a Pioniers
Con Srio
Cond.or
Eastwood. Tlgers
JRC

ll

"
r

Arriba
n 2o4r25.-- ATC '65
B.V. frrschede
tt 1or- E . R . B o C . . t , , 1 ; L, , ' , ' 1' . t r ll
Ér\ l:r\
)w, )w Jol1y
Jumpers
ll
ÁA
411'Jugglers
tt J1r5O*
a=***rr]g--Jl
Telstar
n 269t_
Tonego
" 7 7 r 5 0 * Treffers
t' 64r- *
B.V. Twente
,, 11r75
Uit smijt ers
rr 3B4r_
Vlubbers
r? 20150 tt
BrUtreqht

Akrid"es
Ántilopen
DÍos
DSS
Erercitia
Levits-Flamingots
Haarlem Card.inaJ-s
.^vv+

f 167

Twente

r<|íi'!*?::/

HaarLem

Roll_erd.am (vervolg)
'
;
Dragons
'-:';t-.r\""';'1 1
Green Eagles:
Iloogvliet
The Lakers
R . O . V ,S .
Silvertown Lions

P edagoochelaa.rs
U . S OR , A .

vàF4LJr

ZeeIenÈ
,,

Blue Arrows
Dynamo rJO
Ped.ac
Schel-c1emond"

"

TOTAÀL

5 r 5 O^
5 O t 7 5*

"n 1 6 3 r 5 0*
2 69r 7o f 12.757
r 10

DÏSTRII(TSI NOG TE VORDffiEN
Gelclerla,nd.
ílr.nn i n oan

liaarlem
Den Haag
Lirnburg
No ord -llo1 I and -Iio ord
0. Brabant
Twente
iJsselstreek
Utrecht
Zeeleard.

f

n
tt

170,50
ZAt__
32.-

"f r Q BB3;42

"

"
"t t

rEiI

35135
487r25

1 6r 273r1ao,5,0
f 2.136rO2
tt
n

-?Á-

Voorschotten
Het betreft
hier in hoofdzaal< voorschotten
selectiespelers/st
ers e, d-.

aan commissie- en bestuursleden,

DebÍteuren
Het lroge bestand. van d.e Debiteuren vind.t vooral zíjn oorzaak in de nog te ontvangen slottermijnen van d.e gemeentelijke garanties
inzake d.e E\ropese Kampioenschappen Dames.
rrbasketVoorts zijn hier opgenoÍïien d.e vord.eringen uit hoofd.e van advertenties
balrr, contributie
commissieleden en arbiters.
Een bed.rag vari f 6,OCO'- moet waarschijnli;k als oninbaar word.en beschouwd., waarvoor een voorzienlng is getroffen.
Nederlandsch

Olympis,gLlQsm:L_t€_ 1q71

Van d.e toewijzing
Ministerie

ad- t 69"600r*

vair Cultnur,

r^rasper balansd-atum f 20.000r-

_Becreatie

ontvangen.

eq Maatsch?ppglijk Werk 1971

Varr d.e maximale toewijzing ovey 1971 ad. f 9C.000r-mijnen ad f 63.000rontvangen.

waren per balansd.atum 2ley*

Geldmid.delen
Per balansdatum was d.e liquiditcit
aan d.e ru.ime kant, vocral d.a.nkzij d.e in juni
ontvangen contrÍbuties
etc.
Ged.urend.ehet verslagjaar
d.at
is gestreefd. naar een zod.anige liquid.iteitsposÍtie
aan d.e lopende verplichtingen
binnen aanvaard"bare termijnen kon word.en voldaan.
PASSÏVA
Reserve Pré-01:nnpi_sch &rUrgqgl
Een bed,rag van f 3.179150 werd. ín

197A-1971 a*',n d.eze reserve

toegevoegd.

Eeqeq/e aqqcb@ftè@
De ontvangsten uit hoofd-o varr verkochte
1971 aan de reserve toegevoegd"
Schulden

spel-regelboekjes

werd.en ook in 1970'8ë

t4;

en overl op qrcl.g_pogLgg

Verenigingen

(vooru.it

betaald)

Gelder,kmq.

AmsteTda.n
Ad.a.rns
Anoeta
APGS
D.E.D.
Early Bird
Germaan
Halfweg
S"V. LijnC.en
Pius
Pyrrhus
Racing Agon
Saturnus
Sharks
Slotermeer
bíindmills
lloIves

f

tt
tl

Centraal Seheer

?r - - d

Bor-*,
Rn --v
""t

ïllyba
r

5r25-o,
8or* 1
Bor* 4
Bor- J
62125J
1or- q
37 r 50 -^'J
459r- |
2 t 5 o{
Bor-.J
"n 3 6 r 7 , J ,
"
tt
tt
Ít
f
tt
tt
t'
tt
rf
tt

9or- /
75t- d

Deg_Jieq$
AIÍC
ê. u.

P.

Blitz
Vod.o
Zoef-Zoef

, 234r?5
4

"r' 38r75Jr
..t,
100,_
tt Bor- g

GroëLn4q9

Rn-{

Celeritas
lonar
Jahn ïï
Mesacosa

?2r-*

l{. s. K,

""t

T
n

tt BorY
" 9 1 r 5 OV
tt
rr

5, - Jí,
$, __ :f

rt Bor- u-

-37&rttgr4am (vervolg)
Bor- ,-- o & o
,.''..,
I.
Rotterd.am-Zuíó.11ri."':irr;
79,50-

Friesland.
Griffioen
Penta

Rowic \\-. , , ",', r\"\
-;
SoC" Voorne

Haarlem
H.0. C.
Onze Gezellen
Racing Beverwi,lk
Typhoons
itíhite Stars

"
"
"
"tt

Bor - - 'J
tf
ll
tt

75r-- *.}
1 9 1 5 0+ Tqsqt-e
Bor- *
R. Á" So
75 r-- -J / p e U 1 o , ( " \ . i , ,
-- ,",,1

tl
il

\a^

^-it

Jóur -

J6r-'*r

Bo,-+/
8or-- uL
15r5O'J

72,

U_!reS4_t
T ; *l^,.-^
u
lrrr u 4r Ët

B.S. Weert
Green Stars
Kimbria
Stromboli

tt
tt

$6r-

tt

B o r - - . . * , Ilunckers
4t
2r__
S,V,lnl. Stars

n

BOr--

*J
*lr

-No qrcl
I{ o o rd-H g I I an_d
Albino t s
ll"G.tl.
Zeemacht

Archipel
\
Cangeroes{1t'.',\1
l
nD 169

tl
il
ff
ft

&,e,@r"'1":tr

It

.'"l

en
uvt-

48175

:!'

t" ' 3 g r 5 0 +

Alcid es

Íf

n

IDC'I@

0.D. I.

t r.i,' ''l)

ll
tl

0ost-Srabeql
111 ^ ^l-

'r-r^

^1 ^^

!@éIEb

1lTTlA
uauaDawa

I'Iash

|,'i, .

\

,

B.C. Paulus

50'-- 't/
60,- tr
55r- ')

UËsels;treek
gr

Orcar s
!rQv\

t,
Bo,- 2 o J 5u

tt 213,- r t , ZeeIand
t t B O r - - , + j Il, f. S, Vlissingen
tt
4 8 r 5 0 . + i . Marathon
.J
tt BOrMatad.or

tt

n
Yt-

--l
!

Bor- *,
49,50 s,
72r- s
-t,/
rÉ , Jq,n
v

"t t B o , - {

Bor- v
rr Bor- J

Old Stars
Rotterd.am
AI exand.ria
Arrows
Binnenland.
Goba rJO
Herons
liurricanes
Juventus

Leari' 69W.A,lr*V\,rr,.'

'it{
rf

' -. ,i

Qn
uvt--

Totaal

f 5.554t-

't 80r-'i:"
tt 1o5r- ',.'
r_rsTBq{Tm{NOGvffiscHr]IJlIq!
t' 2or75;.i
f 822160
tt 8or4 , , Amsterd.am
tt 166r*'*J
Friesland
" 97r-il 156165
Rotterd.arn
tt 68,
,
*
!
Jo
il

1| q n
,

) v

.l

f 1.076t26

ól("

-38Cred.iteuren
Ten tijd.e van d.e sarnenstelling van d.it verslag ?íaren d.eze schuld.en vrijwel geheel
vold.aan. Het naar verhoud.ing hoge bed-rag word.t grotend.eels veroorzaakl" d.oor enkele reisnotar s en and.ere externe verplichtingeno
Vooruit

ontvanEen

Het betreft

hier

in hoofd.zaak deelnemersbijdragen voor het Jeugdkamp 1)11.

Ned.erlandsch Ol.ymnisc_bQQ&L:Lé19?1
Toewijzing
Besteed. in eerste halfjaar

1!J1

NoE te besteden
Ministeqie

f 6g.600r" 44.1O4r51

f 25"495r49

van C. R._Mr__j9?O

5 3 . 8 5 6-,

Van het nog te bested.en bed.rag ad.
voor het tweede halfjaar
1970,
werd. ged.eklareerd. en geaccepteerd.
Te restitueren
Ministerie

I

o.4 íul-

van C"4"UI._ 19f1

Maximal e Subsid ie-t o ewijzing
Sesteed eerste }ra1fjaer 1)'11
Nos te bested.en
Nederlandse

47.386,^a

f 90"Ocor" 49.B1Br:l
f 40.181r43

Snort Fefu;ratj!€j9ï

Subsid-i e-toewijzing
Besteed eerste halfjaar

f
1!11

Nog te bested.en

tl

42.9QOr6.110r94

f 36"7Bgto6

De bested.ingen ten laste van de Subsid.iegegevens zijn gespecificeerd.
ploitatierekening
1970-197 1.

irr d.e ex-
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UÏTTIAVEN
Bondsbureau

cBIU| 70

T0[ÁÁJ,

Noc r 70

NSF r70

f 104.652163 f 22.943152 f

772r9O

f

Bestuur en Commissie
B. s. C./3. l'I.C.
Diverse Commissies
JAV en kad.ervergad..
Bestuurskosten
ArbitraEe

3.06or79
322r95
2.234t15
2 .963r 93
12.493r8O

171r28
BBa162

f

20.975162

f

1.o51tgo

Oefenmeesterskursuss en
Arbit erskursussen
Div. Opleid.. akt,
Jeugdkarnp1!J0
Stages/Congressen

ï

1 2 " 795,92
B . 6 2 7r z 3

I
Ít

2.AO4r 55
2 .8 6 8 , 3 0
646r98
10.582156

Groepstotaal

f

4 7 .159136 f 16,102139

Wedstrijd.en
Trainingen
Trainers
Diversen

T

^/
^a/
)OoJOA

Groenstotaal

f 1 4 7" 648,52

Propaga.nd.a
trBasketbaln

f
il

963,30
20. 469181

Voorziening d.ubieuze
vord.eri-ngerl
Diversen

tt
rr

7 no o o r - 2.B20r30

Groepstotaal

f

Totaal-generaal

f 3 5 1.699,54

Groepstotaal

Kursussen, etc,

Intern.

/ ^-ó ^^
o.v5(, tz

1 7 . 6 3,76 0
2.061r49

,Contacten

Inkomsten
Contributi es
Overige inkomsten
Totaal

fl

ll
ll
tl

À^
1 l1

f 2 8 . 7 0 0 1 7 1 f 30.752r99
rf

32"157164
16.250r2 . 2 74 r T 6

tt

1.670t-

il

22"A46r34

500r-

f 30.87o r 71

f 52.7 99,33

n
ac)n /A
IoL(Jllv+

3 1 .2r 3r 41 f

7 . 2 8 71 6 4

f 47.38514' f 31. 643,61 f 52.799,33

197o-t9l'l
c R Mr 7 1

NSF f71

f 30.96'l,71

Begroting

1970-1971

f 49.968r 5o f 3 7 . 7 0 0 r -

II

233196

il

D Átr,tr, RR

L.vJ)

| )J

1.4Oor-

n
322195
n 2.234r15 rr4.3O01' r 1 o1 4 5 1 5 7
n 12.4g3rBO r r 11.ooor *

837,74
f

Eigen
mici.d.eLen

líOc r 71

1.071tTO

f 1 8 .B 5 2 r O 2 f 1 6 . 7 O O r -

f 5,6Mt-n 2.211r31
t1 2.975
r28

f
tl

5.147,37
3.547,62

It

2.414186
7 . 0 5 5r O 4
8 3 6r 1 T
f 1 9 " 0 0 1 , 0 6 f 16.9OOrlf

n

1o225r32

f 12.055,91

ï 25"524r15
6 , . 1 1 0 r 9 4 ' t,t 18. 580,36

11.gBBr27
1 " 7 74 r 7 6

f 6.11Ar94

f 44.1O4,51 f 13.763,03 f 1B.7Oo,--

f
963,30
7.458fi2
"
t' 7. ooor-n 2.820,30

5.723r25

f

5 . 7 2 3 r2 5

f
ï

3.500,- 12.5QOt-

3"ooo,--

f 18.242152 f

1 .g 0 o r - -

f 4 9 . 8 1 8 , 5 7 f 6 . 1 1 O r 9 4 f 44.104t51

f119.827,13

f1o9.0oo,-

Reservering

f 3 . 1 7 9r 5 O
n 123.006,63

f

f 8 3 . 7 5 7r - rf 37. 565
r84

f B0.4o0rr 31.600,-

Pré-Olympisch

Tournooi

Nad,elig sald.

3.ooor - -

n112.0O0r-

f 121.322r84 f 112.000rf 1 . 6 8 3r 7 9

-L1
Toelichtine

op d e exploi_lir.tierehening

1970-.12?1

Boqd.sbureau
De totale

uitgaven

zijn als volgt

samengesteld. :

Huur, assurantie, verwa,rmíng etc.
Salarissen en sociale lasten
Uitzendkrachten,
extra personeel
Uitbesteed. 'rríerk
Afschrijving
fnventaris
Papier, etc.
Porti,
vracht- en bankicostenr
Te1efoon, telegrammen
Diverse bureaukosten, waarond"er accor:ntantshonorarÍum,
p ersoneel skost en

f
fl
ll
fl
íl
il
tf
tl

tl

5.638r 42
35.312r25
6"42OrO9
14"1O1
r 31
10"227r49
10"263r39
4.936r49
2 . 4 7 3t 7 1
15.279,48

f 104.652163
waarvarr ten laste vam. 3
c.R,M, r7O
f 22.943,52
c " R o l u .r 7 1
" 3 0 .9 6 7, 7 1
N.S.trt.t70
772t9O

"

Ten laste

van Xigen l,ïid.d.e1en

il

54"684r13

f

49.968r5o

De nj-euwe verhuj-zing van het Bond.sbureau lieeft ge3-eid. tot aanzienlijke kosten
voor inrichting,
terwÍjl ook d.e huurkosten veel hoger liggen d.an voorheen het
geval was.
0nd.er rtUitbesteed líerkrr zijn ond.er mee:' d.e uitgaven opgenonen voor de verzorging
van het Weekbulletin
en Cre Led.enad.minis'tratie
Hierin is een bed.rag aan porti begrepen van j f 6"000rBestuur & Commissi_ej;.
d.ie d.e Bond.sscheid"srechterscommissie aan d.e d.ag legd.e komt
De grote aktiviteit,
in een oversohrijd.ing van Ce begroting.
tot uiting
bI eelc
De problematiel< van het aanschrijvingsbeleid. voor rred.strijd.en-arbitrage
d,e arin
niet steed.s oplosbaar, zodat ond.anks d.e bíjd.ragen van de verenigingen
werd overschred.en.
bitrage-kosten
van f 3.B2Or-- de begroting met f 1,500r*
Te vaak moest namelijk over grote afstand, veelal per auto word,en gereisd, om tijter plaatse te krijgen.
dig arbiters

Cursussen etc.
Onder verwijzing naar d.e verslagen van d.e Cie. Opleid.ingen en va;n d.e B.S"C"
wordt hier gereleveerd d.at ae cnd.erbested.ing van het subsid.ie van het }linlsterie C.R,M. (lylO) vooraJ- te wijten is aan het achterblijven van het aantal oefenmeestercursussen in 1!J0.
Voor het tweed.e haifjaar
1971 daarentegen moet l'rord.en vervíacht d.at d.e totale
enigszins moet worden afgerend., waarbij tevens een hogere
opleid.ingsaktiviteit
z'aL Írlord.en gevraagd.
vien
en cursislen
bijd.rage
d.e d.istrikten
cursusaktiviteiten
is in enkele
van
d.e
organisatie
sominige
De efficiëntie
in
mag
verwacht"
gevallen
het
niveau
dat
vrord.en
aanwijsbare
bened"en
De inkomsten van d.e Jeugdkamp-organisatie
Int ernationaal
De specificatie

)

contaqL,
is als volgt

:

bedrocgen ruim f

12.600r-.

Wedstrijd.en Dames
ï

Trip naar Polen
Diversen

tl

4

1

6,578r 89
11gr5O
/

/no

-^

orayerJy

/n\

\tl

:
l{ed-strijd.en Heren

f
"

Bremelhaven-tournooi
Denemarken - Ned.erland.
Frankrilc - Ned.erLand.
Kwalificatie-tournooi
E.K. en Israël
(voorlopig)
Diversen

rt

1, 4 7 1, 8 6
3.235r 73
3o 217 r49

" 15.294.],8

to

7r5o

!3:?u,r:(")
Wedstrijden Junioren

(J)

Ludwigsburg kwalifioatie-tournooi
(nagekornen kosten)
{-land-en tourrrooi Luxembourg
Tournooi in Oostenrilk

1p'lO
279r5o
935190
" 3.775195

f
tt

f 4 . g g o t 3 5( c )
Trainingskosten
Dames
Heren
Junioren
Junioren

I[
J

13"533t42
19.3A216g
7 . 6 1 0 ,B B
7.960165
Totaal (a - l)

f 4 8 . 4 O 7 , 6 (4D )
f 8 3 , 3 2 3 , 3 4( E )
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Uiteaven
Deelnemers :
Arbiters
jury :

f 10.718134
r' 96.360r35

Transportkosten
Verblijflsosten
Reiskosten
Verblijfkosten
Vergoed.ingeer
Reiskosten
Verblijfkosten

en

Fiba, Tournooicommi-ssiesen
N3B-bestuur :

il 2"546tM
il 10,566135
* 1.600rt'
5.089ro2
i' 18,350r53

,, 15.860r "'ti 13.524199

Zaalhuur
Overige accomod.atie
Materiaa]
Prijzen/Cad.eaus

2.823r51
5
. 1 4 21 6 0
"
tr 1.345,33
" 5.724165
rr B, o93r95
t 2,269r55
n
911,05
t , 7 , 3 9 9 ,0 1
t' 3.{06
r2o

Vermakel ijkh eid sb eI ast ing
Propagand.a
Slotd.iner
Representatie
Tournooilicentie
Administratie
en voorbereid.ing
Diversen

t 211,831,87

Totaal
Inkomsten

f 13"B7Or-oo 3.ooor,, 15.OOOr7.98or50
t"
681119

T.V. + Reclame
CoR.Ivi.-subsid.íe
Garantie N.B.B.
Recett e s
Diversen
Totaal

f

Tekort-exploitatie

t 171.300,18

?íaarvan ged-eJct d.oor
- GemeenteUjke garanties
- N.S.F.-garantie

40"531169

f 109.249176
tt

21. O0Or-

n 13O.249
176
f
Diversen

Int.

f

contact
Totaal

E"F.G.

f 126,648r52

ïaarvarl ten laste van
N,S.F. r7O
f 9.870r71
il
N.0.c. t?o
52.799r33
N.SoF.

t7i

el

N,o.c.

t71

rl

6.110r94
44.104r51
f 112.885r49
Eigen Mid.d.elen

f

13"763r03

41.Q50,42 (e)
2.274176 (C)

-AA-

trBasketbaln
De exploítatierekening

van het

bl-ad- trBasketbalr?

Drukkosten
Verzend"ing
Diversen en Red.actiekosten

is al-s volgt

:

f 16.939165
rr 1. 294169
t1 2o33r
r47

f 20.469rB1
Ten laste

1970
1971

van cnR,l{.

t 7 , 2 8 7t 6 4
't 5.723r25
'u 13.o1Or89
Eigen mid.d-elen

f

7. 4 5 8 , 9 2

inkomsten bed.roege.n :
Abbonnement part.+ vercnigingen
Adverbenties

I
fl

en 1970-1971)
9.195,?O( 1969-19V0
5.276r24

f 14.471
,94.
Diversen
De post Diversen

is het saldo van d.iverse inkomsten en uitgaven.

Ond.er d.e cliverse uitgaven is ond"er mecr cen bedrag veJI ca f 2.4QQt- geboekt
líegens een niet d-oor C"R"M. geaccepteerd.e clckLaratie over 1)6)-1970"
De rente-opbrengst gcboekt op d-i-verse inko;lsteu, bcli-ep in toiaal f 3"865181.

I

L-

-J

Inkomsten
De ontvangsten..uit hoofd.e van Contributie
distrikten
verdeeld. :

waren in

1!10-1971 a1s volgt

m^.L ^ ^f
ru baaL

Ameterd,am
Ibiesland
Gelderland
Groningen
Den Haag
Ilaarlem
Limburg
N.H. Noord
Oost-Brabant
Rotterd.am
Twente
Utr:echt
Usselstrcek
Zeeland
A1g. led.en

f
tl
lf
t?

It

fi
fi

n
il

il

2 0 . 4 7 t91.767,5A

3.74.5rr}

4.573,5O
B"Bo4,50
8"624r50
1,2j9 rj}
4.O1( ,-

6.652t50

B"9oo,-

3,671r*
6"o4or1 , 3 9 Ot -

2.372rro
B5o,-

f 83.757' - -

over d.e

Per lid"

f
"
,,
n

6170
6195
6rg5
6132

nÁÁÊ,
"l"J

I I AvAt A
+v

B
"r r Á7Ar. 5
^
"t+J
).Á
/:
vtJv
tfÁ?R

tt

vtJv

n 6t4o
n 6t21

tt 6171
nÁA'1
"tïl

f 6$0 (g"r.)

De overige itdcomsten werden reed.s ten d.ele j-n voorafgaa.nd.especiflcaties genoemd-.
Volled.igheid.shalve

word.en nog vermeld. :

Boetes
Inleggeld" Nieuwe Verenigingen
FormuliersÍt êed., bureau
InschrijfgeLd" Sekercompetitie

f Z.47gr5O
tt
19Ot*
5,j78r65
r 1,O5Or-

