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Inleiding
Zelden is het bondsbestuurzo weinig naar buiten getreden en is er zoveel en zo hard achter
de schermen gewerkt, als in de onderhavige
verslagperiode.
Een en ander vloeit niet alleen voort uit het feit,
dat het huidige beleid met name gericht is op
het behouden van wat er is en het,op de achtergrond, leggen van een basis voor een nieuwe,
betere toekomst (want wie wil/doet dat niet!)
maar ook uit de opvatting dat bij gebrek aan
menskrachtop het beleidsniveau,met name het
verrichten van werk de hoogste prioriteit heeft.
Het één gekoppeld aan het ander ware wellicht
wenselijk ger,veest,maar bleek feitelijk onuitvoerbaar.
De langdurige vacatures op belangrijke plaatsen eisten hun tol.Gelukkig is het bestuur thans
weer op sterkte,maar het is jammer dat nog niet
duidelijk is hoe de vacature van voorzitter van
de N.B.B.per november 1986kan worden vervuld.
Gezien de aard van de uit het voorzÍtterschap
voortvloeiende werkzaamheden dient aan dit
opvolgingsvraagstuk een zeer hoge prioriteit
te worden verleend.
Wat is er dan zo aI achter die scherrnen gebeurd? Er is verder gewerkt, ook in besluitvormende zin,om het basketbalvoor de beoefenaren zo goedkoop mogelijk te houden.
Voorwaar geen gemakkelijke opgave in een
periode van stagnatiein ledengroei. Echter ais
niet in flnanciële zin enigszinsingespeeld wordt
op de feitelijke situatie in veel gezinnen,zal de
centrale organisatiezich vervreemden van de
basis.
Uit angst daarvoor is binnen het bestuur ook
reeds veel gediscussieerdover de positie van
dat centrale apparaat ten opzichte van haar
Ieden,de clubs,Te weinig heeft de N.B.B.bij de
basis, maar ook bij de afdelingen, betrokkenheid bij het beleid kunnen ontwaren,
Niet alleen is dit te wijten aanhet feit dat men bij
de lagere organisatie-eenhedendoor gebrek
aan kader (te?) veel tijd moet besteden aan het
kunnen laten spelen van de competities,maar
met name lijkt het een gevolg van de in de
eerstezin van deze inleiding reeds aangestipte
onbekendheid bij de basis met de werkzaamheden van de centrale organisatie.
,,Watdoen ze daar eigenlijk in Amsterdam;voor
ons in ieder geval niets",is een veeigehoorde
opmerking. Deze vraag is weliswaar wellicht
gerechtvaardigd,de conclusie is dit echter volstrekt niet,
Het bestuur zal zich Ín de nabije toekomst (en
later) meer moeten bezighouden met duidelijk

te maken wát men doet, waaróm men het doet
en wat zou er kunnen gebeuren alsmen het niet
zou doen/hebben gedaan,dan met het nemen
van de desbetreffende besluiten alleen.
Het marketingonderzoek,dat in december 1985
in die zín zalzijn afgerond,dat een werkplan aan
de leden kan worden gepresenteerd, zal dit
wellicht nog duidelijker onderstrepen.
Ter ondersteuning van de clubs is de aanstelIing van een nationaleombudsman of rayonale
ombudslieden, hetzij vrijwilliger(s) hetzij in
dÍenstverband,het overwegen waard.
Veel aandacht is besteed aan verbreding van
de sponsorcont(r)actenop bondsniveau,jammer genoeg nog niet met veel resultaat.
Na zeer harde en talrijke onderhandelÍngen
met de voormalÍge en nÍeuwe externe uitgever
van het bondsblad is toch nog bewerkstelligd
dat ons blad in een, gezien de bondsgrootte,
grote oplage kan verschijnen, met een veel
kleinere financiële bijdrage van de N.B.B.dan
voorheen.De Ínvulling van de redactionele lijn
geschiedt thans meer naar de algemene N.B.B.opvattingen.
De ontwikkeling bij de werkplannen voor Stimulering Sport Deeiname, is verheugend te
noemen.Gelukkig maar,gezien de grote investering die de N.B,B.hierin doet,niet aileen financieel, maar met name in menskracht,Met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
kan de komende versiaglperiode gestart worden met de evaluerings/voortgangsactÍviteiten
van het project Jeugd en Sportvereniging.
Dan kan pas worden vastgesteld in hoeverre
gewerkt is met - en gevolg is gegeven aan dit
vanuit 'Amsterdam' georganiseerde (opgeIegde?) begeleidingsproject.
De functie van Topsportcoórdinator is verder
uitgediept, mede in verband met de met name
in het begin van de verslagperiode ontstane
verwikkelingen rond het gedeeltelijk extern financieren van de desbetreffende functionaris.
Gesteld kan worden dat continuering van deze
functie door het bestuur wordt nagestreefd, zij
het onder nader te beschouwenfinanciëlevoorwaarden en met inachtneming van eventuele
wijzigingen in het huidige takenpakket. Zoals
het zich thanslaat aanzienzal het Ministerie van
W.VC deze arbeidsplaatsblijven subsidiëren,
wellicht zelfs onder iets betere voorwaarden.
Indringend is gesproken over het beleid met
betrekking tot de vertegenwoordigende teams,
mede gezien de slechte ontwikkelingen op het
gebÍed van de inleg voor de toto/lotto.
De komende verslagperiode zal wellicht nieuw
beleid dienaangaandemoeten worden geconcretiseerd,alleen al om financiële redenen,
Een pakkende, activerende slotzinonbreekt dit
maal, WellÍcht dat nu dan door de lezers van dit
verslag nagedacht kan worden over de situatie
waarin het basketbal in het algemeen, dus de

N.B.B.verkeert, voorbijgaand aan de feitelijke
betrokkenheid bij de eigen bestuurslaag, aan
de eigen belangen, aan de problemen van elke
dag. Wat is er mooier en belangrrÍjkerdan het
geheel?'

Bondsbestuur
Na het aftreden op I december I984 van J,van
Roedenheeft het Bondsbestuurgefunctioneerd
met de minimale samenstellingvan vijf personen. J. van Roeden vertrok voor zijn werk naar
Brussel en zag geen mogelijkheid om zijn bestuurstakente bl.ijven vervullen. Hij bleef nog
wel beschikbaar voor de ad hoc commissie
automatisering,zij het meestal vÍa telefonisch
overleg. De kleine bezettingvan het bestuur gaf
bij representatÍevetaken soms wat problemen,
maar deze konden worden opgelost door enkele bestuurstakente laten vervullen door de
directeur.
Op 15juni 1985,tijdens de Algemene Vergadering, werd het Bondsbestuuruitgebreid met R.
Snijdersdie met name wordt belast met scheidsrechters- en opleidingszakenen P.van Tuyll P.
van Serooskerken,die vooral sponsorzakenzomede communicatie van de onderscheiden
bondsgeledingenvoor zijn rekening zal nemen.
Voor zover mogelijk waren bestuursledenaanwezíg Ín de Algemene Vergaderingen van de
rayons.
De vergaderfrequentie van het bestuur bleef
ongewijzigd, éénmaal per vier weken kwam het
Bondsbestuur bijeen en daarnaast tweemaal
per vier weken het Dagelijks Bestuur,
Per 30 juni 1985was de samenstellinqvan het
bestuur:
A. Helmig
: voorzitter
P. de Boer
: pennÍngrmeester
P. Brouwer
J. Loorbach
R. Snijders
J. Stuurman
P. van Tuyll van Serooskerken

Bondsvergaderingen
Na een opdracht van de Algemene Vergadering aan het Bondsbestuurom een Commissie

van Onderzoek OrganisatieN.B.B.(COO/NBB)
te installerenwerd op 5 oktober I9B4een kleine
bondsraad gehouden op het bondsbureau te
Amsterdam. In deze vergadering is uitvoerig
de taakomschrijvingvan de COO/NBB besproken, die vervolgens door het bestuurwerd vastgesteld.
Op I december l9B4 kwam de Buitengewone
Algemene Vergadering bijeen in Nijkerk. De
begrroting l9BS was het belangrijkste onderwerp van deze vergadering. Beslotenwerd de
uitgave van het bondsorgaan Play Off/Basketbal voort te zetten, met de door het bestuur
aangegeven voorwaarden. Met Drukkerij
Groen lJmuÍdenB.V.werd een tweejarÍge overeenkomst aangegaanvoor het uitgeven van het
bondsorgaan,
De Algemene Vergadering van l5 juni werd
'De Schakel'
eveneens gehouden in
te Nijkerk.
Hier werd onder meer een nieuw reglement
Tucht- en Geschillenrechtspraakvoorgelegd,
waarvan de bespreking veel tijd vergde. In tegenstelling tot het oude reglement is nu de mogelijkheid van revÍsie opgenomen.
Ondanks een opdracht van de Buitengewone
Algemene Vergadering aan het bestuur gedaan om via een reglementswijzigtngde Bonds
ProtestCommissie op te heffen,aanvaarddede
Algemene Vergadering thans dit voorstel niet.
Dat dit besluit als niet consistentgekwalificeerd
werd, zal niemand verbazen.
Ter vergadering bleek dat de werkzaamheden
van de COO/NBB niet waren afgerond.Besloten
werd nieuwe leden aan te stellen, terwijl het
bestuur de voortgangscontroleen begeleiding
op zich neemt.

Bondsbureau
De bezuinigingen binnen de bond werken door
op het Bondsbureau,waardoor de daaruitvoortvloeiende beperking van het aantalmensuren
vooral in 'piekperiodes' merkbaar is Dit heeft
'elasticiteit'bijgevallen
de
van ziekte of vakanties aangetast en waardoor de huidige bezetting alle zeiien moet bÍjzettenom de taken uit te
kunnen voeren. Nu rayon West zelf de ledenadministratie ter hand neemt, zal dit voor het
Bondsbureauenig voordeel opleveren.
De automatiseringvan de Íïnanciëleadministratie is door vertraging bij de ontwikkeling van de
N.S,F.
soft-warenog niet geëffectueerd.Om toch
reeds enigszins op de nieuwe situatie ingespeeld te raken volgden de financiële medewerker en de bondsdirecteur een tweedaaqse

georganiseerd door de
automatiseringscursus,
N.SF
Na een aantal jaren in een vaste bezetting te
hebben gewerkt is er nu één mutatie,R' de Ligt
nam, na bijna vijf jaar assistentte zijn geweest
van de financiële medewerker, afscheid'
Per Zljuni I985 trad R.Veldhuysen in dienst als
assistentvan de ÍinancÍële medewerker'

Per 30 juÍti t 985 was de bezetting van het bureau:
W. Mateboer

J.F.van der Haar

E. Halewijn
V, Heger
P. Muller
B. Barens

Mej R RobanusMaandag
Mej.J Meyn

- direkteur,
beleidsvoorbereiding,
beleidsuitvoering,
bestuurszaken
- eerste medewerker,
dagelijkse leiding,
secretariaattoPsPorten
Da_mesLiga
- staffunctionarisrecreatie
en opleidingen
- topsport coórdinator
- Íinancieel medewerker
- medewerker opleidingen,
Iandelijke competities
(waaronder scheidsrechter
zaken) en bekercomPetitie
- bureausecretaresse
(part-time)
- telefoniste,
Iedenadministratieen
algemeen assistentie

Mw. A. Woltering- typiste
Maarleveld
- assistentfÍnancieel
R, Veldhuyzen
medewerker
Mw. G. Wink-Duif - secretaressetucht- en
geschÍllen commissie
(part-time)
Mw. L, v.d. Zee- assistentef,nanciële
Rijksen
administratie(part-time)
P. van Maanen
- marketing-functionaris
(N,SF )
(tijdelÍjk)

Contactenmet
overkoepelende
orgrmisaties
In het verslagjaar was er regelmatig overleg
met het Ministerie van Ï[I.V.C. over: opleidingen, Stimulering Sport Deelname (S.S.D.)en
organisatorische zaken. Het (jaarlijkse) gesprek met de afdeling Sportorganisatiesvond
in september I984 plaats.Deze gesprekken zijn
uitermate constructief en worden in een zeer
goede verstandhouding gevoerd. Er is van de
zijde van het Ministerie veel begnp voor de f,nanciële situatie binnen sportbonden. Waar
mogelijk worden extra, incidentele, subsidies
gegeven. Voornoemd gesprek werd gevoerd
met de heren K, te Lindert en C. Key. De heer te
Lindert heeft tijdelijk de functie van L. Jorritsma waargenomen, die nu belast is met zaken
rond de Olympische Spelen 1992.Tot zijn opvolger is benoemd Drs. H. Mannen. Door een
extra, eenmalige subsidie van het Ministerie,
afdeling S,S.D,,kon het marketing project in
1985worden voortgezet, Uit de toto/lotto gelden werd te weinig voor dit project verstrekt
om het in 1985te continueren. De regelmatig
voorkomende extra toewijzing voor cursussen
gedurende een lopend jaar geeft nog steeds
problemen. Zo'n toewijzing, meestal in oktober, geeft weinig ruimte om in dat zelfde jaar
nog cursussen te houden, zodat dan met kunst
en vliegwerk nog wat geregeld moet worden.
W,V.C, heeft echter jammergenoeg geen mogelijkheden om op een eerder tijdstip aanvulIende subsidies voor opleidingen toe te wijzen'
Onze N,BB. is goed vertegenwoordigd in de
NEDERI,ANDSESPORTFEDERATIE
- bestuurslid, voorzitter
A, Helmig
Stichting Sport
- (vice)-voorzitter Raad voor
J. Berteling
de Topsport, plaatsvervangend bestuurslid
Stichting Nationale SPorttotalisator, bestuurslid
Sportsupport.
- Iid Automatiserings
J, van Roeden
Commissie
- lid van de commissies
J.W.Borgers
Kaderproblematiek en
Vrouw en Sport.
- vice voorzitter van de
J,D.Loorbach
Commissie Sponsoring en
Reclame en lid van de
Arbitrage Commissie,
- lid van de Resonansgroep
E. Halewijn
Recreatiesport.

Daarnaastwordt door bestuur en commissieleden deelgenomen aan de vergaderingen van
diverse overlegorganen voor opleidingen,
jeugd en recreatiê, maatschappelijke begeleiding en automatisering.
De ontwikkeling van software voor de f,nanciele administratie verloopt zeer traag,waardoor
de automatisering van de bondsadministratie
nog niet geëffectueerd kon worden. Verwacht
wordt dat daarmee in januari I9BOgestart kan
worden.
In het kader van de integratie van de cursus
ABO en de trainerscursussenheeft overleg
plaatsgevonden met N.S.F,
door de BondsCommissie Opleidingen.
Eén van de belangrijkstezaken die dit verslagjaar tot stand is gekomen via N SF is de Stichting Sport, onder het voorzitterschap van
bondsvoorzitter A, Helmig. Deze stichting behartigt de belangen van de aangeslotenbonden met betrekking tot de auteursrechtenvan
sportuitzendingrendoor de nieuwe media.
De N.S,F,heeft haar invloed bij de Tsjechische
bond kunnen aanwenden bij de verlenging van
het contract van V, Heger. De N,S.F,heeft met
een aantal Oosteuropeselanden een overeenkomst met betrekking tot uitwisselÍngvan trainers en spelers. Deze overeenkomst blijkt dus
te functioneren,
De afdeling Maatschappelijke Begeieiding
. voor topsporters kon het ook deze verslagperiode weer mogelijk maken dat spelers en speelsters van de nationale teams zonder financiële
zorgen topsport kunnen blijven bedrijven. Echter door de teruglopende Ínleg bij toto/lotto
moet ook deze afdeling bezuinigen.
Naastde gebruikelijke contactenmet het Nederlands Olympisch Comité zijn er gesprekken gevoerd over de Jeugd Olympische Dagen.In 1986
organiseert het N.OC dit evenement voor de
tweede keer. Ondanks aandringen van het
bondsbestuur is basketbal niet opgenomen in
het progrrarnma,terwijl het juist een spel is dat
goed ligt bÍj de jeugd. De organisatie is wel
gernteresseerdin basketbal maar kan het door
gebrek aan zaalruimte niet inpassen in het programma. Er is min of meer een toezegging gedaan dat in 1988orve sport wel een onderdeei
zal zíjn van de Jeugd Olympische Dagen,
De Algemene ledenvergaderingen van het
N,O.C.werden bijgewoond door A, Hel:nig en J.
Loorbach.Een door de bondsvoorzitter,in overIeg met een aantal andere bonden in de ledenvergadering ingebracht discussiepunt bracht
nogal wat beroering teweeg. In lg84 werd namelijk door het N.O.C.medegedeeld dat alleen
rechtstreekse plaatsing recht gaf op deelname
aan de Olympische Spelen van Los Angelos.
Plaatsing door F,I.BÁ.,door terugtrekking van
andere landen,werd door het N,O.C,niet gehonoreerd. De N.B.B.was het hier niet mee eens.

Het N.O.C.bestuur is enigszinstegemoet gekomen aan de wens zich minder formeel op te
stellen,zodat één en ander in den minne is geinmiddels een
schikt.Overigens heeft de F,I,B.A.
regeling getroffen om deze bijzondere problematiek te voorkomen, Een land dat deelneemt
aan kwalificatietournooienmoet vooraf een garantie afgeven dat deelgenomen zal worden
aan het eindtournooi.

SÏÏCHTING SPORTST'PPORT:
Door het aantrekken van diverse sponsors,
onder andere de hoofdsponsor Philips Nederland, heeft de stichting armslag gekregen om
bonden flnanciëlesteunte geven voor het organiseren van grote evenementen. Reeds lange
tijd is het een wens van het Bondsbestuur en
Ligabesturen om in Nederland een officieei
F.I.B,A.tournooi te organiseren.Door fÍnanciële
steun van de Stichting Sportsupport kon de
N B.B zich kandidaat stellen voor een kwalificatietournooi voor meisjes junioren. Tijdens het
F.l.B.A.-congres
op Malta,juni I985,werd de organisatievan dit toumooi in I986 aanons toegewezen,
Bij het ondertekenen van het Sportsupport - Philips contract ontving de N B,B,een tegoedbon.
Dit geld is besteed voor de aanschafvan vijf
video-apparaten,welke door de bondsvoorzitter aan de rayonvoorzitters werden overhandigd op de Algemene Vergadering in december. Met deze video-apparatuur kan in de
opleidings- en stimuleringssfeer veel goed
werk worden verricht.

Sponsors
Dankzij de f,nanciële hulp van het bedrijfsleven
konden een aantalactiviteitenplaatsvinden,die
zonder deze extra steun niet georganiseerd
hadden kunnen worden.
I.B.B.Kondor Groep B.V. te Leiden:
Extra trainÍngen en wedstrijden van nationale
teams,in het bijzonder het herenteam.
Borsumij Sport 'Adidas' te Etten-l,eur:
Kleding nationaal dames- en herenteam, alsmede clirrics'sportgezondheid',
tJVarmingUp Sport B.V. 'Nike' Zaandam:
Clinics voor de jeugd op diverse plaatsen in
Nederland. ,
Rijpma Verzekeringen Haarlem:
Clinics voor'sportgezondheid'.
Beijersdorf B.V. Almere: Clinics voor 'sportgezondheid'.

Wander (Isostar) Uden:
Clinics voor'sportgezondheid',
Schelde Internationad B.V. Haarlem:
Zeslandentoumooi voor jongens kadetten te
Arnhem.
Binnenhuis, Rotterdam:
Deelname jongens kadetten aan kwaliflcatietoumooi voor de EuropeseKampioenschappen
te Noorwegen.
Voor het eerst konden in het verslagjaar vijf
clinics gegeven worden, specihek gericht op
'sportgezondheid'.Helaasstonden deze bijeenkomsten nog niet erg in de belangstelling van
de sporters en trainers,Maar een eerste stap is
gezet.Het bestuur streeft naar meerjarige sponsorovereenkomstenzodat,naastevenementensponsoring, een op deze additionele financiering gericht beleid mogelijk wordt,

Federation
InternationalBasketbal
Amateur (FIBA)
De invloed van de F.I,B.A.op nationale zaken
en taken groeÍt, Controle op de nationaiiteit
van spelers wordt strenger uitgevoerd. Het
eventueel invoeren van nieuwe spelregels voor
aspiranten,de zogenaamde Passerelleregels,
vragen aandacht, evenals voorstellen/ideeën
om voor vrouwen een kleinere,lichtere bal in te
voeren, Deze wÍjzigingen dienen door de aangesloten bonden uitgeprobeerd te worden
teneinde commentaar te kunnen geven, voordat de besluitvorming wordt afgerond.
is de emancipatiedoorgedronOok in de F.I.B.A.
gen. In het bestuur van F.I.B.A.
moeten vrouwen
opgenomen worden; de Commissie Vrouwenbasketbal bestaat nu in meerderheid uit vrouwen, voorheen hadden daarin uitsluitend mannen zitting,
De ad-hoc Commissie Rolstoelbasketbalis omgevormd tot een wereldcommissie,onder voorzitterschapvan J.BertelÍng,Te verwachten valt
dat binnen niet al te lange tijd deze commissie
deÍinitief ingesteld zal worden.
voor Europa een aparte sub-commissie ingesteld. Aangenomen mag worden dat deze
meer activiteiten gaat ontplooien op het terrein van de mini's,De JaarlijkseAlgemene Vergadering van de Europese Zóne (Standing
Conference) werd van I8 tot en met 20 mei
1985gehouden op het eiland Malta,Namens de
NBB werd aan deze vergadering deelgenomen

door A, HelmÍg en W. Mateboer. J. Rotteveel
was aanwezig als directeur van Basketball
Promotions en als lid van de Financiële Commissie,
J. Berteling bezocht een aantal commissie-vergaderingen in Mtinchen, Genève en Grenoble
in zijn functie ais voorzitter van de Kalender
Commissie,van de ad hoc CommissieRolstoelbasketbal en als lid van de Executive CommissÍon',
A. Helmig nam deel aan de vergaderingen van
de 'Eligibility Committee', die te Mtinchen en
Malta werden qehouden.

Marketingproject
Het marketingproject,gestart in mei I984,heeft
als uitgangspunt ,,Hetonderzoeken van de mogelijkheden
die
het
toepassen van
marketingprincipes- en instrumenten bieden
ter realisering van de doelstellingen van de
sportorganisatiein het bijzonder de NBB".
In eerste instantiewerd begonnen met de anaIyse van de marktsituatievan de basketbalsport
in Nederland.Deze analyse is noodzakelijk om
een gedegen basis te leggen voor een nog op
te stellen marketingplan,
De verslaglegging is opgesplitst in twee perioden te weten:
- mei l984-januari 1985.
- vanaf januari 1985.

IvÍEI 1984-JAI.IUARI1985

In deze periode is aandacht besteed aan de
analyse van diverse voorhanden liggende gegevens te weten:
O Materiaal voor marketing en in het bijzonder
sportmarketing.
rayons en kemen.
O BeleidsstukkenN.B.B.,
o Gegevens met betrekking tot de geformuIeerde doelstellingen:grroeien continuiteit.
rayons en kernen.
o Beleidsuitvoering N,B.B.,
rayons en kernen.
o OrganÍsatievan N.B,B.,
o Demografischegegevens.
o Gegevens betrekking hebbende op het Iedenbestand,
O Concurrentiepositie,
De informatie afkomstig uit de analyse werd
vastgelegd in een voortgangsrapportage,De
rapportage diende als uitgangspunt voor de te
ontwikkelen activiteiten welke besproken werden in een bijeenkomst met rayonafgevaardigden in maart 1985.

VANAFJANUART1985

In 1984werd een gereduceerd subsidie-bedrag

toegekend, waardoor de activiteiten beperkt
moesten blijven tot de hiervoor geschetste analyse. In 1985is er mede door de inspanningen
van de N,S,F,een ruimer budget beschikbaar,
waardoor meer speciÍieke inticrmatie,betrekking hebbende op de basketbalsport, ingewonnen kan worden.
In het eerste half,aar van 1985werd er ondermeer een enguête gehouden onder alle verenignngen.In deze enquête werden onder andere
vragen gesteld ten aanzien van:
o Ledenbestand/ledenverloop.
O Contributie,/zaalhuur,
O Werving van nieuwe leden.
O Knelpunten bij de werving,
O Concurentie met andere sporten.
Tevens vonden er onderzoekjes plaats,gericht
op vijf thema's:

l. Mini's
2. 3$plus
3. Uitvallers
4. Witte vlekken
5. Vrouwen

Voor het eerst in de basketbalgeschiedenis
vertoont de qrafiek een neergaande lijn.

Rayon Zuid
Rayon Oost
Rayon Noord-Holland
Rayon Noord
Rayon West

In deze onderzoekjes wordt de nadruk gelegd
op specifieke informatie ten aanzien van de
basketbalbeoefening.In het tweede halfiaarvan
1985worden de enquêtes en onderzoekjes uitgewerkt en wordt mede aan de hand van de
verkregen informatie een marketingplan opge'stelC.

MARI(ETINGPT"AN
Eind 1985zal het project afgeslotenworden met
de presentatie van een marketingplan, In dit
plan zal worden aangegeven hoe marketinginstrumenten kunnen helpen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de N.B.B.
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Verenigingsgrootte

PROIECTBEGETEIDINGSGROEP
H. Stek
G. Zwezerijnen
P. de Boer
P. van Maanen

-

extern adviseur
begeleider N.S.F.
bestuur N.B.B.
projectrnedewerker

Ledenbestand
Helaas moet worden geconstateerd dat in de
verslagperiode het aantalgere gistreerde le den
is afgenomen met L85 procent of wel B2Zleden.
Per 30juni 1984waren 44.585actieve basketballers ingeschreven op 30 juni l gBSwas dit aantal
43.758.Het aantalleden-recreanten was 254.I{et
aantal senioren steeg nog met 464, het aantal
jeugdleden daalde met 1.291.

Ondanks de terugloop van het aantal leden
groeide het aantalclubs van 522naar 534per 30
juni I985.Dit had wel tot gevolg dat het gemiddeld aantal leden per club daalde met bijna 5
procent. Het bondsbestuur ziet deze ontwikkeIing met lede ogen aan, omdat er met meer
clubs een nog groter tekort aan kader op het
laagste organisatieniveaukan ontstaan,
Het landelijk gemiddelde per club was 81,9
Ieden.
Per rayon beCroeg het gemiddeld aantalleden:
777
Rayon Noord
Rayon Oost
82.T
Rayon Noord-Holland
79.2
Rayon West
934
Ravon Zuid
747

Ledenstandper 30 juni 1985
Aantal verenigingen

1983/84
59
97
il5

r984/85
58
97
r20

Rayon
Noord
Oost

126

129

Noord
Holland
West

r25

r30

Zuid

522

534

1462
( l44B)
239t
(2383)
3252
(3rs8)
3751
(3702)
3 r1 4
(300r)
13970
(136e2)

730
(728)
1456
(1406)
2229
(2142)
2082
(208r)
1543
(r4e7)
8040
(78s4)

Totaal
senioren
2192

JJ.
I r49

(2r76)

(r24r)

3847

I 989
(2027)
i 730
( l 784)
3 tt 7
(3326)
2713
(2733)
r0698

(378e)
5481
(5300)
5833
(5783)
4657
(44e8)
220r0
(2r546)

(rr0rr)

MJ.
89i

(e8r
)
ISIB

(r772)
1532

(rs7e)

2270
(2360)
T7T2
(rBB2)
7923
(8s74)

Totaal
junioren
2040
(2222)
3507
(37ee)
3262
(3363)
5387

(ss86)
4425
(46r5)
r8621

J.M.

M.M.

176
(r67)
338
(3s8)
402
(4er )
558
(60s)
394
(37s)
1868

r02
(t0e)
274
(331)
366
(400)
275
(350)
242
(268)
1259

(res8s) (ree6) (t4sB)

Totaal
mini's
278
(276)
6r2
(68e)
768
(Bet)
833

(ess)

636
(643)
3127
(3454)

Totaal
4510
(4674)
7966
(8277)

95tr
(e5s4)
r2053
(r2324)
9718
(e756)
43758

(44s8s)

Verhouding tussen senior- en juniorleden
t0
r 966/67
r967/68
I968/69
I969/70
1970/7r
r97r/72
r972/73
t973/74
r974/75
1975/76
r976/77
t977/78
r978/79
1979/80
1980/8r
r98r/82
t983/84
1984/8s

Senioren
4962
5560
6228
6398
7137
8767
r0186
10785
TT426
12272
13403
r4622
15440
17i30
I8443
I9779
2r546
220r0

Procent
63
64
63
60
5B
56
55
5l
48
46
45
44
44
44,5
44,3
45,5
48,3
50,3

Procent

Junioren
2982
3075
3709
4234
5086
6909
7594
IO2B5
12378
14444
r 6629
I8741
l 9590
21490
23147
23697
23039
2T748

JI

36
JI

40
42
%)
44 (incl. 768 welpen 5
%)
45 (incl. 797 welpen 4
%)
49 (incl. 853 welpen 4
52 (incl 1288welpen 5,4 %)
54 (incl. 2228welpen 8,3 Yo)
o/o)
55 (incl 2689welpen I
56 (incl. 3l4l welpen 9,4 o/o)
56 (incl. 3lB0 weipen 9,1 Yo)
55,5 (incl. 3763welpen 9,8 Vo)
55,7 (inci 4306welpen 10,6 o/o)
54,5 (incl. 4l 13welpen 9,5 o/o)
51,7(incl. UU welpen --7,75 %)
49,7 (incl. 3127welpen -7,15o/o)

x 100Oleden
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a
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a

a
a
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15
1a
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a

a

3
2
t
0

70n1 71n2

72n3 73n4 74n5

77n8

79/80 80/81 81t82 8A83 83t8/ 84/85
Seizoenen

-'ï

De twintig grootste
verenigingen vÉutde
laatstevijf jaren
1980/8r:
B.V.Hoofddorp
D.A.S
The Black Eagles
B.V.Amstelveen
Eve & Adam Stars
Albert v. Zoonen Cracks/Noordkop
A.M.VJ./Amsterdam
Black Velvet CanadÍans
Celeritas'65
Early Birds
B.V.Leiderdorp
B.V.Aalsmeer
Akrides
The Sea Devils
H.B.V.The Jumpers
Vent Axia Lakers/SVK
Jolly Jumpers
Kuipers Kant.Eff./Orca's
Racing Amsterdam
B.V.Groningen

347
3t7
3t4
297
291
278
269
262
259
250
248
245
240
237
236
232
229
226
224
224

r98t/82:
I.T,T.Hoofddorp
The Stars
DA.S.
The Black Eagles
Albert v. Zoonen Cracks/Noordkop
A,M.VJ/Amsterdam
Kuipers Kant.Eff./Orca's
B.V.Amstelveen
B.V.Leiderdorp
B.V.Aalsmeer
V.B.C.Akrides
B.V.Hillegom
The Jumpers
Onro/Rotterdam-Zuid
Black Velvet Canadians
The Sea Devils
Racing Amsterdam
Grasshoppers
Cheetah
Celeritas'65

410
294
289
288
276
264
263
262
260
247
246
244
242
239
239
234
227
225
223
220

1982/83
ITT Hoofddorp
Albert v. Tnonen Cracks/Noordkop
BV Amstelveen
DAS
VBC Akrides
BV Leiderdorp
Celeritas'65

391
285
276
276

26r
250
245

HBV The Jumpers
Landslake Lions
BV Aalsmeer
The Sea Devils
BV Voome
The Black Eagles
De Dunckers
BV Odijk
BV Hillegom
The Grasshoppers
Black Velvet Canadians
AMVJ Amsterdam
Cheetah

243
236
235
230
230
230
228
225
220
2TT
209
209
208

1983/84:
LT.T.Hoofddorp
Albert v. Zoonen Cracks/Noordkop
The Black Eagles
Kuiper/Orca's
DAS
B.V.Aalsmeer
Akrides
Leiderdorp
H.B.V.Jumpers
P.S.VAlmonte
De Dunckers
Landslake Lions
B.V.Amstelveen
B V Odijk
B.V.Voorne
B.V.Groningen
B.V.Ceres
Grasshoppers
Coveco
A M VJ./Amsterdam
O.S.G.Utrecht

366
306
280
276
272
252
252
252
247
240
235
228
227
227
225
222
2t3
2r2
210
208
208

1984/85:
B.V.Hoofddorp
Doppeldouche/Den Helder
B.V.Leiderdorp
DAS
B.V.AkrÍdes
B.V.Orca's
B.V The Black Eaqles
B.V.Aalsmeer
Landslake Lions
P.S.V./Almonte
MSV
B.V.Ceres
B,V Odijk
The Dragons
B.V.The Mustangs
H.BV The Jumpers
Black Velvet Canadians
The Windmills
Rabobank/Gouda
The Jugglers

344
293
266
265
253
253
250
247
24r
238
228
228
22r
2t9
214
2r0
209
207
204
203
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Topsport Liga
Algemeen
Voor de Topsport Liga had het afgelopen verslagjaar wel iets van een dag in de TransSiberië-Expres:het uitzicht was weinig anders
dan dat van gisteren of eergisteren, en het zal
morgen mogelijk ook zo zijn; maar wellicht ook
anders, doch zeker op weg naar een andere
situatie, De werkzaamheden werden dus meer
bepaald door het beheer van de lopende zaken
en het goed begeleiden van minder spectacuIaire, maar toch relevante incidenten: De
nieuwe basketbalbelijning, diverse licentie
problemen enzovoort, dan het aanjagen of
onder controle brengen van nieuwe ontwikkelingen, Zo bezien heeft de Topsport Liga bestuurlijk gezien goed gefunctioneerd; constructiever is echter de meer kritische vaststelling,
dat het bestuur geen mogelijkheden gevonden
heeft om de tamelijk statische,en met betrekking tot de financiering nog immer zeer zorgelijke situatie van het clubbasketbal fundamenteel te doorbreken. Toch is het beleid mede
daarop gericht geweest, terwijl aanzetten voor
groei in de gewenste richting waarneembaar
zijn ontwikkeld.

laaswat moeten inboeten,de gelijkwaardigheid
van de ploegen en de verdere proÍilering van
jong(er) talent vergoedde van dit verlies heel
wat, De Play Offs boden behooriijke wedstrijden, met een waardig afscheid voor Canadians
van hun sponsor Black Velvet, Nashua werd
opnieuw kampioen, hetgeen temeer een verdienste mag heten,wanneer men het aantalmutaties ten opzichte van het voorgaande kampioensteam in aanmerking neemt.

Promotiedivisie
Hier bevonden Markt en Interbril zich op eenzame hoogte. De onderlinge strijd werd in het
voordeel van Markt beslecht. Al in een vroeg
stadium van de competitie heeft het Ligabestuur contact gezocht met de ploegen, die voor
promotie naar de Eredivisie in aanmerking
Ieken te komen, op deze wijze kon worden gewerkt aan een goed voorbereide en doordachte stap naar de Eredivisie. In dat kader
moet ook een bijeenkomst worden gezien,
waarvoor naastdeze Promotiedivisieteamsook
de Eredivisie-teams met een naar verwachting
smalle beurs werden uitgenodigd, Aldus werd
inzicht bevorderd in andermans situatie en
daarmee in de eigen mogelijkheden, Wellicht
dankzij dÍt overleg en deze begeleiding zullen
komend seizoen weer tien EredivÍsie ploegen
aantreden.

Eerste Divisie

Ligabestuur
Het Ligabestuur bestond het afgelopen verslagiaar uit:
- voorzitter
J. Loorbach
- Iid
D. Wesselsz
- Iid
P. Vogelaar
In het verslagjaar is al bekend geworden dat P.
de Vos als kandidaat voor het bestuur zal worden voorgedragen.

COMPETTIÏE
Eredivisie:
Noodgedwongen moest deze competitie verspeeld worden met niet meer dan acht teams.
Door het systeem van vrije inschrijving hadden
enkele tot het spelen van Eredivisie gerechtigde clubs hun heil om budgettaire -en om
daaruit voortvloeiende sportieve- overwegingen in de Promotiedivisie gezocht, Acht ploegen werd wel het absolute minimum geacht,
ook al omdat de vrees gerechtvaardigd was dat
zich onder de acht dapperen nog wel enkele
bevonden voor wie het Eredivisieschap een
financieel spitsroeden lopen betekende. De
deelnemende ploegen hebben er echter een
uitnemende competitie van gemaakt, met vele
verassende uitslagen en vele 'close ga.mes'.
Door het vertrek van enkele vedetten als Plaat
en Cramer heeft dan weliswaar de kwaliteit he-

De Eerste Divisie kende als gebruikelijk een
goede maar van het grote publiek tamelijk onopgemerkte competitie, Red Giants bracht
Drente voor het eerst op Promotiedivisieniveau. De andere kampioenen waren Voorburg en Eindhoven.

NAïÏONALE TEAMS
In het algemeen kan vastgesteld worden, dat
voor alle selecties de technische staf goed, en
ook in onderlins verband functioneert.

IGdetten
In de Kerstvakantie werd in Arnhem een zeer
geslaagd zeslandentournooi afgewerkt: het was
het debuut van coach A. van Helfteren.De organisatie in handen van Rayon Oost was uitstekend. Resultaat:goed gespeeld maar ook veel
verloren, Dat kan in feite ook gezegd worden
van het kwaliÍicatietoumooi voor de Europese
KampioenschappenÍn Noorwegen. Op het beslissende moment Was men er niet'.

Junioren

Het prognamma was deze periode beperkt. Er
werd slechts meegedaan aan het Mannheim
tournooi,dat vanouds een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige, intercontinentale deelname kent. Ondanks de tegenslag van een em-
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stig zieke coach werd er behoorlijk gespeeld, al
werd er niet om de hoogste plaatsen gestreden.
Om naar het zich helaas laat aanzien stuctureel
budgettaire redenen waren de mogelijkheden
voor Jong Oranje beperkt, Het nut van deze
selectie wordt echter onverminderd hoog aangesiagen en het Ligabestuur blijft alert op aile
mogelijkheden om dit team te Iaten functioneren,

Het Heren A-team
Het Ligabestuur en het begeieidingsteam hadden zich voor dit jaar als doel gesteld een redeIijk kansrijke afsiuiting van de kwalificatiewedstrijden voor de Wereldkampioenschappen,
zomede een rechtstreeksekwalificatie voor de
Europese Kampioenschappen 1987,Het eerste
Iukte met winst thuis tegen Hongarije en uit
tegen Belgie. De kwalificerende tweede plaats
achter Joegoeslavië is daarmee bereikbaar geworden, doch nog allerminst behaald. Rechtstreekseplaatsing voor de volgende Europese
kampioenschappen 1987bleek er bij lange na
niet in te zitten,Na een lange voorbereiding, die
door het vele wisselen van spelers zeker niet
optimaal was, werd Nederland op het tournooi
Iaatstemet één gewonnen wedstrijd, Gezien de
geringe krachtsverschillen in de onderste reglonen was deze rangschikking op zich geen
drama. Erger is wel dat het team zich verdiend
negatieve publiciteit op de hals haalde omdat
enkele spelers een indruk van onverschilligheid en defaitisme opriepen. Wanneer men beseft,dat alle investering in geld en energie in dÍt
team slechts gerechtvaardigd is in het kader
van acquisitie en representatie en dat te dien
aanziens slechts een negatief effect werd bereikt, is dit betreurenswaardig,doch nu eenmaal
niet permanent onvermijdelijk Dit aspect zal in
het beleid met betrekking tot het team niettemin sterk de aandacht kriigen.

VERGADERINGEN
Zowel de diverse informele vergaderingen als
de Ligavergadering hadden een goed verloop,
waarbij goed en vruchtbaar van gedachten
werd gewisseld. Het blijkt steeds weer, dat,
wanneer het gezamenlijk belang concreet is,
binnen een overzien terein blijft en binnen directe belangensfeer valt, de deelnemers aan
een ligavergadering makkelijker constructief
meedenken dan wanneer deze elementen ontbreken.

Damesliga
De liga kan terugzien op een rustige verslagperiode. Het bestuur is er blijkbaar in geslaagd,
mede dankzij de inspannÍngenvan het bondsbureau, goede voorwaarden te scheppen voor
een giad verloop van de diverse activiteiten
Voor het eerst sinds lange tijd is er geen dÍscussie geweest over de competitievorm.De continuering van de gekozen vorrn zal de duidelijk.
heid naar buiten ten goede komen.
Het bestuur heeft haartwijfelsover het regelmatige vertrek van speelstersnaar het buitenland
De waarde voor het nationaleniveau is moeilijk
meetbaar.Wel worden clubs en nationaleteams
geconfronteerd met het plotseling niet of rnoeiIijk beschikbaar zijn van de betrokken speelsters, terwijl de terugkeer tijdens het laatste
deel van de competitie een vertekend beeld
kan geven Juistomdat er twijfels zijn over deze
materie heeft het bestuur maatregelen genomen teneinde exportbevorderende handelingen van bondswege te voorkomen,
In de verslagpenode heeft het bestuur zich er
hard voor gemaakt om een aantalinternationaie
damesactiviteiten naar Nederland te halen
Voor de Europese KampÍoenschappenDames
in I987 en het kwalif,rcatietoernooi
voor de junioren in I986 werden dankzij garantsteliingen
van de Stichting Sportsupportsluitende begrotingen opgesteld.Tijdens de F.l.B.A.-conferentie
te Malta werden echter de organisatievoorwaarden zodanig gewijzigd dat de Europese
Kampioenschappenvoor Dames ruim een ton
duurder werden, waardoor de Nederlandse
kandidatuur ingetrokken moest worden.
Ondanks de grrotebelangstelling van andere
Ianden voor het kwalificatietoernooi voor de
junÍoren werd dit voor l9BOaan Nederland toegewezen.
Een bron van zorg blijft het grote aantalterugtrekkingen uit de liga.De voornaamsteoorzaak
is het in onvoldoende mate kunnen beschikken
over speelstersvan niveau.Slechtsin een enkel
geval blijken de kosten te zwaar op het verenigingsbudget te drukken.Een meer gelijke positie van vrouwen en mannen binnen een groot
aantal clubs zou betere faciliteiten voor de
vrouwen kunnen betekenen,waardoor een bredere groep op nÍveau zou kunnen ontstaan.Het
bestuur wil echter niet verhelen dat de maatschappelijke omstandigheden vaak sportvrouw-onvriendeiijk zijn,waardoor men eerder
zal besluiten te stoppen met (top)sport.

TIGABEST'UUR
Het bestuur bleef in het verslagjaar ongewijziqd:

t3

- I,H. Stuurman
voorntter
- Mevrouw E. Fasten
waamemend voorzitter,financieel beheer
- Mevr. H. v.d. Groep
competttte
- Mevrouw R, Schuurhuizen
pers publiciteit
- G. Westgeest
technische zaken, belangengroeperingen
Het bestuur vergaderde maandelijksin Amersfoort en zonodig telefonÍschin tussenliggende
perioden.

I,JGAVERGADERING
Op 17 november vond de Ligavergadering
plaats,die accoord ging met een voorstel van
Rotterdam-Zuidinzake de inschrijfgelden,hetgeen betekent dat alle clubs ongeachthet competitieniveauevenveel inschrijfgeld gaanbetaIen.Tevens discussieerdede vergadering over
een aantal actuele zaken,waaronder de gewijzigde spelregels.

COMPETTnE
Het speelseizoenvoor de EredivÍsiebestond uit
een hele competitie tegen aile teams,waarna
een splitsing plaatsvond in de bovenste zes en
de onderste vier. In deze poules eveneens een
hele competitie,zodat respectievelijk 28 en 24
wedstrijden door de ploegen werden gespeeld.
De Promotie- en beÍde Eerste Divisies bestonden elk uit acht teamsen speelden een dubbele
serie wedstrijden.

Eredivisie:
Na het begin van de competitie in het eerste
weekend van oktober waren de vijf sterkste al
snel bekend; voor de zesde,zevende en achtste
plaats moest behoorlijk gestreden worden, Dat
degradanten M.S.V.en B.O.B.het moeilijk kregen was spoedig duidelijk, Na een spannende
wedstrijd tegen Black Velvet Canadianswerd
Doppeldouche in de met maar liefst I IO0 toeschouwers gevulde sporthal in Den Helder
kampioen van Nederland.
Een aantal clubs moest nog wennen aan de
nieuwe competitievorm. Zij waren dan ook wat
Iaat met het inhuren van de zaalruimte voor het
tweede deel van de competitie.Het bestuur zal
aan de Ligavergadering vragen een artikel
hierover in het Wedstrijdreglement op te
nemen,

Eerste divisies
L.U.S,V.,
kampioen van de EersteDivisie A, trok
zich na het behaien van de titel terug uit de
Damesliga, omdat deze studentenploeg geen
nieuw team op de been kon brengen Kampioen
van de Eerste Divisie B werd Sporty.
Naar aanleiding van het terugtrekken van B.O.B
en L.U.S.Vwerd besloten geen kruiswedstrijden te spelen,waarna Sporty,OlympÍa en Lisse
promoveerden naar de PromotiedÍvisie.Door
het zich terugtrekken uit de liga van de reeds
genoemde teams,JRC Boxtel,Musselkanaalen
Amical konden alle degradanten door een bestuursbesluit in de liga blijven. Eind juni trok
Mosquito'szich nog terug.Red Stars,dat tweede
werd in Rayon West, neemt de vrijgekomen
plaats in. Doordat de Ligavergadering pas in
november plaatsvond,zljn er geen bijeenkomsten met de clubs belegd

EIIROPA CI,JP
Landskampioen B.V. Amstelveen heeft helaas
niet deelgenomen aan de Europa Cup. Dit in
tegenstelling tot de huidige kampioen die dit
avontuur wel aangaat.

NATTONALETE#,MS
Dames
Na een aantalwijzigingen in de F.l.B.A.-kaiender
besloot het bestuur zich voor de toekomst te
concentreren op de volgende evenementen.
het kwalificatietoernooivoor de EuropeseKampioenschappen in 1986,de Europese Kampioenschappen in 1987 en het pre-olympisch
toernooi in I9BB.In dat kader werd in dit verslagjaar, onder leiding van bondscoach V
Heger en assistent-coachR. de Vries, gestart
met de opbouw van een nieuw team met voornamelijk jongere speelsters.
Gedurende de maand augustuswerd een intensÍef voorbereidingsprograrrlma afgewerkt,
waarin onder andere een aantaltrainingsstages
op Papendal,oefenwedstrijden tegen het nationale mersjesjuniorenteam,een stage in FrankrÍjk, een toemcoi in Spanje en een oefenwedstrijd tegen België.
Begin september vertrok de ploeg via Wenen
voor oefenwedstrÍjden tegen Oostenrijk naar
Polen voor deelname aan het kwalificatie toernooi voor de Europese Kampioenschappen,
Na overwinningen op Finland en Zweden en
een éénpuntsnederlaagtegen gastland Polen
werd de tweede plaats behaald.
Zo wist oÍEê jonge ploeg zich met een fantastische wedstrijdmentaliteitte plaatsenvoor deelname aan de Europese Kampioenschappen
1985te ltalië.

Promotiedivisie
In de Promotiedivisie werd U.S.kampioen en
promoveert samen met SeaDevils naar de Eredivisie. Cangeroes en Zeemacht degrraderen

Meisjes junioren
De voorbereidingen voor de Europese Kampioenschappen begonnen begin juli met een
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weekendstage te Delft, waarna op uitnodiging
van de Spaansebond op 15tot en met 2l juli te
Toledo een gezamenlijke stage werd gehouden. Voor onze ploeg een goede gewenning
aan de temperatuur,de zaal en de Spaanseentourage, Na terugkeer in Nederland opnieuw
een stage te Delft en deelname aan het White
Diamond toernooi te Almelo met onder meer
wedstrijden tegen buÍtenlandseclubteams.Tevens werden nog twee oefenwedstrijdentegen
de natÍonale damesploeg gespeeld. Na deze
goede voorbereiding reisde de ploeg op 17
augustusaf naar Toledo voor de EuropeseKampioenschappen,
Ondanks de eerder genoemde gewennÍng aan
de Spaanseomstandighedenwerd het team heIaas toch geplaagd door een 'virus',waardoor
een aantalspeelstersniet of niet op volle kracht
aan alle wedstrijden mee kon doen. Na vier
overwinningen en drie nederlagen klasseerde
Nederland zich als negende,hetgeen,zeker gezien de omstandigheden, een goed resultaat
genoemd mag worden.
In mei werd,wederom onder leiding van bondscoach C. Sideris,gestart met de eerste selectie
van de nieuwe ploeg, welke zich gaat voorbereiden op de Europese Kampioenschappen
1986te ltalië.Het bestuur is erg verheugd dat de
N B.B.er in is geslaagd het kwalÍficatietoernooi
I986 naar Nederland te halen.
Meisjes kadetten
Een geweldige prestatie leverde de kadettenploeg tijdens de EuropeseKampioenschappen
van 8 tot en met I5 juli in Italië.lnde voorronde
werden vier wedstrijden op overtuigende wrjze
gewonnen, terwijl van Italië met slechts één
punt werd verloren. Hierdoor bereikte Nederland de halve finale,waarin van Bulgarije (de
uiteindelijke kampioen) werd verloren.Tijdens
de strijd om de derde en vierde plaats werd
voor de tweede keer met minimaalverschil van
Italië verloren, waarbij het voordeel van het
gastlandeen duidelijke rol speelde.Een felicitatie voor het team en de begeleiding voor het
behalen van de vierde plaats is zeker op zijn
plaats,Wellicht is hier een basis gelegd voor
een behoorlijk hoog internationaalniveau.
Ten gevolge van een wijziging in de F.I.B.A.kalender moesten aansluitend de voorbereÍdingen voor de volgende EuropeseKampioenschappen starten,In verband met de wederom
zeer beperkte Íinanciële middelen voor de
jongste afvaardiging van de liga kon de voorbereiding slechts zeer summier zijn.
Onder leiding van bondscoachR.de Vries werd
in december gestart met twee _trainingen.In
West-Duitslandeindigde de ploeg als tweede
tijdens het Zeslandentoernooi.
in december gestaft, tweede tijdens het ZesIandentoernooi.

In februari en maart volgden drie trainingsstages,waarna van 6 tot en met l0 april in Frankrijk
werd deelgenomen aanhet kwalificatietoernooi
voor de EuropeseKampioenschappenin juli in
Joegoslavië.De poule bestond slechts uit drie
ploegen, zodat het niet al te moeilijk was om
zich te plaatsen.Beide wedstrijden tegen EngeIand en Frankrijk werden gewonnen.
Tenslottewerd eind juni in het SpaanseGranada
samen met de Spaansejunioren- en kadettenselectie een traÍningsstagegehouden. De toekomst ziet er overigens somber uit. Door de
teruglopende financiële middelen komt een
verantwoorde voorbereiding in het gedrang.
Voorstellen onzerzijds voor een andere opzet
van de Europese Kampioenschappenvonden
nauwelijks weerklank.
in F.l.B.A.-kringen

PIVOTTRAININGEN
De pivottrainingen werden een onderwerp van
discussietussen het Bonds- en Ligabestuur.De
noodzaak van bezuinÍgen kwam in botsing met
het handhaven van kwaliteit en kwantiteit.Een
aanvaardbaarcompromis werd gevonden door
het aantaltrainingen per rayon van vijf naar zes
te brengen en tegelijkertijd de frequentie van
eenmaal per jaar naar één keer per twee jaar
per rayon te brengen.
Rayon Zuid reageerde snel op de nieuwe formule door nog voor de jaarwisselingtrainingen
te organiseren.In Rayon Oost zullen de pivottrainingen tussen de competities plaatsvÍnden.
Met de overige rayons Ís overleg gaande,

O\TERIGECOTffACTEN
In februari vond een bijeenkomst plaatsmet de
Topsportliga en de rayons met ais voornaamste
onderwerpen de uniformering van de wedstrijdreglementen en de toelating van reserveteams tot de liga's.
De contacten met de rayons beperkten zich
overigens voornamelijk tot competitiezaken.
Het initiatief van het bestuur om tot regelmatiger contactenmet de rayons te komen via contactpersonenheeft nog geen weerklank gevonden bij de rayons.
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RolstoelbasketbalLiga
BESTUI.IR
Het bestuur van de Rolstoelbasketbal Liqa
bestond in het verslagjaar uit:
E, Barendse:
voorzitter
Mevrouw M. Ruiter: secretaris
W. Ludeke:
lid
F. Redering:
iid
P. Bokern:
toegevoegd commissaris
Evenals vorig verslagjaar heeft het bestuur P.
Bokem tot lid van de Bijzondere Commissie
Rolstoelbasketbalbenoemd, teneinde in die
functie de verantwoordelÍjkheid te kunnen dragen voor het opleidingswezen.Tevens is P.Bokern voorzitter van de Rolstoelbasketbal
Scheidsrechterscommissie,Onder verantwoording van de laatstecommissie worden alle competitie- en bekerwedstrijden gearbitreerd,
Mevrouw M. Ruiterbeheert het secretariaatvan
de Liga,F.Redering draagrtzorg voor de competities en de tournooien, hierbij voor wat betreft
de competitie van de TWeedeDivisie geassisteerd door C. Broekman.
W. Ludeke houdt zich vooral bezig met het
jeugdbasketbal, dit in nauwe samenwerking
met de sectie Jeugdsport van de Nederlandse
Invaliden Sportbond. Daamaast draagt hij,
samen met E. Halewijn, staffunctionarisRecrehet jeugdstiatie en Opleidingen van de N.B.B.,
muleringsproject. Er traden geen bestuursmutaties op,

IJGA\IERGADERING
Op 28 februari l9BSwerd te Nijkerk eerr Buitengewone Ligavergadering gehouden, met als
enig agendapunt het puntensysteem'voor de
competitie 1985-1986.
Na drie regionale voorbesprekingen van het
bestuur met afgevaardigden van de verschillende verenigingen, kon het bestuur met een
drietal voorstellen komen, die als meest relevante naar voren waren gekomen.
Mede door deze intensieve voorbereiding en
de importantie van het onderwerp, kon op deze,
uitstekendbezochte,vergadering tot een snelle
besluitvorming gekomen worden. Besloten
'puntensysteem'
werd om in de competitie het
af te schaffen.
Op de Ligavergadering van I juni I985,die overigens matig werd bezocht, behoefden, mede
door het reeds verrichte werk op de Buitengewone Ligavergadering, geen harde noten te
worden gekraakt.
De heer F. de Jong werd als bestuurslid gekozen.

De tijdens de vorige vergadering ingestelde
(recreatieve) toumooicompetitie werd geëvaIueerd en men kwam tot het besluÍt een en
ander te continuëren.
'Stimulering SportdeelOok werd het project
met de afgevaarnarneGehandicapteJongreren'
digden doorgenomen. Daamaast werden een
aantal wijzÍgingen in het wedstrijdreglement
aangebracht.

NATTONATE
TE,.AMS
De Europese Kampioenschappen,die van B tot
en met 14 april l9BS zouden plaatsvinden in
Raalte,konden vanwege gebrek aan fondsen
geen doorgang vinden, zodat in januari 1985de
beslÍssing moest worden genomen de organisatie terug te geven aan het SubcomitéBasketbal van I.S.MG.F.
Zowel door het herenteam als door het damesteam werd deelgenomen aan de VIIth World
Mlheelchair Games die van 22 juli tot en met l
augustus werden gehouden in Stoke Mandeville (Engeland).

Heren
Tijdens de VIIth World \ÀIheelchairGameshebben de heren fantastischgepresteerd.Na eerst
te hebben afgerekend met de USA en Israël in
respectÍevelijk de kwart- en halve Íinale,moest
in de finale worden gespeeld tegen Frankrijk.
Na een spannendewedstrijd bleken de Fransen
net iets sterker dan onze heren enzíl lieten zich
het goud omhangen. Nederland kreeg zilver,
Zweden behaalde brons.
Twee interlandswerden op 30 en 3l maart l9BS
in Zweden gespeeld. Zowel Zweden als Nederland wonnen één wedstrÍjd
Een drie-landentournooitijdens de Paasdagen
in Mulhouse (Frankrijk) werd gewonnen door
Frankrijk.Nederland werd tweede en Joegoslavië derde.
Trainer/coach van het herenteam is R.Verheuvel.

Dames
De prestaties van het damesteam tijdens de
VIIth World Mlheelchair Games vielen tegen
Door het terugtrekken van twee speelsters in
de laatste fase van de voorbereiding viel een
stuk routine weg, dat niet meer goed te maken
viel op zo'n korte termijn.
I'dederland werd zesde, met de schrale troost
dat in ieder geval in de poule nog werd gewonnen van cle (latere) zÍlveren medaille winnaar
Israël;West-Duitslandgreep het goud.
Op uitnodiging van Frankrijk werden weer
twee wedstrijden in St,Nazairegespeeld.Beide
wedstrijden werden gewonnen.
Op 23 en 24 mei werden in Aalsmeer en Bilthoven wedstrijden gespeeld tegen het team uit de
USA Ook hÍer werden beide wedstrijden ge-
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wonnen, Het afgelopen half jaar heeft, na de
Wo.rld Games,een trainerswisselingplaatsgevonden; mevrouw G. Gootjes nam de plaats in
van B. McNeely,

Jeugd

AIs vervolg op het Jeugdplan'werd een selectietraining georganiseerd voor jeugdige basketballers onder leiding van E,van Deijk. Circa
40 basketballerstot 2l jaar namen aan deze
selectiedag deel. Daama is de trainer tot een
deÍinitieve jeugdselectie gekomen.

BESTÏ,]I.]RITfÏERNATÏONAAI
J.C.Herweijer en R. Verheuvel vervullen nog
altijd internationale bestuursfuncties.Zij zijn resr
pectieveiijk voorzitter Europees Kampioenschappen CommÍssie en lid van het Subcommité Basketballvan ISMG.F
Onder voorzitterschap van J, Berteling werd
door de F.I,B.A.
een ad-hoccommissieingesteld
die onderzoekpleegt naar een samenwerkingsverband tussen ISMGF en F.I.B.A.De werkzaamhedenvan deze commissie vorderen gestaag.

SAI\4ENWERICNGMET DE N.I.S.
De Rolstoelbasketbal Liga functioneert naar
wens binnen het kader van de SectieWedstrijd
Sport als technische commissie van de N I.S,
Daarnaastvindt er regelmatig overleg plaats
tussen de beide bondsdirecteurenvan de N,l.S.
en van de N.B,B.
en is er contacttussende voorzitters van beide bonden.

STIMT'LERING
SPORIDEEINAME
GEH,AIVDICAPIEJONGEREN

In het verslagjaar vond evaluatie plaats, alsmede werd een structuur opgezel,waarbinnen
de follow up van de eersteaanzetdient plaatste
vinden. Het ligt in de bedoeling om voor het
einde van 1985een beqin te maken in Ravon
Oost.
Samenstellingvan de werkgroep:
J. Berteiing (voorzitter)
B. van de Graaf (secretaris)
E Halewijn (N B B )
H. Halfrnan(pers)
W. Ludeke (lid bestuur RoistoelbasketbaiLiga)
E.Barendse(lid bestuurRolstoelbasketbal
Liga)

Competitie
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Algemeen:

AIs nieuwe club meldde zich 'De Vriendenkring'uit Zeeiandaan.
Voor de inschrijving waren de teamsArnhem 2,
Redeoss 2 en Hoensbroeck teruggetrokken,
terwijl als nieuwe teams werden Íngeschreven:
'81
Amersfoorl 2, Arrows
5 en Kameleon 2, De
rolstoelbasketbal Liga kwam daarmee op 26
ciubs,met 4l teams.
De integratie van rolstoelbasketballersen validebasketbalclubs blijft plaatsvinden. Dit seizoenwaren het de spelersvan het DelftseRedeoss die de stap naar D A S maakten.
Het door de Ligavergadering genomen besluit
om in alle divisies met I7-punten (Strohkendlsysteem) te gaan spelen bleek achterafniet zo
gelukkig, Hierdoor waren twaalf teams, verdeeld over alle divisies, genoodzaaktmet dispensatieaan de competitie te beginnen.
Daar de uitslagenvanrdenieuwepuntenkeunngen nogal lang op zich ltetenwachten(per I januari I9BSwaren slechtsveertien clubs en dan nog
niet eens alle spelers van die clubs,van nieuwe
punten voorzien), groeide bij de clubs, de spelers en de competitieleidersde onvrede met dit
systeem en dit is nog zwakjes uitgedrukt.
Dat het vertrek van spelers naar een andere
club zeer zeker van invloed kan zijn op het
competitieverloop moge blijken uit de eindklasseringen van die betrokken teams.

Eredivisie
Door het vertrek van spelers naar een andere
club dienden Arnhem,De Ooievaarsen De Turfschippers een verzoek in om het eerste team
van de EredivÍsienaar de EersteDivisie terug te
plaatsen Slechtsaan het verzoek van de eerste
twee kon gevolg worden gegeven.Het team De
Turfschippersbleel zij het met dispensatieaangaande het l7-punten-systeemin de Eredivisie.
Door deze maatregelenbleven erechternegen
teamsover die een enkele competitiemoesten
cnalan

Het verschil tussende viersterkste teamsen de
rest blijkt groter te zijn geworden, waardoor
wedstrijden tusseneen 'topper'en de overige
teams minder interessant waren. Verassingen
bleven dan ook uit. Met uitzondering van de
reeds gemelde puntenproblematiek en enkele
protesten veriiep de competitie naar behoren
met - gelukkig - slechtsweinig wijzigingen Het
samengeperste competitieprograrrunavanwege de geplande EuropeseKampioenschappen
zal hier niet vreemd aan zijn. De twee winterse
weekends gooiden wel roet in het eten. De

hierdoor veroorzaakte probiemen konden op
één na vrij soepel worden opgelost.
In de Play Offs wisten Aalsmeer I en AntÍlope I
hun tegenstandersE.G.S.I en Racing/R uit de
finaie ronde te houden.
De Íinaleronde leverde dit seizoen in de Eredivisie de enige sensatieop. Won Aalsmeer I in
de gewone competitie tweemaal van Antilope
l, tijdens beide wedstrijden in de Play Offs
moest men in Antilope I hun meerdere erkennen, waardoor de laatste zich een jaar lang
landskampioenmag noemen.

Eerste divisie:
Door het op eigen verzoek terugzetten van
twee teams,moest de EersteDivisie uitgebreid
worden tot tien teams. Ook hier was het een
druk bezet prograrnma met weinig uitwijkmogelijkheden.
De vanwege de twee winterse weekenden afgelaste wedstrijden werden wat moeizaam opnieuw vastgesteld,hetgeen bij enkele wedstrijden in het geheel niet wilde lukken. Ontbrak in
de Eredivisie tijdens het seizoen de spanning,
deze was er in de EersteDivisie volop. De toppers deden hier niets voor elkaar onder, lieten
af en toe een steekje valien, wat de spanning
alleen maar deed toenemen.
Toonaangevendin deze divisie waren: Animo,
De Sleutelsen Antiiope 2,waarvan de laatstehet
eerste moest afvallen. Nieuwkomer lJmondrollers deed het erg goed evenals Den Bosch l.
Het vertrekken van spelers kan hard aankomen
bij een team. Dit was met name het geval bij
D.A.S.en De Ooievaars,die degraderen naar de
Tweede Divisie.

T\,rreededivisie:
Evenals in de vorige verslagrperiodewaren de
resterende teams verdeeld in drie afdelingen
Na aanvang van de competitie werd ir, afdeling
B het tweede team van De Ooievaars teruggetrokken, gelukkig had E.G.S.een derde team
achter de hand, dat deze opengevallen plaats
wilde opvullen,
Het competitieverloop in deze divisie liet veel
te wensen over, E.G.S.
3 nam wel de plaats in van
De Ooievaars 2,doch dit ging uiteraard gepaard
met vele datawijzigingen. Zo ook in afdeling C
waar de Amsterdammers moesten wachten totdat de Apollohal weer gebruikt kon wcrden.
Alsof dit nog niet genoeg was kregen we iwee
winterse weekeinden waardoorwederom Ín het
competitieprograrrrma moest worden geschoven. Dit alles vroeg veel organisatietalentvan
zowel de club, de competitieleiders, maar
vooral ook van de samensteller van het
scheidsrechtersprogramma,
De komst van spelers die voorheen in een hogere klasse uitkw4ynen deed hier ook zijn invloed gelden. Met name gold dit voor afdeling B

en C. E.G.S.2 en Kameleon I wonnen alle wedstrijden met ruim verschil.
De strijd om de tweede plaatswas in deze afdelingen dan ook hevig. In de afdelÍng A hield
men echter de spanning er tot het eind in en was
het FIux dat aan het langste eind bleek te trekken, op de voet gevolgd door Drenthe en het
opkomende Amersfoort.Tussende drie kampioenen werd middels een halve competitie gestreden om twee plaatsen in de EersteDÍvisie.

Bekercompetitie:
De bekercompetitie werd traditiegetrouw in
tournooivorrn gespeeld. Hier viel de ene verrassing na de andere,Of de winst van Racing/R
op zowel Aalsmeer als op Antilope een grotere
verrassing was dan het uitschakelenvan teams
uit de top van de Eerste Divisie door Tweede
Divisionist E.G.S.
2,met tien punten voorsprong,
valt moeiiijk te bepalen. Maar een feit was dat
de finale werd gespeeld tussen teams welke
voor de grootste verrassing hadden gezorgd.
Uiteraard moest E.G.S2 diep buigen voor Racing/R.

Tournooicompetitie:
De LigaverEaderinghad voorhet opstartenvan
de tournooicompetitiehet sein op groen gezet,
zodat dit jaar met een proef kon worden begonnen.
Het doel van deze toumooicompetÍtieis om beginnende en recreatieve teams in de gelegenheid te stellen tegen elkaaruit te komen om niet
voor niets te trainen.
Er werden tien teams ingeschreven, verdeeld
in twee afdelingen met elk vijf teams,(Oost en
West).De afdeling Oostspeelde de wedstrijden
Ín Amhem, afdeling West in Breda.Voor beide
afdelingen was in twee weekeinden een hele
competitie gepland. Na het Íinale-weekend in
mei werd een en ander geëvalueerd.Voor vuat
betreft het Ligabestuur was dit systeem een
succes, daarin gevolgd door de Ligavergadenng,
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Rolstoelbasketbalscheidsrechters
conrmrssre
Gedurende de verslagperiode bestond de
RolstoelbasketbalScheidsrechtersCommissie
uit P, Bokern, (voorzÍtter);B. van de Graafl (secretaris);en de leden G. van Loon,J.Staarthofen
J. Gonning.
Laatstgenoemdekwam de commissie aan het
begin van het seizoenversterken en kreeg als
belangrÍjkste taakstelling het beoordelen en
begeleiden van de scheidsrechters,De commissie vergaderde het afgelopen seizoen acht
maal waarvan vier maal telefonisch.

PI"ANNING
Het afgelopen seizoen verzorgde ook nu weer
G. van Loon de aan-en afschrijvingen van de
scheidsrechters.Bij het verzendklaarmaken en
het verzenden van de twee programma's was
de hulp van B.van de Graafonmisbaar.Voor het
eerst dÍt seizoen werd in de TWeede Divisie
gewerkt met het aanschrijvenvan één arbiter
De tweede scheidsrechter zou door de thuisspelende vereniging geieverd worden.
Dezemaatregel van het Ligabestuurhaaldewel
wat druk van de planningsketel.In sommige
drukke weekends bleek daar weer niets van te
merken. Dat had ook tot gevolg dat er wedstrijden in de overige divisies met slechts één
scheidsrechter gespeeld werden. De commissie zal met een plan komen om ook in de Eerste
Divisie een scheidsrechter aan te schrijven en
dat de thuÍsspelende vereniging voor de
tweede scheidsrechter dient te zorgen.
In het totaal hadden er voor de beker-,
competitie- en play offiruedstrijden
4BBscheidsrechters aangeschreven moeten worden. Van
die 488 werden er 426 aangeschreven (is BZ
procent). Van die 426aangeschrevenscheidsrechters is er zeventien maal een scheidsrechter niet opgekomen. Dat betekent dat er een
aanwezigheidvan gOprocent was.Een niet onverdienstelijke score. Vier maal lukte het niet
om bij een wedstrijd scheidsrechterste vinden.
De communicatiemet de competitieleiderswas
goed te noemen.
Echter alsje een prograrrrmamaakt verwacht je,
vooral als het programma ruimschoots van te
voren in een ieders bezit is, dat er maar weinig
gewijzigd behoeft te worden. Niets is minder
waar.Bijna éénderde deel van het scheidsrechtersprogrammakon overgemaakt worden. Om
dat extra werk zÍt eigenlijk niemand te springen.
Men dient er allesaante doen dit in de toekomst
te voorkomen.

Ook dit jaar werd van het instituutvan commissaris bÍj de Play-Offs gebruik gemaakt. Gebleken is dat een vertrouwd gezicht achter de jurytafel rust geeft bÍj spelers en jury bÍj deze belangrijke wedstrijden.Dat komt de wedstrijd ten
goede en men is niet meer afhankelijk of de
dupe van foutief jureren. Met andere woorden:
voor die belangrrijkewedstrijden is een commissariseen must gebleken. Helaaswerden de
Play Offs erg snel achter elkaar afgewerkt.
Daardoor verliep de aanschrijving van deze
functionarissenniet voorspoedig,Een en ander
resulteerde in enrge commrssarislozewedstriiden.

OPTEIDINGEN
Voor het eerst werd de commissie geconfronteerd met het feit dat er voor het opleiden, begeleiden en beoordelen van scheidsrechters
geen geld beschikbaar was. Via de Sectie Opleidingen van de NISkon een eerunaligbedrag
van f.2500,-ontvangen worden. Een aanbod dat
met beide handen aangegrepenis.Het is echter
triest te moeten constaterendat er nog steeds
'structureel gezien' geen gelden beschikbaar
zijn ten behoeve van het opleidingswezenvan
onze scheidsrechters.
In het opleidingskader heeft de commrssreop
I9 september in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd voor alle scheidsrechtersen de verenigingen.De bedoeling van die avond was om
de afsprakenvoor de rolstoelcompetÍtiedoor te
nemen en om redereen op de hoogte te steilen
van de nieuwe spelregels:nieuwe spelregelsin
het valide- en rolstoelbasketball,De opkomst
van de verenigingen was minimaal te noemen.
In onze ogen hebben ze de kans gemist om in
een vroegtijdig stadium de regelwijzigingen
'misverstanden'
eigen te maken waarcloorveel
voorkomen hadden kunnen worden.
Om de verenigingen te helpen het verplicht
leveren van de tweede scheidsrechtervan het
Ligabestuur makkelijker te realiseren heeft de
commissie in september te Rotterdameen gecombineerde scheidsrechtersF- en RolstoelBapplicatiecursusgehouden. Docent was P. Bokern. Er waren in Rotterdam elf deelnemers.
Deze elf behaalden het F-diploma en tien de
aanvullende RB-licentie. TWee deelnemers
voigden alleen de RB-applicatieen behaalden
de licentie.
In Utrecht werd op I oktober onder leiding van
T. Visser een RB-applicatiegehouden.Communicatieproblemen waren er de oorzaakvan dat
het niet voor iedereen duidelijk was wat de
bedoeling van die bijeenkomst was. Aan een
ieder is later duidelÍjk gemaakt dat de RBIicentie alleen dan afgegevenwordt als voorhet
exarneneen voldoende gescoord is en als men
in het bezit van een NBB-scheidsrechtersdiploma Ís.Enkele deelnemersmoeten dus eerstnog
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een scheidsrechterscursusÍn de omgeving volgen,
In Utrecht waren negentien deelnemers.Daarvan zijn er acht in het bezit gesteld van het
RB-diploma.
'men vraagt wij draaien'zou er
In het kader van
ook een RB-cursusin Nijmegen gehouden worden. Dit als vervolg op een aldaar georganiseerde scheidsrechters E-cursus. De cursus
werd een week uitgesteid en op de nieuw vastgestelde dag uiteindelijk afgelast,omdat er vier
van de circa vijftien aangemelde cursisten
waren.Een trieste gewaarwording voor docent
en cursusieider,Uiteindelijk zijn er dit jaar twintig RB-licentiesuitgereÍkt.

IIfÏERI.IAÏÏONAI,E
DOORSTROMING
In vorige verslagen werd gemeld dat de commissie bezig was om een andere procedure
voor doorstroming te bewerkstelligen.In Stoke
Mandeville werd ons plan, tÍjdens de vÍer jaarlijkse vergadering, aangenomen.De Europese
Kampioenschappenin Raaltezou het eerste tournooi zijn waar een en ander uitgeprobeerd zou worden, Dit evenement ging niet
door. Het wachten is op een volgende geschikte gelegenheid.

ïI)I,JRNOOIEN
Behoudens de competitie- en bekerwedstrijden verzorgde de commissie zo goed als mogelijk de volgende door het bestuur goedgekeurde tournooien/wedstrijden :
Nationalejeugddag
3l mei
Rush
16 en 17juni
Antilope
I september
ISA
29 septerhber
Duisburg
5 en 6 oktober
St.OIof
7 oktober
Enschede
I3 oktober,
Wijk aan Zee
I december
Sleutels
30 december
Dordrecht (Eurocup)
8, 9 en IO maart
Kóln
22 en 23 maart
OoÍevaars
27 apríI
en tot slot de door de Liga georganiseerde recreatieve toumooien. Dat scheidsrechtersnÍet
alleen hun mannetje staan bij het fluiten van
wedstrijden bleek gedurende het tournooi van
Arrows op 30 april. Het scheidsrechtersteam
won ongeslagen dit toch wel sterke tcumooi
Op 30 april 1986zal de beker verdedigd worden.

ItfïERt IAISONALEACTI\/IïErïEN
SCÍIEIDSRECHIER.S
T, Visser (Rijswijk) Nederland-België (20 mei
'84)
P. Bokern (Rijswijk) Nederland-België (20 mei
'84)

P Bokern (Stoke Mandeviile) Groot-BrittaniëJapan; Israël-Mexico; Japan-Canada; Groot
Brittanië-Frankrijk;
Israël-USA;
SpanjeJoegoslavië; Israël-Japan; Canada-Mexico
Canada-lsraëlen Canada-Japan(juli '84)
P Bokern (Mulhouse) Frankrijk-Joegoslavië;
Frankrijk-Zwitserlanden Joegoslavië-Mulhouse
(april'85).

BEOORDETINGEN
Voor het eerst werd dit verslagjaarvrij intensief
naar het functioneren van de scheidsrechters
gekeken.Op dit moment zljner 27 scheidsrechters beoordeeld aan de hand van 48 rapporten.
Binnen de commissiezal bekeken worden hoe
de scheidsrechterszo spoedÍg mogelijk op de
hoogte gesteld kunnen worden van de bevindingen. Gebleken is dat vele scheidsrechters
het op pnjs stellen dat er aandacht aan hun
optreden besteed wordt. Eén persoon voor de
beoordeling van zoveel scheidsrechtersis echter te wernig.Maar waar vind je de menskracht
meer scheidsrechterste beoordelen.

COTffACTEN
De wedstrijden die in Rayon Noord gespeeld
worden, worden ook van scheidsrechtersvoorzien door de RSC van Noord. Gesprekken tussen dat rayon en de scheidsrechtersdie daar
rolstoelbasketbal fluiten hebben tot gevolg
gehad dat steeds meer geprobeerd wordt op
één lijn te komen en dat de scheidsrechtersook
wedstrijden buiten het rayon gaan fluiten.Met
de andere RSC'sworden slechtsinformele contacten onderhouden.

TOT SLOT
B, v,d. Graa[ die vanaf rnaart l9B0 optrad als
secretaris,besloot zijn werkzaamhedenvoor de
commissiete beëindigen,
In een vorÍg verslag Ís ook reeds melding gemaakt valr het feit dat er nog te weinig scheidsrechters zíjn om alle competitiewedstrijden
probleenrloos van arbÍters te voorzien. Laat
staande recreatieve tournooien.De commissie
zal ook alles in het werk blijven stellen om het
scheidsrechtersbestandop peil te houden,Geprobeerd zal worden de nu eenmaal in gang
gezette opleidings- en begeleidingsmolen in
beweging te houden. De wil Ís er; de Íinanciën
moeten er ook nog zijn. Verder wil de commissie gaan onderzoekenhoe het scheidsrechtersprogramma zo actueel mogelijk gehouden kan
worden. De medewerking van de verenÍgingen
is daar ook voor nodig. Zorg dat zo spoedig
mogelijk clespeelzalenen de {ijden bij de competitieleiders bekend zijn en probeer zo weinig
mogelijk wedstrijden op zaterdagavond te
laten verspelen.
Vele scheidsrechterszÍjn bereid om naast het
valide programma ook rolstoelwedstrijden te
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fluiten, Tenzij ze van bovenaf te horen krijgen
dat dit totaalniet mogelijk is,Echterals wedstrijden tegelijk plaatsvinden valt vaak de keuze
ten nadele van het rolstoelbasketbaluit,
Tenslottewil de commissieeen ieder dankzeggen voor de verleende medewerking gedurende de verslagperiode. In het bijzonder wordt
daarbij gedacht aan de partners van de
scheidsrechters.

HEREN
Wiliam fonesCup,

47-70
I0l-62
8l-66
76-86
5&53
106-92
4&85
64-79

Eindstand:
l. Verenigde Staten,2. Canada, 3. Nederland,
4. Italië, 5. Spanje,6. Japan,7. Taiwan, 8, Brazi-

uë.

Spelers:
M. de Waard (Doppeldouche/DH);n van Essen,
R, Schilp (Kaypro Weert); M. de Vries (PermaIens Haaksbergen); H. Heijdeman (Elmex); J.
Kuypers, H, Pieterse (Nashua Den Bosch); J:
Emanuels(BlackVelvet C); p. van Noord (USA);
C. van Dinten (USA);J, van Dam (Elmex),
KwaliÍicatiewedstrijden voor het
wereldkampioenschap I 986:
2l november 1984,Amsterdam, Nederland
Nederland

Hongarije

67-54

28 november 1984,Novistad, Joegoslavië
Joegoslavië

- Nederland

l3 februari I985, Andenne, België
- Nederland
België

87-68

Spelers:
M. de Waard (Doppeldouche/DH);n.van Essen,
R. Schilp (Kaypro Weert); M. de Vries (PermaIens Haaksbergen); H. Heijdeman (Elmex Leiden); J. Esveldt, H. Pieterse,J. Franken (Nashua
Den Bosch); p, van Solm (Black Velvet Canadi-

66-67

Spelers:
M. de Vries (Permalens Haaksbergen);B. Kragtwijk, H. Heijdeman (Elmex Leiden); R, van
Essen, R, Schilp (Kaypro Weert); C.v,d, Lagemaat (Super Cracks Werkendam);H. Pieterse,J.
Franken (NashuaDen Bosch);S,Bruinsma,M. de
Waard (Doppeldouche/DH).
Grand Prix tournooi:
l-5 mei 1985,Sophia,Bulgarije
Sovjet Unie
Nederland
Nederland
Polen
Hongarije
Nederland
Nederland
Frankrijk
Nederland
Tsj, Slowakije

Interlands
Nationaleteams

22 juni - 5 juli 1984,TaiPeh,Taiwan
- Nederland
Maleisië
- Philippijnen
Nederland
- Nederland
Canada
- Spanje
Nederland
- Japan
Nederland
- Italië
Nederland
- Nederland
Brazilië
- Ver, Staten
Nederland

ans);C. v.d, Lagemaat (Super Cracks W).

79-tI3
84- 77
93-r02
7A 94
92- 87

Eindstand:
L sovjet Unie, 2. Joegoslavië,3. Tsjecho SIowakije, 4. Bulgarije, 5. Frankrijk, 6. Polen,
7. Hongarije, B. Nederland.
Spelers:
S.Bruinsma,M. de Waard (Doppeldouche/DH),
J, Emanuels,M. Esajas(Black Velvet C); H' Camero, C. v.d. Lagemaat (Super Cracks W); J'
Franken, H, Pieterse (Nashua Den Bosch); R,
Schilp (Kaypro Weert); H, Heijdeman (Elmex).
23 mei 1985,Dieppe, Frankrijk
- Nederland
Frankrijk

99-69

Spelers:
Zie tournooi Buigarije.
Eruopees Kampioenschap
5 tot en met 16 juni 1985te Leverkussen en
Stuttgart,West-Duitsland.
- Nederland
I04- 79
W.-Duitstand
- Bulgarije
9G103
Nederland
- Nederland
8G 86
Israël
- Italië
76-112
Nederland
- Tsj.Slowakije
66-104
Nederland
Om de negende t/m twaalfde plaats:
- Nederland
9G 87
Roemenië
- Nederland
I02-100
Polen
Eindstand:
L sovjet Unie, 2, Tsjecho Slowakije, 3. Italië,
4. Spanje, 5. West-Duitsland, 6. Frankrijk,
7. Joegoslavië, 8, Bulgarije, 9. IsraëI, I0, Roemenië, II. Polen, 12, Nederland.
Spelers:
J.Kuypers (FresnoState);R.Schilp,H. van Essen
(Kaypro Weert); M, de Vries (PermalensHaaks-
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bergen); C.v.d. Lagemaat (Super Cracks Werkendam); H. Heijdeman (Elmex); M. Esajas
(Black Velvet Canadians); M. de Waard (Doppeldouche/DH); P,van Noord (USA);I.Esveldt,J.
Franken (Nashua Den Bosch); R. v,d. Schaaf

(usA)

JONGENSIGDETIEN

2730 december 1984 te Arnhern'
Zeslandentournooi
- Nederland
Frankrijk
- Nederland
Zweden
- Nederland
Spanje
- Nederland
W.-Duitsland
- België
Nederland

49-48
6S60
65-64
7t-59
53-67

Eindstand:
3. Zweden,
2. West-Duitsland,
t. Spanje,
4. Frankrijk, 5, België, 6. Nederland.
Spelers:
J.Ackermans, E. Hageman, (Alkmaar Gardians);
M. Geluk (Binnenland); M. Hoogendoom
(Donar), A. Kamps fahn II); X. Kok (Cangeroes);L.R. Lagrrand(BV Odijk); O, Kales (Hoofddorp); G, Hammink (Basketiers);W. Frederiks
(AMVJ Amsterdam),
Trree interlandwedstrijden
tegen lMest-Duitsland
8 en 9 maart, Hagen te West-Duitsland

Spelers:
E, Hageman, G. Ackermans (Alkmaar Guardians);M. Geluk (Binnenland);R, Kamps (JahnII);
X, Kok (Cangeroes); R. Lagrrand(BV Odijk); O,
Kales (Hoofddorp); I. Hammink (Basketiers);P.
Ruigrrok(Lisse);F, Steenmetz (R. Zuid); W, Frederiks (ÀIvIVJAmsterdam),
Kwalifcatie Euopees Kampioenschap
I I tot en met 13 april 1985,Bergen,Noorwegen
- Finland
69-73
Nederland
- Nederland
66-r08
Noorwegen
- Nederland
61-50
België

Eindstand:
l. België, 2. Finland, 3, Nederland, 4. Noorwegen.
(Nederland niet gekwalificeerd).
Spelers:
M. Geluk (Binnenland),J.B.Ackermans,
E. Hageman (Alkmaar Guardians); M. Hoogendoorn (Donar); A. Kamps $ahn II); X, Kok (Cangeroes); R. Legrand (BVO); O. Kales (Hoofddorp); G. Hammink (Basketiers); D. Ruigrok
(Lisse).

JONGENSILTMOREN

Atbert Schweitzer tournooi,
5 tot en met 14 april 1985te Mannheim
- Nederland
52-53
Zweden
- Nederland
69-64
China
- Nederland
69-59
Turkije
Negende tot en met de zestiende plaats:
- Nederland
55-76
Oostenrijk
6t-59
Nederland
W,-Duitsland
82-83
Nederland
Tsj. Slowakije
op
de dertournooi
(Nederland eindigde in dit
plaats),
tiende
Spelers:
C. BIom (Aalsmeer);M.van Schaik(BlackVelvet
Canadians);T. Huybers (Kaypro Weert); M. HaIewijn (Sea Devits); R, Franke (Early Bird); E'
Wasse, J, Hospers (VUAS); f, Bey (Elmex Leiden); M, Huybens (LeiderdorP); R' Cremer
(Donar); P, Faber (Ymir); H, Bouwer (Elementum),

DAMES

Tournooi in Spanje,
22 - 26 augustus 1984,Santiago di
Compostella
- Spanje
Nederland
- Nederland
Spanje
- Frankrijk
Nederland

62-66
54-5I
59-55

28 augrustus1984 te België
- Nederland
België

59-52

Oosteruijk
3 en 4 september
Nederland
Oostenrijk
Nederland

7I-48
44-78
63-51

1984te Wenen
- Oostenrijk
- Nederland
- Oostenrijk

KwdiÍicatie Euopees Kampioenschap
7 tot en met 9 september 1984,Katowice te Polen
- Zweden
69-47
Nederland
- Nederland
56-55
Polen
54-47
Finland
Nederland
(Nederland plaatstzich voor de eindronde E.K.)
Speelsters:
A. Hoekstra, I. v.d. Veen, H. v.d. Lagemaat, A,
Mourits (Black Velvet Canadians),L. Pors (Doppeldouche/DH); M, van Helvoort (Nashua Den
Bosch); A. Keur (UCIÁ); A. Blangé (DIK Agon
Dusseldo0; Y, Tokkie (IvlSV); M. Visscher
(AIvryI Amsterdam),

MËISIESIIIMOREN

Eruopees KampioenschaP
18 t/m 25 augustus 1984,Toledo te Spanje
- Nederland
7S45
Italië
- Nederland
82-61
Hongarije
- W.-Duitsland
63-6I
Nederland
- Nederland
46-45
Spanje
- Nederland
6l-57
Tsj. Slowakije
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Negende t/m twaalfde plaats:
- Frankrijk
Nederland
Nederland
W. Duitsland

65-54
62-61

Eindstand:
l. Joegoslavië, 2, Sovjet Unie, 3, Tsjechoslowakije, 4. Spanje, 5. Italië, 6, Bulgarije, T. Zweden, 8, Hongarije, 9. Nederland, I0. WestDuitsland, I l, Frankrijk, 12, Polen,
Speelsters:
D, Berends,E. Weusthuis, E. Wender (Jolly Jumpers); I, Vorstenbosch,A, Vermeulen (Cheetah);
E. Ramler (Voorburg); R. Sluys (M.S.V.),E, v,d
Hart (Amstelveen); I. van Ginkel (Landslake
Lions); Y, Nobel (B.O,B);L. Moll (DoppeldouchelDH); M, v.Gerwen (Kimbria).

MEISIESISDETIEN
Zes landen tournooi
27 - 30 december 1984,Trier te West-Duitsland
- België
Nederland
49-47
- Engeland
Nederland
54-38
- Frankrijk
Nederland
64-47
- Nederland
W,-Duitsland
34-47
- Spanje
46-53
Nederland
Eindstand:
I. Spanje, 2, Nederland, 3. West-Duitsland,
4. België, 5. Engeland, 6. Frankrijk,
Speelsters:
Y, Mols (Nashua Den Bosch); g, Lewis (Rotterdam Zuid); S,van Embricqs (Red Stars);M.Boerigrter (Jolly Jumpers); E. Ingelse (Doppeldouche/DH); C. van Solm (BV Leiderdorp); L. Senden (BV Sophianum); I Boersma (BV Groningen); A. Post (Landslake Lions); A. Staal
(Elementum GE); J. de Hart (Heusden); L Smits
(Almonte),

1

KwaliÍicatie Euopees Kampioenschap
8 - 9 april 1985,Pommeray te Frankrijk
- Engeland
Nederland
5$.42
Nederland
54-65
Frankrijk

I

I

'ï

Eindstand:
l. Nederland, 2. Frankrijk, 3. Engeland.
Nederland plaatst zich voor eindronde.
Speelsters:
Y, Mols (Nashua Den Bosch); E. Lewis (Rotterdam Zuid); S.van Embricqs (Red Stars);A. Post
(Landslake Lions); L. Senden (Sophianum), M.
Boerrigrter(Jolly Jumpers),J. de Hart (SV Heusden); E. Ingelse (Doppeldouche Den Helder); E,
van den Bosch (BV Lisse),L Vrielink (JollyJumpers).

23

Eindstandencompetitie

EERSTEDTVISIE(B)
l. Voorburq

28-46

ÏOPSPORT IJGA

2 ASVU
3. Elementum GE
4. D B.V.Rowic
5. Argus
6 BOB

28-46
2B-36
28-26
28-24
28-22

Eredivisie
I. Nashua
2. Elmex
3, PermalensHaaksbergen
4. Black Velvet Canadians
5. Super Cracks Werkendam
6. Kaypro Weert

28-46
28-44
28-32
28-32
28-28
28-22

7. Doppeldouche DH
8. Orca's

28-i6
28- 4

PROMOTIE DIVISIE
l. B,C.Markt/Utrecht
2. Interbril Greyhounds
3. Zaandam

27-46
27-44
27-32

4 DA.S .
5. C.A.B.Holland
6. Racing BeverwÍjk
7. Groningen

27-32
27-28
27-26
27-20

8. Rotterdam
9. Stoepie Shooters
i0. Amsterdam

27-20
27-12
27- B

EERSïEDMSrE (A)
l. R.edGiants

28-42

2. Akrides
3. Hoofddorp
4, Donar
5. Ymir
6. LandslakeLions

28-42
2B-36
28-28
28-26
28-26

7. Zeemachï
8. Kinheim

28-IB
28- 6

28-r2+
28-r0

7. B.C.Paulus
8. A.M.VJ.Amsterdam

(C)
EERSTEDMTSTE
I. Eindhoven

28-44

2 KÍmbria
Basketiers
4 Cangeroes
5 FIash
6 Arnhemia Eagles
7 I Titcrniitorc

28-40
2B-38
28-28
28-28
2B-24
28-T2

B Hertogballers

28-IO

NA COMPETITIE

- Zeemacht
Uitsmiiters
- Uitsmijters
B.C,Paulus
- B.C Paulus
Zeemacht
B.C.Paulusen Zeemachtdegraderen
* is twee winstpunten in mindenng

BEKERFINAI,ES
HerenBBeker
Dames B Beker
Jongensbeker
Meisjesbeker

:

AM.V.J.Rotterdam
Celeritas
Black Velvet Canadians
Grasshoppers

PI"AY OFF'S
le ronde
Nashua
Elmex
Black Velvet Canadians
PermalensHaaksbersen
Nashua
EImex

-

Black Velvet Canadians
PermalensHaaksbergen
Nashua
Elmex
Black Velvet Canadrans
PermaiensHaarsbergen

74-78
76-88
74-87
64-67
7B-72
59-58

-

Elmex
Nashua
Elmex

66-62
BI-86
85-69

FINAI.,E
Nashua
EImex
Nashua
Nasàua kampioen van Nederland

B5-BI
56-59
66-63
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RolstoelbasketbalLiga
25

EREDTVISIE
Antilope
Aalsmeer
Racing/Rowic
E.G.S.
De Turfschippers
Arows'81
D.OV.
Hengelo
De Peperbus

2
0
4
6
t0
IO
T2
II
I6

t4
t6
T2
I
6
6
4
4
0

I6
t6
I6
I5
l6
I6
I6
I5
I6

28
32
24
l8
T2
T2
I
8
0

l0I5-642
t246-628
r004-669
74&689
624-821
827-786
52G848
572-826
345-992

Niet gespeeld:Hengeio- E.G.S.

PIÁY OFT'S
Eerste ronde
Aalsmeer
Antilope
E,G.S.
Racing/r

-

E.G.S
Racing/R
Aalsmeer
Antilope

75-48
46-35
44-70
40-51

Finale:
Antilope
Aalsmeer

-

Aalsmeer
Antilope

58-43
42-49

Kampioen van Nederland Antilope.

EERSIEDTUSM
De Sleutels
Animo
Antilope 2
IJmondrollers
Den Bosch I
'81 2
Arrows
Arnhem
So M/hat
De Ooievaars
D.A.S

I8
18
18
18
17
18
18
18
18
T7

15
15
13
II
I
I
7
5
3
2

Niet gespeeld: den Bosch I-D,A,S
Beslissingswedstrijd Animo-De Sleutels 34 - 40
Kampioen: De S/eute/s.

3
3
5
7
I
9

n

I3
I5
I5

30
30
26
22
l8
t8
T4
IO
6
4

739-508
8r3-547
707-552
727-529
589-s86
55&553
5t5-747
545-634
362-s64
47G805

TWEEDEDTVISIE
'Ar:

L Flux
2. Drenthe
3. Amersfoort I
4. DeVeDo
5. Hengelo 2
6, Amersfoort 2
7 DO.V,2

t2
I2
T2
T2
t2
ll
II

I2
I

0

l0
II

T2
II
T2

T2
7
7

0
4
c

o
ll
II
II

o

I4
T4
T4
T4
I3

I4
IO
IO
t0

0
4

o
o
I

h

h

24
IB
I6
T2
T2
2
0

317-244
489-307
42r-280
435-313
327-274
r12-502
t50-4i0

24
T4
L4
T2
B
2
2

683-2s3
337-250
329-374
2Br-254
287-291
200-419
2 i5-458

28
20
20
20
t0

826-200
544-3r2
562-372
464-354
3sl-380
260-458
I 78-560
r48-697
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rB':
I EGS 2
'81
3
2. Arrows
3. Werkenrode
4. Vriendenkring
5 E . G S3
6. Turfschippers 2
7, Den Bosch 2

4
I
I
I

7
l0
IO

,C'Z
l. Kameleon I
2. Aalsmeer 2
',82
3. V.I,O,S.
4. Amsterdam
'B
5. Arrows I 4
6, Antilope 3
'Bl
5
7. Arrows
8. Kameleon 2

l\

r^

I4
T2

I
I

0
4
4
4
B
IO
t3
II

o

2
2

Promotiewedstrijden:
- Kameieon I 32-61
Flux
- Flux
59-29
E G S2
- EGS 2
36-26
KameleonI
Kameleon en E.G.S.2 promoveren,
-

De Sieutels
EGS.2
Animo
Arnhem
Racing/Rowic
Hengelo I

338
27-48
3&40
6333
6r-66
26-52

Kwarffinale:
E.G.SI
IJmondrollers
Hengelo I
EGS.2

-

SterrerÈurg
te Dordrecht
Racing/Rowic
De Sleutels
Antilope I
Animo

5&64
G 2
24-66
5S50

4G58

Halve Íinale:
EGS.2
Antilope I

Proosdijhal
te Aalsmeer
- De Sleutels
- Racing/Rowic

47-41
42-59

73'67
4 t-70

Noorderhavenkade
te Rotterdam
Finde:
- EG.S.2
Racing/Rowic
Bekerwi nn aar: Raci ng / Rowi c

Bekercompetitie
1984/1985 Uitslagen

Eerste ronde:
D.A.S.
Werkenrode
E.G.S.2
Arrows'81 2
Drenthe
Amsterdam
IJmondrollers
So What

Tweede ronde
E.G.S.I
Antilope 2

Neerbosch
te Nijmegen
- De Sleutels
- Arnhem
- De Ooievaars

27-4r
27-42

-

36-6r
37-45

- vJ,o,s.'82

De Vriendenkring
Antilope 2
Animo
Kameleon I

Neerbosch
te Nijmegen
- Kameleon I
- Antilope I

47-46
2-O
47-48

D.O.V I
De Vriendenlring
'81 2
Arrows
IJmondrollers
Aalsmeer I
Arrows'8i I

IIG4S

DamesLiga
ERE-DrVISIE
L DoppeldoucheDH
2 Black Velvet Canadians
3. Amstelveen
4 NashuaDen Bosch
5 Jolly Jumpers
6. RotterdamZuÍd
7 Hoofddorp
B. Voorburg
9 BOB
IO MSV

2B-50
28-42
28-42
2B-36
28-20
28-IB
24-20
24-20
24-16
24-00

Doppeldouche DH kampioen van Nederland

ResultatenNederlandse
clubs in de diverse
competities om de
Europa Cup
Euopa Cup voor landskampioenen
4 oktober 1984,Helsinki, Finland
Helsingin-NashuaDen Bosch

87-BI

I0 oktober I984,Den Bosch
Nashua Den Bosch-Helsingin

86-83

Europa Cup voor bekenrrinnaars
3 oktober I984,Falkirk, Schotland
Team Falkirk-PermalensHaaksbersen

7I-82

l0 oktober l9B4
Permalens Haaksbersen-TeamFalkirk

8&BB

3l oktober 1984,Haaksbergen
PermalensHaaksbergen-HapoelTel Aviv

%-99

PROMOTIE DIVISIE
I US

28-44

2 SeaDevils
3, Cheetah
4. A M.VJ Amsterdam
5. Elementum GE
6. Midland
7 Cangeroes
B Zeemacht

2B-34
28-30
28-32
28-26+
28-24
28-20
28-T2

DrVrSrE(A)
EERSTE
i LUSV

28-48

2. Lisse
3, Flash
4. Amhemia Eaoles
5. The Dragons
6 jRC Boxtel
7 OSG
B. Black Eagles

28-38
28-36
2B-30
28-26
28-20
2B-14
28-12

6 november 1984,Tel Aviv, IsraëI
Hapoel-PermalensHaaksbergen

II2-84

Koracbokaal
3 oktober 1984,Londen, Engeland
Crystal Palace-DoppeldoucheDH

BG89

I0 oktober 1984,Den Helder
Doppeldouche DH-CrystalPalace

BA77

3t oktober 1984,Den Helder
Doppeldouche Den Helder-RenaultGent 82-81
7 november 1984,Merelbeke,Beigie
RenaultGent-DoppeldoucheDen Helderl l$l0l

(B)
DrVrSrE
EERSTE
I Sporty

27-48

2. Olympia
3 Musselkanaal
4 Akrides
5. Mosquito's
6, Amical
7, Mustangs
B. Groningen
* twee winstpuntenin mindering

28-46
2B-30
28-26
28-22+
28-20
28-20
De Commissie van Beroep heeft in de verslag27-BB periode tien maal zitting gehouden en in totaal

CommissievÉutBeroep

negenentwintig zaken behandeld (het voorgaande verslagjaar achtentwintig zaken).
In zestien gevallen werd beroep aangetekend
tegen een uitspraak van de Tucht- en GeschilIencommissie,De overige dertien zakenbetroffen meestal beroepen tegen een bondsinstantie, vaak een rayon of liga,Een enkele maal ging
het om een zaak van andere aard, zoals een
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veruoek om herziening van een eerdere uitspraak van de commissie of een verzoek om
bindende uitleg van reglementsbepalingen,
Doordat de appellanten hun beroep niet altijd
op voldoende zorgvuldige wijze voorbereidden, moest de commissie in zes gevallen tot niet
ontvankelijkheid oordelen, terwijl in enkele andere gevallen ter afdoening moest worden verwezen naar een in de beroepsgang ten onrechte gepasseerde bondsinstantie.
De behandelingsduur van een beroep, de termijn tussen ontvangst van het beroepschrift en
verzending van de uitspraak, bedroeg in het
verslagjaar 45 dagen. In de gevallen waarin dit
gemiddelde belangrrijk werd overschreden,
betrof het veelal zaken waarbij door de commissie nadere informatie moest worden gewonnen.

De commissie streeft er naar de behandelingsduur van ingediende beroepen verder te verkorten, De commissie was in dit verslagjaar als
volgt samengesteld:
HJ.T,Blom,
voorzitter;
Hórchner,
vice-voorzitter:
J.
Bosma,
secretaris:
J.
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J.Berteling;
D.vanTeerns,

Ttrcht- en

GeschillenComrnissie
In eenendertig zittingen behandelde de commissie 353 zaken Zonder dat naar ons oordeel
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van een duidelijke trend sprake was, nam het
aantalte behandelen zaken voor het eerst sinds
enkele jaren weer toe.Ongeveer twaalfprocent
van de zaken die bij de commissie ter tafel
kwamen,Ieidde tot een sepót op grond van het
ontbreken van scheidsrechtersverklaringen.
Op verzoek van de commissie diende het
Bondsbestuur tijdens de Algemene Vergadenng van 15 juni een voorstel in om door het
heffen van boetes bij verzuim hierÍn verbetering te brengen.
De Algemene Vergadering nam dit voorstei
niet over, doch koos voor een bestrafÍing bÍj
verzuim in de vorrn van schorsing voor
scheidsrechtersactiviteiten
In het verslagjaar kwam het concept tot stand
van een aan de eisen des tijds aangepastTuchten GeschÍllenreglement.Door de aanvaarding
van dit voorstel door de Algemene Vergadering zal de commissie haar werkzaamheden
continueren onder de nieuwe reglementenng.

den. Een voorstel hiertoe werd door het Bondsbestuur voorgelegd aan de Algemene Vergadeing op 15juni 1985.Dit voorstel werd echter
niet door de vergadering aanvaard. Erkele
leden van de commissie hadden reeds te kennen gegeven hun werkzaamheden voor de
commissie niet voort te zullen zetten.De Algemene Vergadering gaf het bestuur mandaat om
nieuwe leden te benoemen,bij voorkeur één uit
elk rayon.
De commissie bestond uit:
- voorzitter
R. Bosman
Mevr, C. van Rangelrooy- secretaris
Huis in 't Veld
Ireden:
G. Brinkman
P. Kusters
J, Thomas
P.Jongejan

De commissie bestond uit:
G. Blommestein - voorzitter
M. van Bracht - secretaris
Kernleden:
B. Bakker
J Bleijerveld
L. de Boer
A. Brakel
G, v d. Bijl
Leden:
P. Biesheuvel
P. Bokern
Tj. Doombos
G. Gommers
J. v d. Meijden
H. Molster
A. de Groot
Mevr. H.D.Oderwald-Mul
A. van Gurp
E. Pattiselanno
B de Jong
G. Keuter
J de Vries
R, Weber
F. Malaihollo

BondsProtest
Comrnissie
De verslagperiode is voor de commissie zeer
rustig verlopen, Er werden geen protesten ingediend, waardoor de commissie geen activiteiten hoefde te ontplooien,In voorgaande verslagen heeft de Commissie er bij de Algemene
Vergadering op aangedrongen protesten geheel af te schaffenen de commissie te ontbin-

Reglementscommissie
Mede naar aanleiding van de bespreking van
het voorgaande jaarverslag in de Algemene
Vergadering van december, is in de onderhavige verslagrperiodeop initiatiefvanhet bondsbestuur een discussie op gang gebracht over
de taak en de werkwijze van de commissie,
De eerste reactie van een betrokkene werd
begin januarÍ ontvangen, de laatstearriveerde
eind mei op het bondsbureau. Ondanks het feit
dat democratisering veel vernag, toch een
teken dat juist door inspraak beleidsvorming en
-vernieuwing niet van de ene op de andere dag
kan worden gerealiseerd.
Zoals reeds vroeger het geval was, heeft de
commissie ook nu weer slecht kunnen functioneren. Enerzijds te wijten aan een nauwelijks
krachtdadig te noemen beleid vanwege het
bondsbestuur, anderzijds aan het gebrek aan
werk,
De invoering van het reglement Tucht- en Geschillenrechtspraakop de jaarvergadering was
daarbij een teken aan de wand,
Eén van de belangrijkste reglementen van de
bond werd hier voliedig gewijzigd, en,,,.zonder
dat meer dan één lid van de commissieaan het
ontwerp had meegewerkt, Zoiets mag eigenlijk
niet gebeuren.
Het bondsbestuurdient zich te beraden over de
toekomst van de commissie,hetzij de commissie afschaffen,hetzij er voor zorgen dat gesproken kan worden van een echt college, met de
daarbii behorende werkzaamheden en verant-
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woordelijkheden.
Wellicht dat op grond van het gebrek aan- of
het ontbreken van communicatie in de meest
ruime zin des woords, enige leden zich zelfs bij
een gewijzigde taakomschrijving/werkwijze
menen te moeten terugtrekken.Een woord van
dank is dan op zijn plaats.
Niet alleen voor het geduld dat is opgebracht,
maar ook om de inzet waarrnee zij hun taak
hadden willen verrichten.
De commissie was tijdens de verslagperiode
als voigt, pro forma,samengesteld:
A. Helmig
G. Brinkman
F. Piccardt
M. Pijpers
A. de Vroet

-

voorzitter ad interim
rid
tid
tÍd
Iid

Medische conrmissie
In de verslag periode is de meeste tijd besteed
aan de begeleiding van de verschillende nationale teams.Een begeleiding die naar de mening van de commissÍein grote lijnen naar alle
tevredenheid is uitgevoerd.
Hiernaastwerd in voorkomende zaken advies
gegeven. Verder was er - summier - overleg
tussende leden van de commissie,welke werd
uÍtgebreid met H. Gootjes,die vooral de contacten met het opleidingswezen zaI onderhouden.
Een goed inÍtiatÍefwerd ontwikkeld doorJ.IJzerman, P. Schipper en H. Gootjes.In samenwer'clinics'georganiking met alle rayons werden
seerd. Tijdens deze, over twee dagen verdeelde N.B.B.-informatiedagen,werd onder
meer aandacht geschonken aan blessures en
de preventie ervan en aan de opbouw van trainingen.
De commissie was als volgt samengesteld:
E.Jager,voorzitter/secretaris
R, Best,
H. Gootjes,
F, Verstappen,
J. IJzerman,

Bonds Commissie
Opleidingen
30

AI.GEMEEN:
In dit verslagjaar heeft de Bonds Commissie
Opleidingen aan de Rayon Technische Commissies een structuurschets'opleidingen'voorgelegd, Een herziening enerzijds nodig vanwege het feit dat de ABO-cllrsus wordt afgebouwd,
anderzijds omdat voortschrijdende ontwikkelingen binnen de bond wijzigingen noodzakelijk maakte. Beide ontwikkelingen kruisten elkaar hetgeen tot een aantalniet voorziene complicaties heeft geleid.
Zet daarnaasthet feit dat het ontwikkelen van
onderwijsprograrrurra'sveel tijd kost, zoals
iedereen weet, dÍe zich professioneeldaarmee
bezighoudt en het probleem van de tijdsdruk
zal duidelÍjk zijn.
De afbouw van de ABO-cursusblijkt veel snelIer te gaan dan het zich liet aanzien.Bovendien
werd de vnjheid, die er leek te zijn bij het
inbrengen van een deel van het ABO-pakket in
aanzienlijkbeperkt.
de eigen trainerscursussen,
De opvatting van de commissiedat budgettaire
motieven weleens een belangrijke drijfveer
voor het afschaffenvan de ABO-cursuszou kunnen zijn werd versterkt toen nadere richtlijnen
over de ABO inbouw verschenen.Deze richtlijnen wijzen op een halvering van de voor inbouw beschikbare tijd Ín vergelijking met de
cursusduur van de ABO-cursus (30 uur).
In de tijdsfaseringdie de commissievoor ogen
stond,moest door al deze ontwikkelingen nogal
wat veranderd worden, Gelukkig is inmiddels
de eerste aanzetover de nieuwe inhoud van de
nieuwe Trainer-A cursusin grote lijnen uitgezet
zodat de experimentele cursus van start kan
gaan.
Ook van dit verslaglaar valt te constaterendat
niet alle cursussen,waarvoor van de zijde van
het Ministerie van W.V.C.toestemmingwas verleend, zijn gehouden. Door een goed contact
met een tweetal Rayon Technische Commissies,Zuid en Oost,is het mogelijk gebleken de
leemten, die dreigden te ontstaan,grotendeels
op te vullen.

CT'R^SUSSEN
Voor de eerste maal heeft de commissiemedegewerkt aan een cursusin het kader van'SportOverdag'. Deze door het Ministerie van W.V.C.
afzonderlijkegeflnancierdecursusis gehouden
onder de supervisie van de GemeenteAmsterdam. In deze verslagperiode Ís een aanvang
gemaakt met de hoogste cursus die de bond
kent, de Trainer-C cursus,welke door de com-

De resultaten uraren als volgrt:
Arnhem
Den Bosch
Amsterdam
Brunssum
Haarlem
Utrecht
Helmond
Den Helder

rIIu

ry

T7133
22129
20 13 7
2r164
t915r
2TT25
18142
IB II
3
t56 106 34

I
I

beleidsmatÍg de grootste moeite heeft met een
dergelij k subsidiebeleid.

ANDEREACTT\NÏETÏEN
Ook dit jaar is het docentenbuiletin gebruikt om
de docenten over opleidingen en algemene
N.B.B.-zaken
te informeren,Een initiatief dat gezien de op- en aanmerkingen,van de zijde van
de docenten, kennelijk goed is aangeslagen.
Een tweetalactivÍteitendat in het kader van heren bijscholing van trainers,/coachesvoorbereid was heeft geen doorgang gevonden. De
reden was dat er zich een onvoldoende aantal
deelnemers had gemeld om één en ander budgettair neutraal te laten verlopen.

I
I

4
2
4
t6

- aantal deelnemers
I
il - aantal geslaagden
III : aantai gezakten
IV - aantal herexamens, hernieuwd examen
etc. (geslaagd),

colffAcïEN
missiezelf georganiseerdwordt. De organisatie
van de cursus heeft een aantal problemen opgeleverd, waarbij bleek dat er noch continuïteit
noch homogeniteit in wensen van deelnemers
ten aanzienvan de organisatiebestaat.
In het vervolg zal voor een andere procedure
met betrekking tot deze algemene cursusorganisatiemoeten worden gekozen.Evenals voorgaande twee verslagjaren kregen wij in het najaar een extra toewijzing van financiëlemiddelen door het Ministerie van W.V.C.
De commissievolstaatmet de opmerking dat ze

Zoals eerder in dit verslag gemeld heeft de
commissie over het opleidingsgebeuren jaarlijks contact met de rayons. De commissÍe betreurt het dat niet alle rayons aan de discussie
over opleidingen lijken te willen deelnemen.
Dit laat onverlet de waarde die de commissie
hecht aan de inbreng van diegenen die wel
meepraten en meedenken.
De commissieheeft ook overleg met de rayons
gevoerd over de verdeling van het aantaltoegewezen cursussen,toen bleek dat niet alle
wensen door het Ministerie van W.V.C.gehono-

Samenstelling commissie
B. Rosebeek
A,A. Rolvink
WJ.M v.d. Sommen

voorzitter
secretaris
Iid

J. Koper
A. Kalienberg
D. de LÍefde
L. Lubeek

lid
tid
tid
Iid

contacten Bondsbestuur
organisatie,flnanciën
aanwijzing docenten, contacten CIOS,
technische zaken
evenementen,N.S,F.-contactpersoon
vice-voorzitter,technische zaken
technische zaken
technische zaken

De commissiewerd administratÍefondersteund
door het bondsbureau. .

Overzichtcursussen1984:
Plaats:
Arnhem
Den Bosch
Amsterdam
Brunssum
Haarlem
Utrecht
Helmond
Den Helder

Organisatie:
Rayon Oost
Rayon Zuid
Afdeling Amsterdam
in het kader Sport Overdag
Rayon Zuid
Rayon Noord-Holland
Rayon West
Rayon Zuid
Ravon Noord-Holland

T\rye:
A-cursus
A-cursus
A-cursu-s

Cursusleider:
J, Sengers
Mej, L Dijkstra
J. Pelk

A-cursus
A-cursus
A-cursus
B-cursus
B-cursus

A. Brisbout
A. v.d. Vlugrt
HJ Vos
Mej L. Dijkstra
W, Huitinga
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reerd werden.
De contacten met het Bondsbestuur betroffen
voornamelij k furanciële zaken.

sToFowN
Op verzoek van de Bonds Scheidsrechters
Commissie heeft de commissie zích beziggehouden met het onderdeel van techniek{actiek
in de scheidsrechterscursussen. De ideeën
daarover zijn inmiddels uitgewerkt, Overleg
met de Bonds ScheidsrechtersCommissie over
een definitieve regeling is in een vergevorderd
stadium.
De uitwerking van leerstoÍbescMjvingen voor
de afzonderlijke cursusvakken is op het onderdeel sportgezondheidsleer na helemaal afgerond. De commissie hoopt dat de aanpassing
van de cursus hierdoor sneller zal kunnen worden doorgevoerd.
De discussie met de N,S,F.
met betrekking tot de
wenselijkheid van een algemene opleidingsfilosofie is afgesloten. De commissie heeft gemeend de federatie op deze problematiek een
absoluut afivijzende reactie te moeten geven.
Tot slot dankt de commissie een ieder die eraan
heeft bijgedragen, dat het cursuswezen binnen
de N.B.B.zích op het kwalitatief hoge niveau,
waarop het zich bevond, heeft kunnen handhaven.

BondsScheidsrechters
Commissie
AANSCTIRI'VINGSBEI,EID
Het aantal aanschrijvingen voor de gewone
competitie bedroeg ongeveer 2100,Vergeleken met het vorige verslagjaar slechts een
kleine verandering. Het afschrijvingspercentage bedroeg ten opzichte van het oorspronkelijke aantal aanschrijvingen ongeveer l07q een
lichte stijgnng.Tijdens het drukste gedeelte van
de competitie ontstonden er af en toe problemen, die dankzij de onmisbare professionele
hulp van het bondsbureau en de medewerking
van de rayonscheidsrechterscornrfiissies in het
algemeen bewedigend konden worden opgelost. Dit leidde soms tot de irzet van scheidsrechters in twee wedstrijden achter elkaar, hetgeen de commissie eigenlijk ongewenst acht.
Dit laatste was mede het gevolg van de financiële beperkingen waaraan het aanschrijvingsbeleid is onderworpen. De wedstrijden voor de
Play-oÍfs in de heren Eredivisie werden, zoals
langzamerhand gebruikelijk is geworden, door

een vaste groep scherdsrechters geleid:C. van
Dishoeck, H. Kamerling, H. Kleersnijder, J. van
Renen, A, Rolvink, F, Ruessink en B. \Moudstra,
voldeden aan de gestelde verwachtingen.

BOI{DSSCTIEIDSRECTfIERS
KORPS
In het korps deed zich dit seizoen om zeer uiteenlopende redenen een aantal mutaties voor.
Een lijst van de landelijke scheidsrechters is
aan het einde van dit verslag toegevoegd, De
jaarlijkse scheidsrechtersstage werd dit keer
aan het begin van het seizoen, op 14en 15september, op Papendal gehouden. De stage stond
geheel in het teken van de nieuwe spelregels,
De nieuwe regels werden besproken, er werden videobanden getoond en er konden vragen worden gesteld. Ook de N.B.B.commissarissen kregen op de stage uitleg van de nieuwe
regels. De commissie werd op deze stage terzijde gestaan door C. van Dishoeck en A. Rolvink, aan wie veel dank verschuldigd is voor
hun inzet. Bij deze gelegenheid werd ook de
jaarlijkse conditie test afgenomen. De arbiters
die wegens gegronde redenen niet aanwezig
konden zijn, hebben deze test op een andere
datum afgelegd. Arbiters die ook deze dag de
test niet aflegden zijn niet meer in het programma opgenomen. In de meeste g'êvállen
Ieidde dit uiteindelijk tot het afuoeren van de
betreffende arbiters van de landelijke scheidsrechterslijst. De commissie betreurt het dat de
datum van de arbitersstage samenviel met het
basketbalgala.
Het begeleiden van scheidsrechters werd
overgenomen door het nieuwe commissie-lid
A. de Zwaan,als vervanger van J. Thtiring, die
aan het begin van het seizoen uÍt de commissie
vertrok. Dit leidde helaas tot stagnatie van de
begeleiding in verband met de verscheidene
scheidsrechters gesprekken worden gevoerd.
In het laatste deel van de competitie werd extra
aandacht besteed aan de begeleiding van een
groep van twaalf scheidsrechters. Uit deze
groep zou een keuze gedaan worden voor zes
'stage voor
deebremers aan de eerste ronde
internationale scheidsrechters' te Dordmund.
Met de begeleiding belastten zich P.Leegrater,
P.van Vliet en A, de Zwaan.Uiteindelijkwerden
naar Dortmund afgevaardigd: H. Denies, S,Faassen,B.van de Graa[J.C.Herweijer, E.deJager en
G. Peeters.Het resultaat van de stage was op I
juli 1985 nog niet bekend. Van verschillende
rayons ontving de commissie voordrachten
voor C-scheidsrechter, die werden overgenomen.

OPI,EIDINGEN
Tijdens de stage op Papendal werd gebruik
gemaakt van de gelegenheid om ook de bondsspelregeldocenten te informeren over de
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nieuwe spelregels, Zowel van de zijde van de
rayons als van de zijde van de Bonds Commissie Opleidingen kreeg de Commissie opmerkingen over de F-,E- en D-cursussen.Naar aanleiding van het overleg dat hierover plaats
vond, is inmiddels besloten de scheidsrechters
F-cursusuit te breiden tot drie lesavondenmet
daamaastbij voorkeur nog een aparte examenavond. Op de scheidsrechters E-cursus zai het
vak tactiek worden geurtroduceerd.Dit maakt
een gewenste aanpassingvan de stofomschrijving voor dit laatstevak op de D-cursusmogelijk. Het is de bedoeling dat deze beoogde veranderingen komend seizoen worden doorgevoerd in de cursussen,AansluÍtendligt het in de
bedoeling een cursus voor rayonspelregeldocenten te houden. Dit laatste zal om begrotingstechnische redenen echter niet eerder kunnen geschieden dan in 1986Erworden
D-cursussen gehouden in Amsterdam, Eindhoven, Gouda en Groningen.

COIffACÏEN MET
RAYONSEN LIGA'S
Er vond een drietal besprekingen plaats met de
rayonscheidsrechterscommissies,De eerste
bespreking die tijdens de scheidsrechtersstage plaatsvond, betrof de inhoud van de
nieuwe spelregels en de gewenste datum van
invoering. De Commissie was zoals gebruikeIijk uitgegaan van onmiddellijke invoering.
Door allerlei storingen van communicatieve
aard bleken de meningen hierover en de op
grronddaarvan genomen beslissingen zeer uiteen te lopen. Overeenstemmingwerd tenslotte
bereikt op het punt dat invoerlng zo snel mogeIijk diende te geschieden, Tijdens de overige
bijeenkomsten werd van gedachten gewisseld
over de inhoud van de arbiterscursussen,De
besluiten zijn reeds onder het hoofd opleidingen verrneld. Tevens werd afgesproken met
ingang van de komende competitie het
scheidsrechters-activiteitenboekiein te voeren.

F.I.B.A.
Aan het begin van het seizoen werd de vertaling van de nieuwe spelregels defrnitief voltooid,Op een stage hierover te Londen werd de
bond vertegenwoordigd door: C, van Dishoeck,
P. Leegwater,C. Onrust,A, Rolvink,B.Rosebeek
en P. van Vliet. Mede door het werk van deze
delegatie bleek het mogelijk veertien dagen na
deze stage te beschikken over de eersteexemplaren van de Nederiandse vertaling van de
regels, De internationale scheidsrechters en
commissarissenkregen van de F I.B,A.een aantal aanschrijvingen dat bevredigend kan worden genoemd. Aan het einde van dit verslag is
een overuicht van de activiteiten van deze off,cials opgenomen,

STOTI)PMERKING
De samenwerking met overige geledingen van
de N,B.B.was het afgelopen seizoenin de ogen
van de Commissie goed te noemen, Aan het
einde van dÍt verslag wil de Commissie iedereen bedanken voor de medewerking die zij dit
seizoen,juist in moeilijke situaties,steeds weer
heeft ondervonden,
De Commissie was het afgelopen seizoen als
volgt san:rengesteld:
B. Rosebeek
Mevr, H. Oderwald
Ieden:
P, Leegwater
H, Nanninga
C. Onrust
P. van Vliet
A, de Zwaan

- voorzitter
- secretaris

A-arbiters
C. v.d Berg
C. van Dishoeck
H.J.van Elk
S.Faassen
H. van Houten
H Kamerling
H,C.Kleersnijder
J. van Renen
A Rolvink
F. Ruessink
J.M.van Voorst
B. Woudstra

C. Papo
A H. v.d. Pluijm
R,Ros
H. Schoonderbeek
K. Smit
J Staarthof
H. v.d, Veken
T. VÍsser

B-arbiters
R. de Bakker
Mevr. M. Buitenhuis
H. Denies
H. Dijkema
J Ennik
H. van Es
A, Folkers
F. Franssen
J.Gónning
L v d. Gragt
B. v d. Graaf
JC. Herueijer
E. de Jager
FJ. Keijzerswaard
N. van KÍns
J Koppejan
A. Langkamp
H K van Manen
A. Martens
J Nijdam
G, Oldenhof

C-arbiters
B Bartelink
MJ. Christiaanse
F. van Dael
J. v.d.Graaf
EJ. v d. Heuvel
P N.M.Jacobs
H. Kastermans
M. Kempers
D. Letter
J. Luiken
A. Mekking
G. Peeters
J Rode
W. van Roosmalen
W. Ruwette
F Siegerist
J. Steinmetz
C. Smits
H. Veenstra
P. v.d. Velde
R. Vermeij
B. Verweij
A de Vroet
H. Wetzels
N. Wortel
H. Wijnen
M Zegwaard
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Activiteiten
FlBA-comrnissarissen

Euopa Cup voor bekerwinnaars
I I december 1984,Villeurbanne, Frankrijk
A,SVEL- Juventus, Italië
19 februari 1985,Zaragoza,Spanje
CAITaragoza - FC Barcelona,Spanje

I. BERIEIJNGS

Europa Cupwedstrijden, Heren - Korac bokael
l0 oktober 1984,Den Helder
Doppeldouche Den Helder - Crystal Palace

Europa Cup voor landskampioenen
3l januari 1984,Rome, Italië
Virtus Banco di Roma - Maccabi Tel Aviv,
Israël
KwdiÍicatiewedstrijd wereldkampioenschap
22 november 1984,Geneve, Zwitserland
Zwitserland - Israël

Korac bokaal
23 januari 1985,Orthé2, Frankrijk
EIan Beamais - Varese CIAO Crem, Italië
Europa Cupwedstrijden, Dames
Liliana Ronchettibokaal
12 december 1984,Versailles, Frankrijk
Versailles - Slavia, Bulgarije

I. ROTIEVEEt
Europa Gupwedstrijden, Heren

Euopa Cupwedstrijden, Heren

Europa Cup voor bekerwinnaars
3I oktober 1984,Haaksbergen
Permalens Haaksbergen - Hapoel Tel Aviv,
Israël

Eruopa Cup voor landskampioenen
I0 oktober 1984,Den Bosch
Nashua Den Bosch - Helsingrn, Finland

KwaliÍicatiewedstrijd wereldkampioenschap
14 februari 1985,Karslruhe, West-Duitsland
West-Duitsland - Italië

C. ONRUST

Euopa Cup voor bekerwinnaars
4 december 1984,Zaragoza,Spanje
Cat Zaragoza - Landes & Gyr, Oostenrijk
22 januari 1985,Kaunas,Sovjet Unie
Zahlgiris - Landis & Gyr, Oostenrijk
26 februari 1985,Villeurbanne, Frankrijk
ASVEL - Zahlgiris, Sovjet Unie

Europa Cup voor landskampioenen
Euopa Cup voor landskampioene4 Dames
24 januari 1985,Riga, Sovjet Unie
TI'I Daugawa - Tungsram, Hongarije

B. ROSEBEEK
Heren
Ehropa Cupwedstsijden voor landskampioenen
16 januari 1985,Ansvers, België
CSKA Moscou - Maccabi Tel Aviv, Israël
Korac bokaal
3I oktober-1984,Den Helder
Doppeldouche Den Helder - Renault Gent
I5 januari 1985,Merelbeke, België
Renault Gent - Varese CIO Crem, Italië

P. I,EEGWAÏER
EuropaCupwedstrijden,Heren

Activiteiten
Internationalearbiters
C. VAN DISCHOECK
Europa Cupwedstrijden, Heren - Korac bokad
2 oktober I9&[, Betrange, Luxemburg
BBC Sparta - Stade Francais, Frankrijk
3l oktober 1984,Warringrton,Engeland
FSO - Cars - Libertas Birraperoni, Italië
16 januari 1985,Ferrol, Spanje
Clesa Fenol - EIan Baernais, Frankrijk
Europa Cup voor landskampioenen, Dames
3 oktober 1984,Luxemburg
Basket Sporting - BBC Koksyde, België
tiliana Ronchetti bokaal
30 oktober 1984,Londen, Engeland
Crystal Palace - Damen Basketball Fórderklub,
Oostenrijk
LandenwedsEijden
KwaliÍicatie Euopees kampioenschap, Dames
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7 - I septenber l9B1 ïarrwitze, Poieii
Polen - Zweden,
Finland - Polen

B november 1984,Brussel,België
Royal Charles Quint - DFS Kremikovtzi, Bulgar-

KwaliÍicatie Euopeeskampioenschap,
Junioren Meisjes
6 - B april 1985,Nórdlingen, West-Duitsland
Spanje - West-Duitsland
Oostenrijk - Spanje
West Duitsland - Oostenriik

Landenwedstrijden

H. VAN EK

Euopa Cupwedstrijden, Heren - Korac bokaal
29 september 1984,Steinsel,Luxemburg
Amicale Steinsel - Regenerin, Oostenrijk
7 november 1984,Le Mans,Frankrijk
SC Moderne - Royal, België
I2 december 1984,Merelbeke, België
RenaultGent - Clesa Ferrol, Spanje
Ewopa Cup voor landskampioenen, Dames
8 november 1985,Parijs,Frankrijk
Stade Francais- Universitatea,Roemenië
lardenwedstrijden
Albert Sweitzertournooi, Jongens Junioren
6 - 13 april 1985,Mannheim,West Duitsland
Tsjecho Slowakije - Joegoslavië
West Duitsland - Oostenrijk
Polen - Oostenrijk
Bulgarije - Spanje
Tsjecho Slowakije - Spanje
Italië - Bulgarije
China - Spanje

ue

KwdiÍicatietournooi Europees kampioeruchap,
Jongens funioren
I I - 13 april 1985,Bergen, Noorwegen
Noorwegen - België
Finland - België
Noorwegen - Finland
Wedstrijden voor het Ehropees lGmpioenschap
in West-Duitsland

F. RT'ESSINK
Euopa Cupwedstrijden, Heren
Euopa Cup voor bekerwinnaars
4 oktober 1984,Oostende,België
Sunair BCO - Marray Int. Metals, Schotiand
l6 januari 1985,Wenen, Oostenrijk
Landis & Gyr Grem - CAI Zaragoza,Spanje
Korac bokaal
6 november 1984,Varese, Italië
Varese CIAO Crem - Panionios,Griekenland
23 januari 1985,Ferrol, Spanje
Clesa Ferrol - RenaultGent, België
Europa Cup voor landskampioenen, Dames
28 februari 1985,Dtisseldorf, West-Duitsland
'08 DJKAgon
Fiorreila, Italië
tiliana Ronchetti bokaal
3 oktober 1984,Brussel,Beigië
R. Charles Quint Femina - KK Jedinstvo Aida,
Joegoslavië

H. KLEERSI{IIDER
Europa Cupwedstrijden, Dames
Liliana Ronchettibokad
23 januari 1985,Wenen, Oostenrijk
DBB - Vienne - MTK Boedapest,Hongarije

Landenwedstrijden
KwaliÍicatiewedstrijd
Wereldkampioenschap,
Heren
2l november I984,Paderborn,West-Duitsland
West Duitsland - Albanië

J.VAII RENEN

Eruopa Cupwedstrijden, Heren
Eruopa Cup voor bekerwinnaars
I5 januari, 1985,Villeurbanne, Frankrijk
ASVEL - Hapoel Tel Aviv, Israël
Korac bokaal
30 januari 1985,Merelbeke, België
Renault Gent - Elan Bearnais,Frankrijk
Liliana Ronchettibokaal, Dames
I0 oktober 1984,Bereldange,Luxemburg
BBC Residence Walferdange - Crystal Palace,
Engeland

J.VAN VOORST
Europa Cupwedstrijden, Heren
Ewopa Cup voor landskampioenen
4 oktober 1984,Dudelange,Luxemburg
T 7l Dudelange - CSIG Moskou, Sovjet Unie
Landenwedstrijden
KwaliÍicatie Europees kampioenschap,
Junioren Meisjes
B - l5 juli I985,Perugia en Marsciano,Italië
Spanje - Oostenrijk
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Bulgarije - Spanje
Sovjet Unie - Spanje
Oostenrijk - Frankrijk
Spanje - Joegoslavië

Redactiecommissie

Zeslandenwedstrijd voor jongenskadetten
27 - 30 december 1984,Arnhem, Nederland
Engeland - Frankrijk
West-Duitsland - Spanje
Frankrijk - Spanje
West-Duitsland - Belgie
Frankrijk - België

Het verslagjaar was voor de redactiecommissie
een periode vol afivisseling en stroomversnelIingen.
Centraal stond de toekomst van het bondsorgaan Play OfflBasketball. De overeenkomst
met Uitgeverij PIay Off BV liep af per I januari
1985en dus moest een nieuwe oplossing worden gezocht.Daarbij bleek dat voornoemde uitgever niet Ianger geurteresseerd was om het
blad nog verder uit te geven. Dit liep parallel
met de wens van het Bondsbestuur om na te
gaan of de N,B.B.
wellicht zelf als uitgever op kon
treden.
Later werd toch besloten om met een extem
uitgever in zee te gaan. Met Drukkerii Groen
[JmuidenBV werd afgesproken dat zij het Bondsorgaan ten minste twee jaar zullen uitbrengen
en dat de inbreng van het N.B.B,-nieuwsoptimaal zal kunnen zijn. Dit laatstekan ook worden
gegarandeerd door het gegeven dat de voorzitter van de commissie tevens als eindredacteur van Play Off/Basketball zal optreden. Het
heeft de commissie wèl gefrustreerd dat zijnauwelijks actief door het bondsbestuur is betrokken bij het ontwikkelen en uitwerken van de
plannen voor het bondsorgaan in de periode
die aan de definitÍeve besluitvorming vooraf
$ng,
Per I januari I985 is het net van correspondenten vanuit de rayons opgeheven, Als belangrijkste twee redenen kunnen worden vermeld:

B. WOI'DSTRA
Euopa Cupwedstrijden, Heren
Korac bokael
3 oktober 1984,Warringrton,Engeland
FSO Cars Waringrton - Royal Standard Boule,
België
3I oktober 1984,Mariembourg, België
Royal US - SC Moderne, Frankrijk
l8 december 1984,Livorno, Italië
Libertas Birraperoni - CD Caja Madrid, Spanje
Euopa Cup voor landskampioenen, Dames
I november 1984,Koksyde, België
BBC Koksyde - I(K Panizan,Joegoslavië
Liliana Ronchetti bokael
30 januari 1985,Versailles, Frankrijk
Versailles, SISVBata,Italië
Landenwedstrijden
Euopees kampioenschap, Junioren Meisjes
I8 - 25 augustus 1984,Toledo, Spanje
Frankrijk - Joegoslavië
Polen - Joegoslavië
Sovjet Unie - Zweden
Sovjet Unie - Polen
Hongarije - Zweden
Heren
23 mei 1985,Le Havre, Frankrijk
Frankrijk - Nederland

P. v.d. WILTIGE
Olympische Spelen
Los Angelos

O het net werkte slecht, vergaderingen werden matig bezocht en het ontbreken van journalistieke vaardigheden van de meeste leden
alsmede het vervullen van teveel andere bestuurlijke zaken drukte zwaar op de produktiviteit van de betrokkenen;
o via andere kanalen (bondsbureau en regionale journalisten) is een nieuwsstroom op
gang gekomen, die voldoende wordt geacht
om het bondsnieuws in PIay OfflBasketball te
profileren.
In het verslagjaar werd dan ook onder andere
aandacht besteed aan:
- Challenge-round Nederlands Herenteam
- De nieuwe spelregels
- Europese kampioenschappen Dames
- Opening Apollohal
- Jeugdplan Theo lftopman
- Basketball en de media
- Special rond Eerste Divisie Heren
- KwaliÍicatiewedstrijden
Wereldkampioenschappen Heren
- Licenties
- Zeslandentournooi Arnhem
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- BasketbalschoolTVrente
- KwaliÍicatietoumooi Europese Kampioenschappen Rolstoelbasketbal,
Voor het komende jaar wil de commissie in
nauwe samenwerkingmet de redactie van Play
Off/Basketballde journalistiekeaanpak van het
blad meer structuur geven en de ad-hoc invulling gedeeltelijk loslaten.Daarbij zal het niettopsport gebeuren meer worden geïntegreerd
met de inhoud van het blad en zal de rubriek
'Binnenlands
Nieuws' uitsiuitend kofie berichten gaan bevatten.
Voorts Ís het voornemen om via een reeks interviews stelling te nemen tegen de negatÍeve
ontwikkelingen waarrnee het Nederlands basketbal thans in de media vaak wordt omgeven.
Om deze doelsteliingente bereiken zal een net
van correspondentenworden opgebouwd, Dit
net zal - in tegenstellingtot de oude contactgroep rayons - bestaan uit joumalisten van
plaatselijke bladen, die tips doorgeven of incidenteel een journaiistiekeproduktie zullen verzorgen.
Rayon-bestuurderenzullen van dit net gebruik
kunnen maken,maar zullen zÍch dienen te realÍseren dat deze groep journalistiek onaÍhankelijk op gaat treden en dus geen spreekbuis van
een rayon kan zijn.
Kortom, de commissie kan terugzien op een
druk jaar en gaat vol vertrouwen de nieuwe
periode in De commissiebestond ook dit jaar
uit één lid te weten:H. v. Velde.

Commissie
Begeleiding Clubs
De Commissie heeft zích in het verslagjaar
bezíg gehouden met het verstrekken van adviezen aan de navolgende groeperingen van
de Nederlandse BasketballBond.
a. Verenigingen uitkomende in het rayon,
Damesliga en Topsport Liga
b. Spelers
c. Tïainers
De meeste adviezen werden verstrekt op het
gebied van:
a. Verenigingsrecht
b. Arbeidsrecht
c. FÍscaalrecht
Ook in dit verslagjaaris weer gebleken,dat vele
verenigingen de statuten nog steeds niet Ín
orde hebben, zodat de Commissie de verenigingen verzoekt hieraan de uiterstezorg te be-

steden.De Commissie heeft haar werkzaamheden - vanaf de oprichting - verricht middels de
navclgende leden,
A. Marcus (voorzitter-secretaris),
H. BIom,
A. Helmig,

Stimulering
Basketbaldeelname
Op basÍs van een standaard-begroting(raamwerk) vraagt de NBB jaarlijks subsidie aan bÍj
de Stichting de Nationale Sporttotalisatorten
behoeve van activiteitenin het kader van Stimulenng Sport Deelname
Deze standaard-begrotingis gebaseerd op de
praktijkervaringvan de NBB vanaf I97B Tot en
met l9B3was de handelwijzezo dat de verenigingen, districten,rayohs en andere organisatiestructuren (bijvoorbeeld gemeentes) zelfstandig subsidieverzoeken konden indienen
bij de NBB Indien deze aanvragenpastenbinnen de in de standaard-begrrotingopgenomen
onderdelen,werd al dan nÍet via een min of
meer (zeer flexibel dus) te hanteren regeling
subsidie uitgekeerd.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat alle belanghebbendendoor middel van NBB-publicaties in principe op de hoogtekonden zijn van de
inhoud van het NBB-werkplanrecreatiebasketbal c q basketbalstimulerrngdoor middel van
NBB-publicatie.
In de praktijk bleek echter dat deze veronderstelling nogai voorbarig was.
Uit de contactenmet de verenigingenkon bijna
altijd worden vastgestelddat men niet op de
hoogte is van de NBB-mogelijkheden,zowel
voor financiële als materiële ondersteuning als
voor hulp in de vorrn van menskracht (deskundigheid) In zeer veel gevallen werden de activiteiten waarvoor subsidie werd aangevraagd
op direct verzoek van de aanvragerin de praktijk ook uitgevoerd casu quo geleid door cle
recreatiefunctionaris
van de NBB en/ofvanwege de NBB betaalde (dus gesubsidieerde)personen.
Een andere veel voorkomende situatiewas dat
de door voornoemde functionarister plaatse
aan een vereniging voorlichting gaf over de
opzet van recreatie- en/of. stimuleringsactiviteiten.Dat deze activiteitendaama ook door de
NBB,al dan niet in samenwerkingmet de aanvrager, werden uitgevoerd, was bijna inherent
aan deze wijze van werken. In de geschetste
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situatie werd telkens opnieuw bezien of een
aangevraagdeactiviteit paste in het kader van
recreatiebasketbalcasu quo stimulering sportd'eelname.Vooraf plannen gebeurde derhalve
slechts theoretisch door middel van de NBBbegrroting.
Het op deze vnjze functionerenrmpliceerde tevens dat er nogal een aanzienlijkberoep werd
gedaan op de mobiliteit van de bondsfunctionaris met alle daaraanverbonden consequenties van dien (veel tijd en geld)
Het grootste euvel van deze werkwijze was
evenwel dat incidenteel actÍviteiten werden
opgezet met ondersteuning van de NBB bij de
feitelijke uitvoering zonder dat er waarborgen
Waren ingebouwd voor een verantwoorde
follow-up en structurele opname in de verenigmg.

DECET.IÏRATISATIE
Gelet op de structuur van de NBB en de ongewenste werksituatie(ad hoc en incidenteel) van
de bondsfunctionarisis, evenalsdat alhet geval
was bij ander bondswerk, ook op het gebied
van basketbalstimuleringmet ingang van 1984
daadwerkelijk een begin gemaakt met decentralisatie van werkzaamheden en beleid. Decentralisatiehoudt in dit geval in het uitvoeren
van gezamenlijk opgestelde werkplannen door
de bond, de rayons,de kernen en de verenigingen. De meest belangrijke grrondgedachteis
dat de practische uitvoering daarvan hoofdzakelijk zal moeten plaats vinden op het lokale
niveau (vereniging).
Geheel afhankelijkvan de jaarlijks beschikbare
financiële middelen, bestaande uit voornoemde subsidiegelden en een daaraan gekoppelde eigen bijdrage van de NBB (eventueel aangevuld met bijdragen van andere externe geldgevers) is de voorgenomen decentralisatieter hand genomen.
Eén van de eerste handelingen welke zaImoeten leiden tot het slagen van die gewenste decentralisatie is geweest het in gezamenlijk
overleg tussenbond, rayons,afdelingenen verenigingen opstellen van jaarwerkplannen,ge'stimulerentot
richt op al die activiteiten welke
sportdeelname'tot doel hebben.
Dat de daaruit voortvloeiende rayon-werkplannen onderling kunnen verschillen is inherent
aan de structuur van de bond.
Ieder rayon is in principe autonoom in het aangeven van de eigen prioriteiten binnen het algemene raamwerkpian.
Dit houdt overigens niet in dat vanwege de NBB
geen'dwingende'prioriteiten aangegevenkunnen worden (bijvoorbeeld themajaren:zie verder in dit verslag) of activiteitenmet specifieke
sponsorgelden (Nike-clinics) georganiseerd
kunnen worden.Een gevolg van deze decentraIisatie is dat er voor elk rayon-werkplan een

evenredig deel van de totaal beschikbare gelden wordt uitgetrokken.
Indien er sprake is van de hierboven genoemde dwingende NBB-prioriteitenzal door
de NBB aangegeven dienen te worden welke
bedragen binnen het evenredig deel van de
beschikbare gelden in ieder geval besteed
moeten worden aan deze uit de dwingende prioriteit voortvloeiende activiteiten.
Uit de vorige verslagrperiodekan worden afgeleid dat tot en met 1984nog slechtsgedeeltelijk
op bovengeschetste wijze is gefunctioneerd

WERIPI"AN 1985
Het meest positieve van de verslagperiode is
het feit dat voorhet eerst sinds de invoering van
het werkterrein recreatiebasketbai/basketbalstimulering er door alle rayons afzonderlijkeen
werkplan basketbalstimuleringI9B5is opgezet
Mede gelet op het gestelde bij de opmerking
over 'dwingende' prioriteiten zijn de werkplannen gebaseerd op het advies behorende bij de
subsidietoewijzingvan de SNS.
Het heeft in de bedoeling gelegen dat de onderscheiden rayon-werkplannen 1985gereed
zouden zijn voor I september 1984,zodat het
NBB-werkplande som zou worden van alie afzonderlijke rayon-werkplannen,Met uitzondering van Rayon Noord en de afdelingenNoordHolland Noord en Amsterdam zijn in de rayons
de lokale (verenigings-)wensenverzameld,gerubriceerd (volgens het standaard-werkplan),
financieel vertaald (volgens de normstelling
binnen de NBB-begroting) en voorzien van de
rayonprioriteit. Nogmaals dient te worden benadrukt dat deze rayonprioriteit mede aÍhanke'dwingende prioriteiten'
lijk is van een aantal
waaraan ook de NBB zich dient te houden.
Aan het begrrotingsonderdeel'voorlichting'zal
gedurende l9B5 specifleke aandacht worden
gegeven. Het belangrijkste item van deze voorIichting zalziln de organisatie(inclusiefinhoud)
van voorlÍchtingsbijeenkomsten ten behoeve
van verenigingen en kernen over het functioneren van het SSD-bele.C.
burnen de NIIB en het
rayon. Met wisselend succes Ís in Rayon Zuid
met deze wÍjze van het gezameniijk (bond en
rayon) verstrekken van voorlichting een start
gemaakt.
Over de voortgang van de practische uitvoering van de werkplannen, inclusief de budgetbewaking daarvan vindt frequent overleg
plaats tussen de bondsfunctionarisen de voor
de rayonwerkplannen verantwoordelijke personen en commissies.Ten behoeve van de tussentijdse stand van zaken is in samenwerking
met Rayon Oost een evaluatie-formulier voor
de verenigingen ontwikkeld. Aan de wens om
tussentijds in gezamenlijk overleg met alle
rayons te evalueren zal nader vorrn en inhoud
worden gegeven.
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TTIETvTABEI.,EID

'NotitieAccenten
Naar aanleiding van de
Sportbeleid 1984 e,v.' van het Ministerie van \ÀfVC
heeft het Ministerie in overleg met de Nederlandse Sport Federatie besloten de komende
jaren een 'themabeleid'in het kader van StimuIering Sport Deelname te gaan uitvoeren,
Dit betekent dat vanaf 1985elk jaar één of meer
doelgroepen in het sportbeleid extra aandacht
krijgen terwijl ook extra VIIVC- en SNS-gelden
voor deze groepen zullen worden gebruikt.
Het is een goede zaak als ook de NBB inspeeit
op deze ontwikkeling en zich wat het stimulerings-gebeuren betreft richt op de volgende
doelgroepen:
Seizoen1985-1986
o bestrijding uitval jeugd (13-17jarigen)
O werving mini's
O wervrng meÉjes
O sport overdag
o minderheden
Seizoen1986-1987
O voortzetting van ontwikkelingen die in het
seizoen I9B5-I9BOin gang zí1ngezeï
O basketbal voor 3S-plussers
Seizoen1987-1988
O voortzetting van ontwikkelingen
O mes;es en vrouwen

BA.SKETBAT,CIJMCS

'uÍtval jeugd 13-17
Mede gelet op het accent
jaar' binnen het themabeleid van WVC/NSF
mogen de ook in l9BSdoor de Warming Up BV
(Nike) financieelte ondersteunenbasketbalclinics gezien worden als één van de meest belangrijke categorÍën binnen de stimuleringsactiviteiten,
De tot nog toe gedurende de eerstehelft van dit
jaar georganiseerde clinics te Harlingen,Leerdam, Zuidlaren, Sittard,Wieringerwerf, Emmeloord, Wychen, Rotterdam en Surhuisterveen
krijgen een vervolg in de plaatsenDriebergen,
Winschoten,Doetinchem,Haarlem,Vlissingen,
Nuenen,Almelo en Amsterdam.
Wellicht dat Goes en Nieuwegein nog aandeze
reeks toegevoegd zullen worden. Het staat nu
reeds vast dat het deelnemersaantalvan bijna
1200in I9B4gedurende i985 ruimschootsoverschreden zal worden.

SNMT.II.ERINGSPORT
DEETNAMEGMJONGEREN
Gedurende de verslagperiode is gewerkt aan
de opzet van de follow-up van de Ín mei l9B4
afgesloteneerste fase van het project Stimulering SportDeelnameGehandicapteJongeren.In
nauw overleg met Rayon Oost is een proefproject opgesteld waarvan de practische uitvoerrng zo mogelijk nog tijdens de eerstehelft van
het seizoen I985-l9BOter hand zal worden ge-

nomen. Het belangrijkste doel van de vervolgfasevan het project is te komen tot de opzet van
een structuur waarbinnen de opzet van basketbalactiviteiten voor gehandicapte jongeren
blijvend mogelijk is.
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Nederlandse

j eugdkampioenschappen
ITTMoREN

De wedstrijden om het kampioenschapvan Nederland voor club{eams meisjes- en jongens
junioren werden georganiseerd op lB mei te
Zevenaar en op 25 mei in Soest.De organisatie
was respectievelijk in handen van rayon Oost
en West
De eindstanden

I\4EISIES
ITIMOREN

l. Jolly Jumpers,
2. Doppeldouche,
3. Nashua,
4. Red Stars,
5. Celeritas,

T\rbbergen
Den Helder
Den Bosch
Soest
Groningen

IT.TMOREN
JONGENS

I. Black Velvet CanadÍans,Amsterdam
A1phen a.d.Rijn
2 B.V Odijk,
Rijen
3. Beltistos,
Groningen
4. Donar
Nijmegen
5. Cheetah,

ASPIRANÏENEN I(ADETIEN
Rayon Noord-Holland was in het roulatiesysteem organÍsator van de kampioenschappen voor club-teams meisjes en jongens aspiranten en kadetten. De organisatie werd door
het rayon gedelegeerd aande afdeling Amsterdam.De wedstrijden werden gespeeld op I juni
De eindstanden:

MEISIESASPIRANÏEN
l. Doppeldouche,
2, AMVJ,
3. Jolly Jumpers,
4, B.V.GronÍngen,
5. Braggarts,

Den Helder
Rotterdam
T\rbbergen
Groningen
Heerlen

JONGENSASPIRANTEN
l. Hoofddorp,
2. Cheetah,
3 .W S C .
4. B V. Mustangs,
5. Elmex,

Hoofddorp
Nijmegen
Waalwi;k
Emmen
Leiden

MEISIESI(ADETIEN
l. Elementum G.E.,
2'.JoIIy Jumpers,
3. LandsiakeLions,
4 Springfield,
5 HSV,

IGDETTEN
JONGENS
l. Cheetah,
2. Doppeldouche,
3. Kaypro/B S.W.,
4. RotterdamZuid,
5 HSV.

Maassluis
Tubbergen
Landsmeer
Berlicem (N-B)
Haren

P. Brouwer
M. Kuypers
W. Wieggers
J.Koper
C. Heijmel
M. Groot

Nijmegen
Den Helder
Weert
Rotterdam
Haren

PIJIN HEGER
De wedstrijden om het kampioenschapvan Nederland voor Rayon Kadetten teams, in het
kader van het PIanHeger,werden gehouden op
8 en 9 juni in Haarlem.

F.C.den Hoedt
Mevr. R. KuÍpers
E. Halewijn

voorzitter Bondsbestuur
Rayon Noord
Rayon Oost
Rayon Noord-Holland,
afd. Amsterdam
Rayon Noord-Holland,
afd. Haarlem
Rayon Noord-Holland,
afd. Noord-Holland-Noord
Rayon West
Rayon Zuid
Bondsfunctionaris

Verslag Financiële
Commissieover 1984

De eindstanden:

METSIES
I Rayon Oost
2, Rayon Noord Holland
3. Rayon Zuid
4, Rayon Noord
5. Rayon West

JONGENS

L Rayon Oost
2. Rayon Noord Holland
3. Rayon West
4. Rayon Zuid
5. Rayon Noord

BondsJeugdcommissie
De vergaderingen tijdens het seizoen I984/85
vonden plaatsin Utrecht.Een groot deel van de
activiteiten van de BJCworden vermeld in het
Door de Commissie is een werkverslag S.S.D.
groep ingesteld die gaat onderzoeken of het
mogelijk is te komen tot een landelijke dispensatie regeling voor Jeugdspelers.
De Commissiehoopt dat daardoor de problemen rondom de Nederlandse Jeugdkampioen.
schappen tot het verleden gaan behoren.
Nu het Jeugdplan Heger zijn vijfde seizoen ingaat is de Commissievan mening dat een uitgebreide evaluatie met alle betrokkenen moet
plaatsvinden.
De samenstelling van de Commissie was als
volqt:

Opgenomen ter completering van het jaarrrerslag. De Algemene Vergadering d.d 15-6-85
heeft het versliag van de Financiële Commissie
over 1984 reeds goedgekeurd.
Het financieel overzicht I984 rekent af met een
aantal achter ons liggende jaren van tekorten,
somtijds aanzienlijke tekorten, De Financiëie
Commissie is verheugd dit te kunnen constateren,Met het overschot over 1984zijn we weer in
staat het eigen verrnogen op een meer verantwoord niveau te brengen en de Financiële
Commissie ondersteunt derhalve het bestuursvoorstel dienaangaande.Een solvabiliteitsratio
van minimaal één, acht de FinanciëleCommissie minimaal gewenst.
De goede f,uranciëleontwikkeling in 1984stelde
het bestuur tevens in staatenige voorzieningen
op een verantwoord gewenst peil te brengen
respectievelijk te houden te weten:
- voorziening dubieuze vorderingen
- voorziening restitutie subsidies
- voorziening groct or.derhc.rudgebouw
- voorziening nationale teams
- voorziening nationale rearns
(rolstoelbasketbal)
- voorziening automatisering
- voorziening bedrijfsvereniging
Met enige zorg volgt de FinanciëleCommissie
de ontwikkelingen rond de subsidies SNS
(Lotto/To1s:gelden),De FinanciëleCommissie
.is van mening dat de komende jaren met beduidend minder inkomsten uit dien hoofde rekening moet worden gehouden,
Evenzo constateert de Financiële Commissie
dat voor 1985nauwelijks tot geen ledengroei
plaatsvindt,zodat we ons afvragen in hoevere
het begrrotingsbedragvoor 1985gehaald kan
worden.
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Binnen de uitgavenkant kan volgens de Financiële Commissie gesteld worden dat het kostenniveau dalende is, enige voorbeelden hiervan zijn:
- post bondsbureau w.o. *Basketball-info
*portokosten
- bestuurskosten
- commlssles
Een ontwikkeling waarvan getracht moet worden deze onder contróle te houden.Notitie met
betrekking tot het weerstands verrnogen
rayons,
De FinanciëleCommissie kan unaniem instemmen met deze notitÍe van het bestuur omtrent
dit onderwerp en onderschrijft het voorstel
hierover. De Financiële Commissie hoopt dat
met aanneming van dit voorstel door de Algemene Vergadering een eind komt aaneen jaren
Iange discussie rondom dit punt,
De Financiële Commissie stelt er prijs op te
verklaren dat het furanciële beheer in goede
handen is.
De FÍnancÍële Commissie stelt de Algemene
Vergadering voor het bestuur, alsmede penningrmeesterdécharge te verienen voor het gevoerde financiële beleid over het boekiaar
1984,

Financieelverslag 1984
Opgenomen ter completering van het jaarverslag.
De Algemene Vergadering d.d. 15-6-1985heeft
de jaarrekening 1984 reeds goedgekeurd

INTEIDING
Het bij de behandeling van de begroting 1985
uitgesproken optimisme met betrekking tot de
resultatenrekening I9B4 is gerechtvaardigd
gebleken: het jaar I9B4is voor de Nederlandse
BasketballBond financieelgezien een goed jaar
geweest.
Na een aantal jaren van aanzienlijke tekorten,
gedeeltelÍjk veroorzaakt door buitengewone
omstandigheden, is I9B4 afgesloten met een
tegen een voor dat
overschot van ruim f.60.000,jaar begrroottekort van f.2.400,Dit overschot kon worden gerealiseerd
ondanks de kosten van enkele niet of slechts
gedeeltelijk begrroteactiviteiten,zoals bijvoorbeeld het project jeugd en sportvereniging en
het zeslandentoernooivoor jongens kadetten

dat in december I984 in Arnhem werd georganiseerd. Een analyse van de cijfers over 1984
wÍjst uit dat er, op een enkele uitzondering na
slechtspositieve afivijkingenzijn te constateren
ten opzichte van de (voorzichtig) opgestelde
begroting voor dat jaar.
Een belangrijke oorzaakvan het overschot is te
vinden in de aanzienlijk lagere lasten van het
bondsbureau.
Gecorrigeerd voor de post rayonmedewerkers
blijven de kosten van het bondsbureau ongeveer f.70.000,-beneden de begrroting en zijn
deze eveneens aanzieniijklager dan de werkelijke kosten in 1983,Er ligt hier uiteraard een
duidelijke relatie met de drie procent korting
op de salarissen van trendvolgers, en de
aÍbouw van de niet subsidiabeiepersoneelsformatie. Opmerkelijk is eveneens de per saldo
Iagere eigen bijdrage voor de nationaleteams
dankzij de sponsoring door I.B.B.-Kondoren
enkele andere extra revenuen.
Voorts kan het overschot aande batenkantworden verklaard door de hoger uitkomende posten contributies en interest,
Verheugend is tevens dat de subsidie van het
Ministerie van W.V.C, in de organisatiekosten
slechts een fractie lager uitvalt dan in 1983,dit
ondanks de eerder genoemde drie procentoperatie.
Het bestuur is zich er terdege van bewust dat
'één zwaluw nog geen zomer maakt': de flnanciën van de N.BB. zullen de nodige zorg en
aandachtblijven vergen, Met name wordt hierbij gedoeld op de flnanciering van de nationale
teams,gezien de minder gunstige ontwikkeling
bij de S N.S.Tevens dient de ontwikkeling van
het ledenbestand nauwlettend gevolgd te worden. Het beleid zal er op afgestemd moeten zijn
dit waar mogelijk maximaal te beïnvloeden.
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NederlandseBasketballBond Balans

ACTT\TA
3l december1984
Vastgelegde middelen:
Gebouw incl. verbouwing
Inventaris: meubilair
kantoormachines
Auto's
Overige inventarissen
Basketbalvloer

3I december1983
343,967
2,633
5,923
15.220
8,564

332.002
2.374
3.742
2.138
5.449
90.000

376307

435,705
Vlottende middelen en overlopende posten
57.100
Voorraden
77.186
Debiteuren
l2r,540
Verenigingen en rayons
Egalisatieheffing
5.447
Voorschotten
I0.336
Vooruitbetaalde bedragen

83.381
66,308
I00.989
57.254
2.238
I r, 1 5 6
32r326

Af Voorziening
Dubieuze vorderingen

21.000
300.326

250,609
Geldmiddelen
Kas
Postrekening
Bank:
Rekening courant
,Deposito's

t 405
72.204

1,508
42.525

75,909
475000

68,431
425.000

-r---

-----

lS per 3I deCember

1984 (inNederland.sesruldens)
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PASSTVA
3l december1984
Vermogen N.B.B.
Voor-/nadelig saldo

256,103
60,883

3l december198Í|
355,783
99,680

Weerstandsvermogen rayons

3r6.986
220.000

256,103
220.000

Totad eigen vernogen

536,986

476.103

SrÈsidiefonds basketbalvloer
Voorzieningen
Restitutie subsidies
Grootonderhoud gebouw
Nationale teams
Rolstoelbasketbal
Automatisering
Bedrijfsvereniging

90.000

r9,000
t3.270
20,000
r0,000
20.000

20.78q
15,000
30,000
I0,000
30,000
30000

82.270

135,788
Schulden op korte termijn
en overlopende posten

- 1982
s,N,s,
- t 983
s.N,s.
w.v.c,- t98l
w.v.c,- 1983
w,v.c. - 1984

Crediteuren
Vooruitgefactureerde
bedragen

r3.368
10,300
7,000
10.538

10.300
10,538
30.174
430,441

552,206

66.605

62.3r2
548.0s8
1.310.832

655.724
1.214.097

Toelichtingop debalanspergl decemberlg84
(in Nederlandsegruldens)
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Algemeen: waarderingsgrondslag:
AIle activa en passiva zijn voor zover niet anders verïneld gewaardeerd op
nominale waarde, duurzame activa op aanschafivaardeminus afschrijvingen.

A TNTA
VASTGEI.EGDE
MIDDEI,EN
Gebouw
Te Amsterdam,aangekocht
oktober 1977voor:
Afschrijvingtot en met 1983
Afschrijving1984,2,5%
per jaar

388.499

70.007

318,492
Verbouwing
Benedenverdieping, maart lgSl
Afschrijving tot en met 1983
Afschrijving 1984,I0% per jaar

225r9
6.756
2.253

9.009
Boekwaardeper 3l december lg84
lnventaris meubilair
Aanschafipaardetot en met Ig83
Aanschaf 1984

80,104
I,132

Afschrijving tot en met 1983

81.236
77.47r

Aanschafivaarde in 1980t/m 1984
Afschrijving in 1984,20o/oper jaar

3,765
6.9s9
1.391

Boekwaarde per 3I december tg84

2:3:!

Inventaris kantoormachines
Aanschafiraarde tot en met 1983
Aanschaf in 1984

45,781
923

Afschrijving tot en met 1983

46,704
39.858

Aanschafinraarde1980t/m Ig84
Afschrijving in 1984,ZU/oper jaar
Boekwaarde per 3l december lg84
AUTO'S
Afschrijving eerste jaar 40%,tweede en derde jaar

15.522

6,846
3,I04

!L4?

Tdbot Rancho
Aanschaf,april 1982
T.b.v,Opleiding en Recreatiefunctionaris
Aankoopprijs
Afschrijving tot en met 1983
Afschrijving 1984,30%per jaar

28500
I7.8t3
8,550
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26363

2.r37
Honda Civic
Aanschaf,oktober I9BI
T.b.v.Topsport Coórdinator
Aankoopprijs
Afschrijving tot en met I9B3
Afschrijving 1984- Iaatste-

I9 435
14.902
4.532
I9.434
I

Boekwaardeper 3l december 1984

313:

OVERIGE IM/EIffARISSEN
Inventaris huis topsport coórdinator
Aankoop in oktober l98l
Afschrijving tot en met I9B3
per jaar
AfschrijvÍng I984, 20o/o

t5 573
7.009
3 , tt 5
t0.t24

Boekwaardeper 3l december 1984
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BASKETtsAI,VIOER
Ingevolge een overeenkomst van december I9B3heeft de NederlandseBasketballBond
Deze vloer is geleeen houten demontabelewedstrijdsportvloer gekocht voor f.100.000,-.
gen in de Sporthal Maaspoort en door de N.B.B,om niet in bruikieen gegeven aan de
Gemeente's Hertogenbosch,
's
Bij contract heeft de Gemeente Hertogenbosch zich verplicht om de vloer te onderhouden, te verzekeren en vrijwaart zij de N.B.B voor iedere vorrn van teloorgaan,
De Gemeente zal bij teloorgaan van de vloer de aanschafiruaarde
vergoeden met afrreming
van een afschrijving van lO procent per jaar met ingang van I januari 1984.
Op genoemde vioer heeft het Ministerie van W.V.C,een subsidie verstrekt van f,100,000,-.
De jaarlijkse waardevermindering ad f,10,000,-wordt rechtstreeks via de balans
gemuteerd,
VIOTIEI{DE MIDDELEN EN OVERI,OPEI{DE POSIEN
Voorraden
Aanwezige voolTaad per 3l december I984 van o.a.spelregelboekjes,mini-spelregelboekjes, ballen, stickers,folders, insignes,stropdassen,Trainer A- en Trainer B-boeken,
scoresheetsen -bloks, buttons,jaarboeken, T-shirts enz.
De boekwaarde per 3l december 1984is
57.r00
t
:

VEREMGINGEN EN RAYONS
De verdeling van het saldo is als volgt:

Rayonbureaur
Rayon Noord
Rayon Oost
Rayon Noord-Holland
Rayon West
Rayon Zuid

638
3068
29.64r
302
7.402

Verenigingen
753
24.427
25,3r8
5,065
25.530

40.447
81093

Totaal Rayonbureaux
Totaal Verenigingen

Groot onderhoud gebouw
Voorziening ultimo 1983
Onderhoud 1984

13.270
8,942

I21.540

VOORTJITtsETAAI,DEBEDRAGEN
L P.T.T,-depotbedragfrankeermachine
2, Pensioenenpersoneel
3. Verzekeringen
4. Sports Fashion

4.328
Toevoeging ten laste van de
exploitatie

3 100
4 490
I.943
803

r0.336

r0.672
r5.000

- Nationale teams
Voorziening ultimo t9B3
Toevoeging aan de voorziening

20000
I0000

30.000
DI'BIEUZEVORDERINGEN
VOORZIENING
De voorzieningbedroegper I-l-1984 21.000 De toevoeging aan de voorziening is getroffen
8 521

Afgeboekt moest worden
Toevoeging aan de voorziening
(begrrootf.5,000)t.l.v,de exploitatie
Stand per 3l december 1984

21.000
----

voor verwachte grote uitgaven in de komende
jaren en tevens voor een verantwoordemeerjarenplanning met betrekking tot de nationale
teams.

- Nationalerolstoelbasketbalteams
Voorzieningultimo I9B4

Automatisering
Voorziening ultimo 1983
Toevoeging t.l.v.de exploitatie I984

PA^SSTVA
VERMOGENN.B.B.
Conform het besluit van de Buitengewone
AlgemeneVergaderingd,d,I5 november1980
te Nijkerk werd per I januari l98l voor het
rayonseenbedragafgeweerstandsvermogen
zonderdvan
200,000
20.000
in
I9Bl
Toevoeging rente baten
Totaal

10.000

20.000
10.000
30.000

- Bedrijfsvereniging
Voorziening t.l.v.de exploitatie 1984 30.000

220.OOO sctnJrDENoP KoRïE TERI\IIÍN

POSTEN
EN O\TERIOPEI{DE
ST'BSIDIEFOI{DSBASKEItsAI,VI.OER
Dit betreft een van het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur ontvangen subsiin verband met de aanschaf
die ad f.100.000,van een demontabele houten sportvloer.
De jaarlijkse waardevermindering ad f.10.000,zal op genoemd bedrag in mindering worden
gebracht,
VOORZIENINGEN
- Restitutie srÈsidies
Ultimo 1983
Per saldo te restitueren over 1979

Stichting de Nationale Sporttotalisator
Niet besteed bredragover 1983

10.300

Ministerie van \iVelzijn, Volksgezondheid
en Culturu
10.538
Niet besteed bedrag over 1983
Niet besteed bedrag over l9B4
a. inzake opleidingen
b. inzake Jeugd en

Sportvereniging

25.292
4.882

30.r74
19,000
I.TLZ CREDnEUREN
In deze post is opgenomen een van W.V.C.ont-

Voorziening 1984

T7.2BB vangen bedrag ad f.30.000,ten behoeve van de
3.500 automatiseringbondsbureau,Voorts omvat het

Totaal 1980tot en met 1984

20.788

bedrag de normale handelscrediteuren en de
te betalen declaraties,
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V@RT'TTGEFACN'REERDE
BEDRAGEN
De vooruitgefactureerdebedragen bestaanuit
de navolgende seizoenposten:
Reclame & Sponsoring
Irschrijfgeld landelijke competitie
Inschrijfgeld landelijke competitie
rolstoelbasketbal
Inschrijfgeld bekercompetitie

r7.493
40.625
4.8r2
3.675
66.605
----

47,

Staatvan baten en lasterr
48

r983

1984
llVerkelijk
636.68r
46,3i 8
IT,2O2

l. Contributies
2. Administratieve heffingen
3. Bureauformulieren
4. Inschrijfgelden nieuwe
verenigingen
5. Inschrijfgelden
- Landelijke competitie
- Bekercompetitie
6. Scheidsrechtersvergoedingen
7. Reclame & Sponsoring
B. hrterest banken
9. Bondsorgaan
t 0. SubsidieW.V.C.:
- Organisatie
- Opleidingen
- Stim,Gehandicapte Jongeren
- Jeugd en Sportvereniging
I I. Overige inkomsten
I2. SubsidieS.N.S
Subsidie N.O.C.
Subsidie N.l.S
13. Subsidie S.N.S.
automatiserinq
I4. Jeugdkampen
Subsidie jeugdkampen
I5 Opleidingen
16. Stimulering Sportdeelname (S.NS.)
I7. Collectieve Ongevallen
Verzekering

IB. Nadelig saldo

NADEIJG SAI,DO 1983
T.l.v.eigen verïnogen
T.l.v.egalisatieheffing

Begrmt Verschil
619.000 17.68r+
30.000 r6.3t8 +
i2.000
798

Werkelijk
589.719
32.132

1985
Begrroot
640.000
30.000

rr.809

r1250

t.B7s

2.250

375

2.250

1,500

85.67
r
I0.005
72,715
36.853
35.483
4I . 1 4 6

89000
9.060
78.000
32.500
r2,000
41.990

3,329
945 -r
s.285
4.353+
23,483+
844

78.409
9.096
76.s95
4L287
33,t86
39.806

93.2s5
8.175
76.000
30.000
15,000
42,n0

550.000 17876
97.m0 40.543
1 5 . 1 2+
0
I O .II8 +
r97.700 2r2240 +
sr0.000 46.922

536.575
89324
20.042

530.000
96,000

234.3s9
480.r40
15.000
2s.000

260.000
430.000

20.000
2.675T
725
44.439
42.840

28,520
4.500
63400
52,800

33.600

75+

71,430

72.100

532,r24
56.457
15.t20
r 0 . lI B
409.940
463.078
25.000
28.675
4.275
46.86r
50.r60

25000
20.000
26,000
5,000
91.300
93.000

72075

72.n0

25.000

91,800
40.000

2.69L832 2.6t2.800 79.032+
2.4W 2.4n

2.535.379 2 525.680
156.934
3.710

2.69r.832 2.6r5.200 76.632+

2.692.313 2.529.390

99.680
57.254

r56.934

er

1984

gutdens)
GnNedertandse

1984
Werkelijk

L Bondsbureau
2, Ledenadministratie
3. Bestuurskosten
4. Commissies
5, Topsport Liga
6. Dames Liga
7. RolstoelbasketbalLiga
8. Kadervergaderingen
9. Stagesen Congressen
10,Bondsorgaan
I l . Lidmaatschappen
t2. Propaganda
13.Opleidingen
t4, Arbitrage
15.Scheidsrechtersv ergo edin gen
I6, Nederlandse Jeugdkampioenschappen

17,BekerÍinales/wedstrij dwezen
Bekercompetitie rolstoelb.
18.hternationale contacten:
a. Subsidie S,N.S,
b. Eigen bijdrage
c, Voorziening

19.Jeugdbasketbai
20,a. Basketbal Stimulering (SSD)
b. Stimulering Gehand.Jongeren
c, Jeugd en Sportvereniging

2t. Jeugdkampen
22.Collectieve Ongevallen Verz.
23.Voorziening: Dub. vorderingen
24.lasten voorgaande jaren:
a, Fiscale naheffu:g
b. Voorziening restitutie
subsidies
c. Voorziening bedrijfsvereniging
voor de gezondheid

25, Voordelig saldo

198Íf

BegrrootVersctril

t.t 1 4 .4 9 0 L t 5 t . t 0 36.620
21.609
22,400
79t
r9.325 20.000
675
30.697
32,500 1.803
17.588
17.500
88 +
8 ,5 1 6
r0.000 t,484
8.434
7.000 L434 +
r9,795
r8,000 1.795+
r6.076
I2.000 4.076 +
7 6 .1 4 6
76.990
844
10,504
I r.000
496
37,992
15,000 22.992 +
. 187.700 75,4r6
tt2,284
ffi,204
80.000
204 +
72,715
78.000 5,285
6,369
4.959
3.262
463.078
t92,740
10,000
18.249
83,786

u9r2
17.066
36.057
72.075
8,52r

6.s00
7.m0
2.000

IlVerkelijk

r985
Begrroot

Lt r7.648 r.123.460
22,926
22.ffi0
21.675
22.m0
3s.049
33.000
16.686
r7.s00
I1,764
10,000
8.153
7,500
17.000
19.000
8.876
12.000
74,806
77,000
10.903
I1.000
17,316
18.000
r63.078 186.050
92,3rs
80.000
76.59s
76.000

t3l
2,O4r
L262 +

6.540
7.513
2,804

5r0,000 46.922
r00,000 92.740+
r0.000+
22.ffiO 3.751
r20.s00 36.714

49s,r40
t59.9s3

430,000
150.000

21.4ffi
66,520
20.042

s6.000
57.000

33.023
7r,430
2.4ffi

33.600
72.1@
5.000

34srz+

17,066+
31.000 5.057+
72.W
75 +
s,000 3.521+

7.500
3,000

92.878
3.500

3.500

30.000

30.000

17.750

2,630,949 2.615.200 15.749+
60.883
60,883+

2.692.3t3 2.529.390

2.691.832 2.615.200 76.632+

2.692.313 2.529.390

Toelichtingstaatvan baten en lastenover 1984
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BAÏEN

-

l. Contributies
Senioren
Junioren
Mini's

Begrroot1984
Bedrag
Aantal leden
18,60
10,95
4,75

Werkelijk 1984
Bedrag
Aantal leden

20650
r9,700
3 700

384090
2 t 57 1 5
I7 575

21.544
I9.582
3.454

4007t8
2t4.423
I6 407

44.050

6r7.380

44.580

63r.548

Overige contributies
Bondsleden
Recreantenexcl.
premie C OV

620

II7

2r78

r.000

869

2 955

6 r 9.000

44.050

45.566

636.681

Voor de inkomsten uit contributies I984 is in de begroting uitgegaan van een stijging van
één procent van het aantal leden (excl. recreanten).
De gemiddelde groei was in werkelijkheid 2,1I procent. De onderverdeiing is als volgt:
/ Mní's: - 5,73%
/ Junioren: * 0,660/o
Senioren'.I 4,88o/o

2. Administratieve heffingen

7. Reclame & Sponsoring

Deze post komt hoger uit dan begnoot,hetgeen
zíjn oorzaakvindt in een toename van het aantal
Tucht en Geschillenzakenen een slechtere betalÍngsdisciplinevan een aantal verenigingen.

De begroting was gebaseerd op de toen bekende sponsorcontractenvan voornamelijk in
de Topsport Liga spelende verenigingen. De
werkelijk afgesloten contracten hebben voor
een hogere opbrengst gezorgd.

3. Bureauformulieren

8. Interest banken

De opbrengst bestaat uit de verkoop van diverse reglementen,competitieprogramma's,Iicenties Topsport Liga enz.

De geraamde rentebaten zijn met ruim f.23.000
overschreden,Oorzaakhiervan is enerzijdseen
op dit punt uiterst voorzichtig opgestelde begroting en anderzijdseen zeer strakliquÍditeitsbeheer, alsmede een iets minder lage rentestand dan in 1983
Bij de opbrengstbepaling werd het gebruikeIijke kasstelselgehanteerd.

4. Inschrijfgelden nieuwe verenigingen
In l9B4 hebben 25 nieuwe verenig'ingenzich in
Iatenschrijven.Dit zijn vijf verenigingen mincier
dan in 1983.

9. Bondsorgaan
5. Inschrijfgelden competities
Begroot Werkelijk
a. Landelijke competitie
b. Rolstoelbasketbal
competitie
Bekercompetitie
Rolstoelbasketbal
bekercompetitie

82.200

77.945

6 800
8 300

7,726
7 465

760

2540

98.060

95.676

De lagere opbrengst komt voomamelijk door
het feit dat in de Eredivisie Heren mÍnder teams
hebben ingeschreven.

Dit betreft de opbrengst van de verplichte abonnementen op het bondsorgaan.

I0. SrÈsidieW.V.C.
Orgranisatie
Ondanks aanvullende subsidies ter zake van
Ioonkostenontwikkelingreis- en verblij fskosten
en organisatie bleef de subsidie beneden de
begroting,
Opleidingen
Op deze post moet wegens het niet doorgaan
van verschillende cursussen een bedrag van
de toegewezen gelden worden terugbetaald
Een Trainer C-cursus werd met toestemming
van W.V.C.doorqeschoven naar Ig8s

Door W.V.C. toegewezen en besteed:

1984
320.387
2r.006
122.805
67.926
532.t24
56.457

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Topsport Coórdinator
Totad orgutisatie
Opleidingen /bij scholingen
Stimulering Sportdeelname
Gehandicapte Jongeren
Jeugd en Sportvereniging

r5.r20

r9&t

l 982

323.538
2r,006
r22.936

308.164
21.556
123.536
71.080
s24.336
95.330

69.095

s36,575
89.324
20.042

l 0 . lI 8

6r3.8r9

645.941

6r9.666

11. Overigeinkomsten

Deze post kan in twee categorieën worden gesplitst:
a. De afdracht van de rayons Noord-Holland,
West en Zuid voor de salarissenen sociale lasten van de rayonmedewerkers die via de
salaris-administratie van het bondsbureau
Iopen.
b, Diverse inkomsten onder andere uit de verkoop van artikelen en activiteiten van de natisponsorbijdragen,
zoals
teams
onale
evenementen- subsidies van gemeentelijke en
provinciale overheden etc.
Tevens zijn onder deze post opgenomen diverse externe bijdragen in het kader van het
project stimulering sportdeelname gehandicapte jongeren, De onder sub b bedoelde inkomsten waren slechts voor een gering deel in
de begroting opgenomen,

lgg4
\lVerkelijk

- doorberekende salarÍssen
rayonmedewerkers
- diverse inkomsten

203.389
206,551
409.940

12. Snbsidie S.N.S.
Dit betreft de subsidies voor de nationale teams
inclusief het prognamma voor de nationale
rolstoelbasketbal- en kadetten teams. De uiteindelijke toewijzing lag aanzienlijk lager dan
begrroot.Dit werd mede verooÍzaakt door het
gezien de ontwikkeling van de
feit dat de S.N.S.,
heeft toegepast op de
korting
toto/lotto een
aanvankelijke toewijzing.

Snbsidie N.I.S.
Conform de daartoe gemaakte afspraken is het
een aanvulling op de subsibedrag ad f.25,000,die van de nationale rolstoelbasketbal teams,

15. Opleidingen
Vanwege het niet doorgaan van enige cursussen bleven de ontvangsten aanzienlijk beneden de begnoting,

l9&l
ïllerkelijk
I65.620
68.739

r97.?00

234.359

16. StimuleringSportDeelname(S.S.D.)
aangevraagde bedrag
Het bij de N.S.F,en S.N.S.
werd niet volledig gehonoreerd zodat de
werkelijke subsidie lager uitkomt.

17. Collectieve Ongevdlen Vezekering
In totaal werden verzekerd (incl. recreanten)
f.69.632
43.520leden
In 1982
f.71.430
44.644leden In 1983
f,72.075
45.047leden
In 1984
De verzekering dient kostendekkend te zijn en
wordt daartoe hoofdelijk omgeslagen over alle
leden van de N.B.B,
Voor I985 is een nieuwe meer uitgebreide verzekering afgeslotenad-fZ,15per lid.

5l

I,A.STEN
r9&l

t 984
Bondsbureau
a, Salarissenen sociale lasten
medewerkers bondsbureau
b. Salarissenen sociale lasten
medewerkers rayons
c, Verwarming/verlichting/
onderhoud
d. Voorziening groot onderhoud
e. BasketbalInfo
f.' KantoorbenodÍgdheden
g. Portikosten
h, Telefoon
i. Afschrijving pand/verbouwing
j, Afschrijving inventaris
k. Accountant
L Diverse personeelskosten
m. Adresboekje
n, Diverse kosten
o. Onkosten Topsport Coórdinator
p. Automatisering

ïVerkelijk

BegrrootVerschil Werkelijk

1985

Begrroot

632.028 690,000 57972

670,513 672,500

203.466 167700 35,766+

r65.620 167,500

r9696
t0.672
I7.388
26.282
20.288
14,680
I1965
7,610
22.500
40.462
2.754
20.805
53.894
r0000

23.850 4.r54

r0.672+
36.000 r 8 . 6 r 2
26,500 2t8
27.000 6.712
17.000 2.320
r 1,960
5 +
20 100 12.490
22.500
39.000 t.462 +
3 000
246
24.500 3,695
42.000 I I.894 +

r0,000+

20.922
5.000
26.455
27.579
20.389
15.985
I I.964
9.709
22.500
33845
6 637
t4.7Bl
45.749
20.000

22.500
5,000
33,500
29000
25000
17500
I 1960
r3000
22.5n
37.500
2r.000
4s.000

1 . 1 1 4 . 4 9 0I . l 5 l . I I 0 3 6 . 6 2 0 - I . l 1 7 . 6 4 8 1 . 1 2 3 . 4 6 0

Bondsbureau
a Sal,arissenen socide lasten medewerkers
bondsbureau
De verlaging van de werkelijke uitgaven salarissen en socÍale lasten ten opzichte van werkeIijk 1983heeft de navolgende oorzaken:
a, Met ingang van I januari 1984 werden de
salarissenvan het personeel verlaagd met drie
procent (besluit Arbeidsvoorwaarden Collectieve sector),
b, AÍbouw niet-subsidiabele formatie.
c. Navenant aan de posten a. en b. verlaging
afdracht sociale lasten.
ad b.
Salarissenen socide lasten medewerkers rayons.
De verhoging van deze post is grotendeels ontstaan door de S,T,K.medewerkster van Rayon
Zuid.
ad d.
Voorziening groot onderhoud
Wegens het in 1984gepleegde onderhoud en
het nog te verwachten onderhoud in 1985is een
bedrag van f,10.672aan de voorziening toegevoegd.
ad e.
Basketbd Info
De netto-kosten van het Info zijn wederom gedaald, De medio 1983genomen bezuinigingsmaatregelen (lagere ftequentie en kleiner formaat) blijken effectief te zijn, In 1984werden
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inclusiefhet competitieprogrammal7 Info'suitgebracht,Ter illustratie het volgende kostenoverzicht:
f.42.070
I982:
f.26.455
1983:
f 17.388
I984:
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ad l.
Diverse personeelskosten
-

Reis- en verblijfskosten
Consumpties bureau, incl. vergaderingen
Reiskosten woon-werkverkeer
Diversen

1984

lgtrl

1982

r9.580
6.187
6.693
8.002

t7,440
6.481
4.689
5.235

l7:330
7,700

40.462

33.845

40.131

4.r32
r0.969

De stijging t.o.v.1983wordt grotendeels veroorz aakt door extra kosten in het kader van het
marketing project.
ad n.
Diverse kosten
Dit betreft een ve\zêrmelpost van een groot aantal uiteenlopende kostensoorten zoals verzekeringen, onderhoud kanto ormaqhines, vaklit eratuur, diverse kantooronkosten" etc,
ad o.
Onkcten Topsport CcËrdinator
In totaal werd uitgegeven een bedrag van
f 53.894irz ake huisvestin g, verzekerin gen, telefoon, verblijÊ en autokosten.
In verband met hoger uitgevallen kosten heeft
het Ministerie van W,V.C. een éénmalig extra
subsidie verleend van f.7.926.
ad pAutomatisering
Teneinde de. automatisering ook voor de toekomst veilig te stellen wordt ten laste van de
exploitatie l9.paeen bedrag van f.10.000aan de
voorziening tbegevoegd.

3. Bestuurskosten
De post is als volgrtte specificeren:
lMerkelijk
a. Bestuurskosten
inclusief toerekeningbureaukosten,telefoon
en portikosten
buitenland
b. Reiskosten

Begrroot

15.549
3.776

18.000
2.000

19.325

20.000

4. Commissies
1984
ïtlerkelijk
a, Financiële Commissie
b. ReglementsCommissie
c. Tucht & Geschillen Commissie
d. Bonds Protest Commissie
e, Bonds ScheidsrechtersCommissie
f. Bonds Commissie Opieidingen
g. Bonds Jeugd Commissie
h. Medische Commissie
i, Commissie van Beroep
j, BegeleidinEsCommissie
k, AutomatiseringsCommissie
l. Redactie Commissie
m, Gratie Commissie

1984
l9&l
BegrrootlMerkelijk

5,693
4 906
5 460
479
2 530
82
1.007
965

I.000
L000
9000
200
6 000
6,000
3,000
400
4.000
400
r 000
500

30.697

32.500

648
8927

916
148
r0,617
6,581
5 734
3.427
348
3 036
753
2.309
r 053
r27
35.049

r985
Begroot
1000
500
r0,000
I00
6 500
6 000
4 000
400
3 000
500
1.000
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33.000

8. Kadervergaderingen

13. Opleidingen

De uitgaven betreffen:
- 2 Algemene Vergaderingen incl, jaarversiag
- I gewone en 2 'kleine' bondsraden,

De specificatie van de opleidingen is als volgt:

a, CursussenT,4.,T.B.en M.B,T.
b. Docentendagen,stages trainers/
coaches/scheidsrechters
9. Stagesen Congrressen
c.
Scheidsrechters
DTotaal uitgegeven f,16.076voor twee F.I.B.A.E-cursussen
en
congressen te Athene en Mrinchen en één
scheidsrechtersstagete Londen.

10. Bondsorga.ul

.

91.944
9.467

r0,873
tt2.z84

Het verschil tussen baten en lasten bestaat uit
de maximale bijdrage van de N.B,B.aan het
bondsorgaan ad f,35.000,
Per I januarijongstleden is het bondsorgaanbij
een andere uitgever ondergebracht, De nieuwe
overeenkomst resulteert met ingang van 1985
Ín een aanzienlijk lagere bijdrage van de N.B,B.

Wegens het niet doorgaan van de navolgende
cursussen kon een gedeelte van de toegewezen subsidie-gelden niet worden gebruikt, te
weten:
O Twee T,A. cursussen
o Eén T.C. cursus
o Twee Applicatiecursussen rolstoelbasketbal
O Zes Scheidsrechters E-cursussen

t l. Lidmaatschappen

14. Arbitrage

Dit betreft de contributie betaling aande F.I.B,A., Voor de eerste maal sir.dr;jarernheeft de post
N,S.F,
en NOC
arbitrage de begroting praktisch niet overschreden, De voornaamste oorzaak hiervan is
12. Propaganda
de bezuinigingsmaatregel welke bij bestuursTotaai uitgegeven f,37.992voor algemene probesluit per I juli 1983werd getroffen.
paganda en voorlichting in de vorrn van adverGezien de geringe overschril'ding, stelt het betenties, brochures, stickers, folders enz.
stuur voor om in tegenstellingtot het besluit van
De overschril'ding ten opzichte van de begrode Algemene Vergadering van 26 november
ting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat
I9B3 de meerkosten niet te verhalen op de behet bestuur in 1984 besloten heeft om de
treffende verenigingen.
Janbroers-basketbal-boekjes' grratis beschikbaar te stellen.

18. Internationale contacten
Totale
uitgaven
NatÍonaieteams - olympisch
Kadettenteams- niei olympisch
Rolstoelbasketbaiteams

462.370
t38.855
54.593
655.818

De eigen bijdrage is niet gesaldeerd in de cijfers opgenomen (bruto-opstelting) en valt
daardoor uiteraard hoger uit dan het begrote
bedrag van f 100.000.Een en ander betekent
dat de inkomsten nationale teams (zie punt I I
baten) ook als uitgaven onder de eigen bijdrage worden verantwoord, per saldo is de
netto-eigen bijdrage echter lager uitgekomen
dan het begrrote bedrag, ondanks aanzienlijke
extra kosten in verband met de organisatie van
het Zeslanden-tournooivoor jongens-kadetten.
Tevens is f.10.000aan de voorziening nationale
teams toegevoegd voor jaren met extra uÍtgaven, als ook anticiperend op eventuele minder
gunstige ontwikkeiingen bij de S.N,S

19. Jeugdbasketbal

Deze post heeft betrekking op de activiteiten in
het kader van het jeugdplan Heger,
Met betrekking tot de bijdrage aan de rayons is
met ingang van 1984de koppeling aan de rentebaten vervallen en wordt per rayon een vast
bedrag uitgekeerd.
Door organisatorische ondersteuning van Nike
bleven de kosten van de eindrondes onder het
begrrote bedrag. Daarnaast werd tevens nog
een f,nanciële bijdrage verkregen.
In totaal besteed:
Uitkeringen aan rayons
Kosten eindrondes

t0.000
8.249
18.249

ZOa.Basketbd Stimulering (S.S.D.)
Door minder toegewezen subsidiegelden zijn
de totale uitgaven lager dan begroot. De begrote eigen bijdrage was f.27.500,
de werkelijke
eÍgen bijdrage bedroeg echter f.33.OZo
Specificatiebestedingen:
a, Damesbasketbal(pivottrainingen)
Bt0
b. Jeugdbasketbal(vni. subsidies
jeugdtoernooien)
8 976
c. Stimuleringsactiviteiten(voorlichting
activiteiten en materialen)
24.000
83.?86

Ten laste

s.N.s.

Eigen
bijdrage

353.400
87591
22,087

108970
5t.264
32,s06

463.0?8

192.740
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àOb. Stimulering Sportdeelname

GetrandicapteJongeren
Begeleidings Commissie
Voorlichtings bijeenkomsten
Provinciaal overieg
Werkgroepen
Landelijke dag
Publiciteit/propaganda
Materialen

Z,OSO
Z.9OS
I 14
I Og
ZS109
3,883
742
34.912

20r,. Jeugd en Sportvereniging

VoorlÍchting
Kadervorming
Leiding/begeleiding
Accommodatiehuur
Materiaien
Organisatiekosten

391
3.403
4.040
1 609
675
6 948
17.066

Rayon Noord
Rayon Oost
Rayon Noord-Holland
Rayon West
Rayon Zuid
Debiteuren handel

rotaal

3.575
824
t .t 7 6
1052
999
7.626
895

g.1zl

Teneinde de voorziening op peil te houden
wordt eenzelfde bedrag t.l,v.de exploitatie lgg4
aan de voorzienÍng toegevoegd.

24b. Voorziening restitutie subsidies

Terzake van de toepassing van artikel32 van de
subsÍdieregeling zijn met het Ministerie van
W.V.C. afspraken gemaakt in verband met de
Íiscale naheffing over voorgaande jaren.
Uit dien hoofde wordt een toevoeging van

f.3,500aan de voorziening voldoende geacht
voor eventuele restituties,

2k. Voorziening bedrijfsvereniging
Op basis van hetgeen tot nu toe bekend is dient
t,l,v. de exploitatie 1984 een voorziening van
f.30.000te worden getroffen. Deze heeft betrekking op een nog niet afgewikkelde navordering
van de bedrijfsvereniging naar aanleiding van
het fiscale onderzoek Ín 1983.

25. Voordelig saldo
Het bestuurstelt voor om het voordelig saldo ad
f.60.883toe te voegen aan het verrnogen. Hierdoor wordt bewerkstelligd dat dit vermogen
wat wordt aangesterkt en de solvabiliteitsverhouding enigszins verbetert,
De forse tekorten van de afgelopen jaren geven
hiertoe alle aanleiding.
De ontwikkeling van de solvabiliteit, de verhouding tussen eigen- en vreemd vermogen, geeft
het volgende beeld.
(Vermogens x f 1.000,eigen vernogen incl,
weerstandsvermogen, 1984 excl. basketbalvloer):
Ultimo 1983: 476/738: 0.645
Illtimo 1984: 537/684: 0.785
Het bestuur acht het wenselijk om de solvabiliteit nog verder te verbeteren,

Accountantsverklaring
Wij hebben het financieel verslag 1984van de
Nederlandse Basketbdl Bond, Amsterdam, zoals
opgenomen op pagina 42tot en met 56 van dit
jaarverslag gecontroleerd.
Op grrondvan dit onderzoek zijn wij van oordeel
dat dit financieel verslag een getrouw beeld
geeft van de grrootteen de samenstelling van
het vermogen van de bond op 3I december
1984en van het resultaat over 1984,.
Klynveld lkaayenhof & Co
Amsterdam, I mei 1985
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