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Vanuit overheid wordt gestimuleerd om G-sport 
de integreren in basiswerking sportfederaties. 

Vanaf 2017-2018 Integratie van competities 
rolstoelbasketbal bij Basketbal Vlaanderen

Vanaf 2018-2019 Ook integratie recreatie en 
jeugd bij Basketbal Vlaanderen

1. INTEGRATIE ROLSTOELBASKETBAL



1. Het aanbod rolstoelbasketbal duurzamer maken door 
de inbedding bij Basketbal Vlaanderen met integratie van 
de werkingen bij gezonde dynamische clubs.

2. De sportmogelijkheden voor deze doelgroepen 
vergroten zodat meer personen met een beperking 
beginnen basketballen.

3. Een positieve impact op de sociale en economische 
dimensie van de club bvb. Bestuur – begeleiding – publiek 
– organisatie – schaalvergroting clubacties

Doelstellingen integratie



1. Bevorderend voor bekendheid en promotie 
rolstoelbasketbal en team

2. Gemeenschappelijke bestuurlijke en administratieve 
taken

3. Voordelen om deel uit te maken van grote sportclub vb. 
extra subsidiemogelijkheden, grotere events en financiële 
acties, materiaal en zaal delen, meer publiek, aantrekken 
sponsoring…

Voordelen integratie/fusie basketbalclub



- Duidelijke takenverdeling intern

- Interne communicatie in club heel belangrijk

- Communicatie administratie met clubsecretaris

- RBAB teams dienen op termijn als eender welk 
ander TEAM binnen de club te functioneren

Tips integratie/fusie basketbalclub
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Overzicht rolstoelbasketbal in Vlaanderen



1. COMPETITIE

- Reguliere competitie

- Tornooiencompetitie

- Beker van België

- Beker van Vlaanderen

2. RECREATIE 

- 3X3 tornooien / oefenwedstrijden en tornooien

3. JEUGD

- Jeugdtrainingen 

- 3X3 tornooien

2. ORGANISATIE ROLSTOELBASKETBAL



ADMINISTRATIE COMPETITIE (secretaris club)

Sport Beheer Online…
• Is het kloppend administratief hart van zowel Basketbal Vlaanderen 

als de club. Past binnen het opzet van de verdere digitalisering van 
administratieve procedures. Dit bevat alle data die ook 
doorgestuurd wordt naar de website en de app en ook door de club 
voor hun eigen website gebruikt kan worden (API’s)

• Via Sport Beheer Online (Smart Client) kan je…
• Ledenbeheer uitvoeren
• Kalenderbeheer uitvoeren
• Competitieadministratie uitvoeren

• Info, handleidingen en de downloadlink vind je op deze pagina

3. ADMINISTRATIE COMPETITIE & LEDEN

http://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/sport-beheer-online-smart-client-voor-clubs


Alle rolstoelbasketbalspelers en coaches dienen aan 
te sluiten bij een Basketbal Vlaanderen club, om te 
mogen deelnemen aan de competitie, tornooien én 
jeugdtrainingen. Bij de aansluiting, zijn de spelers ook 
verzekerd. ‘Speler  RBAB’ noteren bij registratie

Er is een goedkoper tarief voor RBAB spelers, conform 
het jeugdtarief.

Indien een lid wil veranderen van club, dient dit in de 
maand MEI te gebeuren. Alle info mutaties.

Ledenaansluitingen

http://www.basketbal.vlaanderen/huishoudelijk-reglement/deel-mutaties


Speelgerechtigd na aansluiting

Voorwaarden ‘speelgerechtigd’ en deelname 
competitie(s)

• OP DE TEAMSTATUS STAAN, NA

a) Aansluiten bij Basketbal Vlaanderen mét 
aanduiding van speler rolstoelbasketbal

b) Medisch getuigschrift in licentiemap 
(voorwaarde van Ethias verzekeringen)

c) Classificatie: toelatingsproef (arts) én functionele 
proef (classificeerder) 
contact: classificatie@parantee-psylos.be

•

http://www.vlaamsebasketballiga.be/praktische-info/clubinfo/spelregels-nuttige-documenten
mailto:classificatie@parantee-psylos.be


Aansluiting niet-spelers

Ook bestuursleden, afgevaardigden en tafelofficials 
dienen aan te sluiten (tarief niet-speler) bij een 
Basketbal Vlaanderen club.

Indien een lid wil veranderen van club, dient dit in de 
maand MEI te gebeuren. Alle info mutaties.

http://www.basketbal.vlaanderen/huishoudelijk-reglement/deel-mutaties


Tarieven leden RBAB 2018-2019

AANSLUITINGSKOST PER LID SENIOR € 20,00

AANSLUITINGSKOST PER LID JEUGD / RBAB € 7,00
AANSLUITINGSKOST NIET-SPELER € 13,00

ETHIAS VERZEKERING PER SPELER + 16 JR € 13,83

ETHIAS VERZEKERING PER SPELER -16 jr / RBAB € 8,83
ETHIAS VERZEKERING NIET-SPELER € 6,68

MUTATIE/HERAANSLUITING SENIORS € 26,33

HERAANSLUITING JEUGD /RBAB € 3,29



• Word basketbalcoach of trainer
INITIATOR ROLSTOELBASKETBAL IN ZOMER 2019

• Blogbericht Tips&tricks: Trainers vinden, binden en 
activeren…hoe pak je dat aan?

• Verenigingswerk uitgesteld wegens belangenconflict

4. COACHESREKRUTERING

http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/opleiding-en-vorming/coaches/word-basketbalcoach-of-trainer
http://www.vlaamsebasketballiga.be/blog-meer/detail/trainers-vinden-binden-en-activeren-hoe-pak-je-dat-aan
http://basketbal.vlaanderen/blog-meer/detail/verenigingswerk-uitgesteld-door-belangenconflict


• Word officiële scheidsrechter
- Minimum 14 jaar
- Aangesloten bij Basketbal Vlaanderen
- Deelnemen aan cursus
- Slagen voor cursus

• Word scheidsrechter rolstoelbasketbal
- Reeds officiële scheidsrechter zijn
- Specifieke opleiding met stage 

5. REKRUTERING SCHEIDSRECHTERS

http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/scheidsrechters/word-scheidsrechter
http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/scheidsrechters/word-scheidsrechter


Beleidsplan 2017-2020

6. BASKETBAL VLAANDEREN IN HET KORT

http://www.vlaamsebasketballiga.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/VBL_WIJ zijn basketbal Vlaanderen_beleidsplan 2017-2020.pdf


ORGANISATIE COMPETITIE 
EN RECREATIE

http://www.vlaamsebasketballiga.be/competitie


COMMUNICATIE

http://www.vlaamsebasketballiga.be/vblapp


PROMOTIE

http://www.vlaamsebasketballiga.be/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/promocampagne-ik-word-basketter


TOPSPORT

http://www.vlaamsebasketballiga.be/topsport


TALENT DETECTIE en 
TOPSPORTSCHOOL

http://www.vlaamsebasketballiga.be/topsport/talentdetectie
http://www.vlaamsebasketballiga.be/topsport/topsportschool


CLUBONDERSTEUNING

http://www.vlaamsebasketballiga.be/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning


OPLEIDING COACHES, 
SCHEIDSRECHTERS en  TAFELOFFICIALS

http://www.vlaamsebasketballiga.be/praktische-info/opleiding-en-vorminghttp:/www.vlaamsebasketballiga.be/praktische-info/opleiding-en-vorming


OVERLEG VOOR 
SAMENWERKING EN BELEID

http://www.vlaamsebasketballiga.be/overlegplatformcoaches


NUTTIGE TOOLS

http://www.vlaamsebasketballiga.be/bodycheckplus
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CONTACT

CLUBS met RBAB 
werking

INFO ADMINISTRATIE LEDEN EN CLUB
dorien.vanopdenbosch@basketbal.vlaanderen

INFO FINANCIËN
kurt.verspecht@basketbal.vlaanderen

INFO VERZEKERINGEN
Nancy.debacker@basketbal.vlaanderen

CEL ROLSTOELBASKETBAL
5 leden uit clubs + verantwoordelijke RBAB
celrolstoelbasketbal@basketbal.vlaanderen

Items: algemene info rolstoelbasketbal, competitie, recreatie en jeugd 
rolstoelbasketbal, classificatie, reglement, …   

mailto:dorien.vanopdenbosch@basketbal.vlaanderen
mailto:kurt.verspecht@basketbal.vlaanderen
mailto:Nancy.debacker@basketbal.vlaanderen
mailto:celrolstoelbasketbal@basketbal.vlaanderen


• Nieuwsbrief clubs

• Smart Client – handleidingen

• Administratieve tijdlijn voor clubs

• Handleiding secretaris & start-to-club

• Tips & tricks blogberichten

• Nuttige handleidingen en documenten

• Bijscholingen, producten en begeleiding 
clubbestuurders ism Dynamo Project

• Info thema’s ethisch en medisch verantwoord sporten

• Binnenkort ➔ Handleiding organisatie clubbestuur

7. CLUBONDERSTEUNING - BESTUURLIJK

http://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/inschrijven-nieuwsbrief-clubs
http://www.vlaamsebasketballiga.be/praktische-info/clubinfo/smart-client-voor-clubs
http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/administratieve-tijdlijn-voor-clubs
http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/administratieve-tijdlijn-voor-clubs
http://www.vlaamsebasketballiga.be/blog-meer/categorie/tips-tricks-amp-meer
http://www.vlaamsebasketballiga.be/praktische-info/clubinfo/spelregels-nuttige-documenten
http://www.dynamoproject.be/
http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/medisch-ethisch-verantwoord-sporten


Administratieve Tijdlijn voor clubs

• Diavoorstelling Administratieve Tijdlijn voor clubs

http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/administratieve-tijdlijn-voor-clubs


• Wil je meer leden in je club aantrekken en 
binden? Deze 8 vragen moet je stellen. 

• Trainers vinden, binden en activeren…hoe pak je 
dat aan? 15 praktische tips

• Social media in je sportclub: enkele handige tips 
en weetjes

• Hoe Google drive jouw clubwerking kan helpen. 
Praktische tricks

• 15 tips om Time Management in je club te 
verbeteren.

Tips&tricks blogberichten

http://www.vlaamsebasketballiga.be/blog-meer/detail/wil-je-meer-leden-in-je-club-aantrekken-en-binden-deze-8-vragen-moet-je-stellen
http://www.vlaamsebasketballiga.be/blog-meer/detail/trainers-vinden-binden-en-activeren-hoe-pak-je-dat-aan
http://www.vlaamsebasketballiga.be/blog-meer/detail/sociale-media-in-je-sportclub-enkele-handige-tips-en-weetjes
http://www.vlaamsebasketballiga.be/blog-meer/detail/hoe-google-drive-jouw-clubwerking-kan-helpen
http://www.vlaamsebasketballiga.be/blog-meer/detail/15-tips-om-time-management-in-je-club-te-verbeteren


• Aanbod bijscholingen Dynamo Project
Verschillende interessante thema’s, door 
specialisten, sportcluboverschrijdend…

• Nuttige brochures, handleidingen en tools te 
downloaden over verschillende thema’s 
(sportsponsoring, beleidsplan sportclub, 
vrijwilligerswerking, fiscaliteit, boekhouding, 
vzw…)

• Dag van de sportclubbestuurder

Dynamo Project

https://www.dynamoproject.be/bijscholingen
https://www.dynamoproject.be/documenten
https://www.dynamoproject.be/dag-van-de-sportclubbestuurder


• Seksueel grensoverschrijdend gedrag

• Fairplay: codes en acties

• Sportouders

• Doping en verboden middelen

• Panathon-verklaring: Rechten van het kind

Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES): 
www.ethicsandsport.com/over_ices

Gezond Sporten:
https://cjsm.be/gezondsporten

Ethisch en medisch verantwoord sporten

http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/medisch-ethisch-verantwoord-sporten/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/medisch-ethisch-verantwoord-sporten/fairplay
http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/medisch-ethisch-verantwoord-sporten/sportouders-en-sportclubs
http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/medisch-ethisch-verantwoord-sporten/doping-en-verboden-middelen
http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/medisch-ethisch-verantwoord-sporten/panathlon
http://www.ethicsandsport.com/over_ices
https://cjsm.be/gezondsporten


• Ik word basketter – ook voor RBAB

• Organisatie coach clinic in club – ook voor 
RBAB

• Nieuwsbrief coaches

• 3x3 tornooien

• Opleiding en vorming – ook voor RBAB

• Gadgets bestellen

• Materiaal huren

8. CLUBONDERSTEUNING - SPORTIEF

http://www.vlaamsebasketballiga.be/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/promocampagne-ik-word-basketter
http://www.vlaamsebasketballiga.be/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/ondersteuning-bij-clinics
http://vlaamsebasketballiga.us3.list-manage1.com/subscribe?u=f68d849bc654ee744db427f33&id=3157ce932c
http://www.vlaamsebasketballiga.be/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/ondersteuning-3x3-basketball
http://www.vlaamsebasketballiga.be/praktische-info/opleiding-en-vorming
http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/gadgets-bestellen
http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/materiaal-uitlenen


Promotiecampagne instroom i.s.m. clubs
- Gratis initiaties in scholen en op lokale events 

met tips & tricks, vergoeding trainer, 
modellessen…

- Kindervriendelijke website 
www.ikwordbasketter.be

- Initiatiepakket
- Zoek een club
- Initiaties door Basketbal Vlaanderen op grote 

events
- Ook voor rolstoelbasketbal en G-basketbal

Ik word basketter

http://www.ikwordbasketter.be/
http://www.vlaamsebasketballiga.be/praktische-info/zoek-een-club


Wanneer de club aan de voorwaarden voldoet, 
zorgt Basketbal Vlaanderen voor onderstaande 
ondersteuning:
• Vergoeding docent via AOP of factuur
• Promotie via nieuwsbrief coaches en clubs en de 

website en applicatie
• Online inschrijvingen voorzien en opvolgen via

inschrijfformulier op de website
• Gratis notitieblokken (af te halen op de federatie)
• Betalingsbewijzen en aanwezigheidsattesten 

deelnemers via VOTAS

Coach clinic in club

http://www.vlaamsebasketballiga.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Benoit/Ondersteuning organisatie bijscholingen trainers 2017.pdf


Ondersteuning 3X3 tornooien

- Draaiboek 
- Scoresheets
- Ondersteuning 3X3 tornooi à la carte
- Materiaal uitlenen

3X3 tornooien



Vragen? 

VRAGEN


