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Deze presentatie geeft een antwoord op mogelijke vragen 
die je als secretaris kan hebben: 

• Aan welke administratieve voorwaarden moet ik voldoen?

• Waarbij kan Sportbeheer Online mij helpen? 

• Waar vind ik de nodige documenten en informatie?

• Zijn er bepaalde deadlines die ik moet respecteren? 

Deze presentatie maakt je ook wegwijs in de 
ondersteunende initiatieven van Basketbal Vlaanderen:

• Ondersteuning bestuur

• Ondersteuning sport

• Contactgegevens en nuttige links





https://www.basketbal.vlaanderen/over-ons/structuur-basketbal-vlaanderen/coordinatoren-medewerkers


Bestuursorgaan

De Provinciale 
Afgevaardigden & 

Algemene 
Vergadering

De departementen 

De verschillende 
Commissies

De Rechterlijke 
Raad

Kortom… Een hele boterham!

https://www.basketbal.vlaanderen/over-ons/structuur-basketbal-vlaanderen/bestuursorgaan
https://www.basketbal.vlaanderen/over-ons/structuur-basketbal-vlaanderen/afgevaardigden
https://www.basketbal.vlaanderen/over-ons/structuur-basketbal-vlaanderen/departementen
https://www.basketbal.vlaanderen/over-ons/structuur-basketbal-vlaanderen/commissies
https://www.basketbal.vlaanderen/over-ons/structuur-basketbal-vlaanderen/rechterlijke-raden


De 
aanspreekpunten

https://www.basketbal.vlaanderen/over-ons/structuur-basketbal-vlaanderen/aanspreekpunten




Sportbeheer 
Online

•

•

•

➔

https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/sport-beheer-online-voor-clubs




Documenten 
bibliotheek 

Op onze website vind je een heuse 
documentenbibliotheek terug, met tonnen 
informatie over tal van verschillende 
thema’s, waar je handig kan in sorteren. 

→ Bekijk onze documentenbibliotheek!

Indien je niet vindt wat je zoekt, stuur gerust 
een mailtje naar 
info@basketbal.vlaanderen

https://www.basketbal.vlaanderen/documentenbibliotheek
mailto:info@basketbal.vlaanderen


Intern 
Reglement

• Deel Administratie (AD)

• Deel Competitie (CD)

• Deel Financiën (FD)

• Juridisch Deel (JD)

• Deel Mutaties (MD)

• Tabel van tarieven & boetes

→

https://www.basketbal.vlaanderen/documentenbibliotheek?search=&category%5B%5D=54643


Nieuwsbrieven

→

https://www.basketbal.vlaanderen/nieuwsbrieven


Clubpagina 
op website

•

•

•

•

•

→

→

https://www.basketbal.vlaanderen/clubs








Start indienen 
fusiedossiers

15 maart is de startdatum voor het indienen van 
fusiedossiers voor clubs.  

Clubs die zich wensen te informeren betreffende eventuele 
fusies vinden alle regelgeving daaromtrent terug in

het intern reglement AD art. 67.

15 MRT

https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=54665




Start invullen 
Give & Go dossier

Start voor het invullen van de Basketbal Vlaanderen 
Give & Go vragenlijst. 

De vragenlijst wordt, net als de inlogcode en het
wachtwoord,  op voorhand opgestuurd naar de  
secretaris van de club.

→ Basketbal Vlaanderen Give & Go 

1 APR

https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/basketbal-vlaanderen-give-go






Deadline voor het wijzigen 
van de secretaris

De deadline voor het  wijzigen van een secretaris valt 
een kleine week voor die van voorzitter,  
ondervoorzitter of penningmeester.

De formulieren vindt u via deze link (IR - AD art. 63).

24 APR

https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=52859




Deadline voor het wijzigen van 
de andere bestuursleden

Dit is de deadline voor het wijzigen van  de voorzitter, 

ondervoorzitter of  penningmeester.

De nodige formulieren vindt u via onderstaande linken (IR -

AD art. 63).

• Voorzitter

• Ondervoorzitter

• Penningmeester

30 APR

https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=52864
https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=52862
https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=52860




Deadline 
Give & Go invulling 

Tenzij anders meegedeeld, is dit in principe de deadline 
voor het invullen van de Basketbal Vlaanderen Give & Go 
vragenlijst. Alle dossiers die na deze datum worden 
ingestuurd, worden niet meer  behandeld.

Meer info over de Give & Go

1 MEI

https://www.basketbal.vlaanderen/kennishub/voor-clubbestuurders/administratief/give-go-tool


Start mutatieperiode

Spelers en leden die overstappen naar een nieuwe club moeten de 

mutatieprocedure volledig doorlopen. 

De mutatieprocedure verloopt vanaf 2022 volledig digitaal. 

• Via deze link vind je de handleiding omtrent de digitale mutaties. 

• De papieren mutatie is ook nog mogelijk, maar we raden toch de 

digitale aan. Er is ook een handleiding voor de aangetekende 

mail.

• Meer info vind je in het Intern Reglement Deel Mutaties 

1 MEI

https://mcusercontent.com/f68d849bc654ee744db427f33/files/89deba24-ec1b-47a1-8b12-9ec2e42845e9/Mutatieformulier.pdf
https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=54595
https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=11883




Deadline inschrijven seniorenploegen
en jeugd niveau 1 & 2 

Clubs kunnen hun ploegen inschrijven via SportBeheer
Online (SBO).

Voor specifieke vragen betreffende de kalenderindeling
kan u zich richten tot competitie@basketbal.vlaanderen. 

5 MEI

mailto:competitie@basketbal.vlaanderen


Deadline inschrijven 
recreatieve seniorenploegen en 
jeugd niveau 3 & 4 

Clubs kunnen hun ploegen inschrijven via SportBeheer
Online (SBO).

Voor specifieke vragen betreffende de kalenderindeling
kan u zich richten tot competitie@basketbal.vlaanderen. 

15 MEI

mailto:competitie@basketbal.vlaanderen






Deadline samenstelling     
van comité

15 juni is de deadline voor de clubs betreffende de 
samenstelling van het comité.

• Het document “samenstelling comité” kan u downloaden 
via Sportbeheer Online. 

• De handleiding kan je hier terugvinden. 
• Dit formulier dient ondertekend te worden door de vier

leden die het volgend seizoen een functie uitoefenen en 
moet verstuurd worden naar Basketbal Vlaanderen. 

15 JUN

https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=11669


Deadline naamswijzigingen 

Clubs die hun naam wensen te wijzigen, kunnen dit doen tot 15 juni.

• De aanvraag gebeurt door een mail met duidelijke vermelding van 
de naamswijziging én moet voorzien zijn van de handtekening 
van 2 van de 4 gerechtigde handtekeninghouders (IR AD 63).

• Clubs kunnen gebruik maken van dit formulier op de website.
• Doormailen naar dorien@basketbal.vlaanderen

15 JUN

https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=52883
mailto:dorien@basketbal.vlaanderen




Deadline schrapping leden 

Elke club is in de mogelijkheid haar toegewezen leden van de 
ledenlijst te schappen. (IR AD art. 74bis)

• De handleiding voor het schrappen van leden vind je hier.
• De schrapping van leden gebeurt in Sportbeheer Online.  

20 JUN

https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=11678




Indienen spelerslijsten
Vanaf 10 juli kan een club de spelerslijsten 
indienen. Elke speler moet aangesloten zijn bij de 
club. 

Om te kunnen aansluiten moet men: 
1. Ten volle 3 jaar oud zijn en voor deelname aan 

competitie 6 jaar oud zijn
2. Volledig ingevulde aansluitingsaanvraag zenden via 

e-ID (kinderen zonder kids-ID via papieren versie) 
3. Voor leden die overstap maken van buitenlandse

federatie of AWBB naar een Basketbal Vlaanderen-
club dient een vrijgave aangevraagd te worden. Hier
vind je de link naar het vrijgaveformulier. 

10 JUL

file:///C:/Users/benoit/OneDrive - Basketbal Vlaanderen/Documenten/Dorien/aanvraagformuliervrijgave.pdf


Start indienen spelerslijsten

Een speler moet voor de start van de eerste officiële 
wedstrijd op de lijst staan. 

De spelerslijsten worden aangemaakt en aangepast in 
Sportbeheer Online. 

→ Handleiding spelers toevoegen aan een spelerslijst

10 JUL

https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=11680


Start aanvragen 
technische vergunningen 

Elke coach dient een technische vergunning te hebben per 
team dat hij/zij coacht doorheen het seizoen. (CD art. 230)
Opgelet: dit geldt ook voor vervangingen. 10 JUL

https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=54663


Start aanvragen 
technische vergunningen 

• Het type technische vergunning (A, B1, B2, C, Z) is 
afhankelijk van je diploma en bepaalt welk niveau je mag 
coachen 

→ In het tabblad ‘kenmerk’ in SBO kan je zien welk diploma een coach heeft 

• Heeft een coach nog niet het juiste diploma? Check hier
of hij/zij een stagevergunning kan aanvragen.

• Er is bijscholingsplicht voor jeugdcoaches = 1 bijscholing 
per jaar

10 JUL

https://www.basketbal.vlaanderen/kennishub/voor-coaches/coachlicenties/stagevergunning
https://www.basketbal.vlaanderen/kennishub/voor-coaches/coachlicenties/diploma-en-bijscholingsplicht


Start registreren 
buitenlandse spelers

Elke speler, ongeacht zijn nationaliteit, mag deelnemen 
aan elke competitie op voorwaarde dat hij recht heeft in 
België te verblijven of daartoe de toelating bekomen 
heeft. 

Bevragingsformulier m.b.t. het aansluiten van een 
nieuwe buitenlandse speler/speelster

10 JUL

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5tGnNQeCmk-o7exMPqWZLlst4Wj5X7FKk5XrsF9WE1xUOEwyUk1WR1NJNTY4NElPNllQWFpVQjI5WC4u&web=1&wdLOR=c252589F4-B957-4398-AF17-CAE7FB3E6C11




Communicatie 
bedrag Give & Go 

Basketbal Vlaanderen communiceert aan de 
deelnemende clubs het bedrag dat ze verdiend 
hebben aan de hand van de ingevulde Give & Go 
vragenlijst. 15 SEP



Start indienen 
stavingsstukken Give & Go 

Minimaal 10% van de ingediende dossiers zullen o.b.v. steekproef
gecontroleerd worden door Basketbal Vlaanderen. 

• Clubs die geselecteerd worden, worden op de hoogte gebracht 
tussen 15 augustus en 15 september. 

• Vermelding van naam club + stamnummer
• Enkel facturen van het jaar van de invulling komen in 

aanmerking (1 jan t.e.m. 20 dec) 
• Enkel en alleen facturen van goederen/diensten uit de 

Limitatieve bestedingslijst Give & Go

15 SEP

https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=12549




Deadline indienen 
biddossiers

Voor sommige events georganiseerd door Basketbal 
Vlaanderen kan je je kandidaat stellen. Deze 
kandidaatstelling moet gebeuren voor 1 oktober. 

1. Finales Beker van Vlaanderen
➢Dit wordt toegekend voor drie jaar

2. Talent Day 
3. Beker van België Dames 

1 OKT







Intern Reglement – deel competitie 

• In dit document vind je alle regels en bepalingen 
terug over het organiseren van een competitie

→IR Deel Competitie 

• In artikel 217 vind je alle administratieve 
formaliteiten voor de wedstrijd terug.  

https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=54663


Medisch Attest

Spelende leden worden bij aansluiting verzekerd door 
Ethias.

Vanaf seizoen 2022-2023 is er een nieuwe regelgeving:    
de periodieke medische keuring

➢Meer info hierover vind je op hier op onze website. 

➢Het kan opgeladen worden via SBO of via de account op 
website

➢Download hier Medisch Getuigschrift 

https://www.basketbal.vlaanderen/kennishub/voor-clubbestuurders/medisch-ethisch-verantwoord-sporten/medische-attesten
https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=53627


Identiteit

De official controleert voor de aanvang van de wedstrijd de identiteit
van alle spelers die deelnemen aan een wedstrijd vanaf de categorie 
U16, de coaches, assistent-coaches, de terreinafgevaardigde en van 
de andere personen die plaats nemen in het gebied van de 
spelersbank.

De identiteit van alle spelers kan geverifieerd worden via het digitaal
wedstrijdformulier waarin de pasfoto is opgenomen. 

Als dit niet in orde is, dan moet de persoon in kwestie alsnog zijn 
identiteitsdocumenten voorleggen. 

➢

https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=54663


Spelerslijsten

https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=11680


Formaliteiten i.v.m. buitenlandse 
spelers 



Digitaal wedstrijdformulier

Het klassieke papieren wedstrijdblad is inmiddels vervangend door 
het digitaal wedstrijdformulier. Alle vragen, handleidingen of nuttige 
documenten in verband met het DWF vind je terug op deze pagina!

Deze persoon dient zich onpartijdig te gedragen. 

De uit-ploeg voorziet een persoon die deze functie op zich neemt.

Basketbal Vlaanderen voorziet: 

• Een handleiding 

• Een demo-versie

• Opleidingssessies 

https://www.basketbal.vlaanderen/digitaalwedstrijdformulier


Shotklok & timekeeper

https://www.basketbal.vlaanderen/documenten/categorie/spelregels
https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=35553
https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=34842




Gemeentelijke/stedelijke subsidies 

Vraag meer informatie bij de lokale sportdienst 

Bepaalde documenten en formulieren kunnen aangevraagd worden 
(dorien@basketbal.vlaanderen) 

mailto:dorien@basketbal.vlaanderen


Give & Go dossier

Basketbal Vlaanderen Give & Go is een project met als doelstelling de 
kwaliteit van de jeugdwerking in de sportclubs te verhogen, met bijzondere 
aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd →meer 
info rond Give & Go vind je hier. 

Werkt met een puntensysteem op basis van een vragenlijst

Limitatieve bestedingslijst Give & Go

https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/basketbal-vlaanderen-give-go
https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=12549


Het jeugdfonds

•

•





Wat te doen bij 
een sportongeval? 

https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=52894
https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=50328




Specifieke ondersteuning voor 
bestuursleden vind je… 

•

•

•

https://www.vlaamsesportfederatie.be/
https://www.vlaamsesportfederatie.be/kennisbank
https://www.vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding
https://www.vlaamsesportfederatie.be/clubgrade


Specifieke ondersteuning voor 
bestuursleden vind je… 

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

https://www.basketbal.vlaanderen/
https://www.basketbal.vlaanderen/agenda
https://www.basketbal.vlaanderen/documenten
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo
https://www.basketbal.vlaanderen/nieuwsbrieven
mailto:gaelle@basketbal.vlaanderen




Ondersteuning 
coaches

•

•

•

•

•

•

•

•

•

https://www.basketbal.vlaanderen/agenda/categorie/clinics
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/opleiding-en-vorming/coaches
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/opleiding-en-vorming/coaches/overzicht-vts-trainerscursussen
https://www.basketbal.vlaanderen/multi-skillz-for-basket
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/opleiding-en-vorming/coaches/diploma-en-bijscholingsplicht
https://www.basketbal.vlaanderen/meer-clubondersteuning/leerlijn
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/opleiding-en-vorming/coaches/clinics
https://www.vbc.sportadministratie.be/
https://www.basketbal.vlaanderen/documenten/categorie/coaches-trainers


Ondersteuning 
coaches

•

•

•

•

•

https://www.basketbal.vlaanderen/nieuwsbrieven
https://www.basketbal.vlaanderen/kennishub/voor-clubbestuurders/medisch-ethisch-verantwoord-sporten/letselpreventie/wat-is-body-check
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/bodycheckplus


Ondersteuning 
jeugdcoördinatoren

•

•

•

•

•

•

•

•

https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/opleiding-en-vorming/jeugdcoordinator/nuttige-documenten
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/opleiding-en-vorming/coaches/clinics
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/medisch-ethisch-verantwoord-sporten/sportouders-en-sportclubs
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/ondersteuning-bij-clinics
https://www.basketbal.vlaanderen/organisatie-trainerscursus
https://www.basketbal.vlaanderen/competitie/minibasketbal
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/medisch-ethisch-verantwoord-sporten/gedragscodes
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/tornooien


Ondersteuning 
Officials

Afhankelijk van het aantal competitieteams dien 
je officiële scheidsrechters te voorzien. Indien je 
het opgelegde quotum haalt, word je financieel 
beloond. Indien je het niet haalt, wordt vanuit 
Basketbal Vlaanderen een financiële sanctie 
opgelegd. Pas opgerichte clubs krijgen uitstel 
de eerste 3 seizoenen. Verder info is te vinden 
in het IR CD art. 201.

Voor de jongste leeftijden moet je Youth
Officials voorzien. Ook hier bestaat een 
handleiding voor. 

Alle informatie over Official worden of je 
bijscholen, vind je via deze link.
Hier vind je ook het jaaroverzicht en 
infodocumenten terug. 

https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=54663
https://www.basketbal.vlaanderen/index.php?p=actions/asset-count/count&id=39484
http://basketbal.vlaanderen/praktische-info/scheidsrechters/word-scheidsrechter
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/scheidsrechters
https://www.basketbal.vlaanderen/nieuwsbrieven


Ondersteuning promotie

MULTI MOVE IK WORD BASKETTER!

MEER INFO MEER INFO

mailto:gaelle@basketbal.vlaanderen
https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove/
http://ikwordbasketter.be/
https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove/
http://ikwordbasketter.be/


Ondersteuning tornooien

➢

PEANUTSTORNOOI 3X3 TORNOOI

MEER INFO MEER INFO

https://www.basketbal.vlaanderen/competitie/peanuts
https://www.basketbal.vlaanderen/competitie/peanuts
https://www.basketbal.vlaanderen/competitie/3x3


Ondersteuning…

•

•

•

•

•

•

•

•

https://www.basketbal.vlaanderen/competitie/rolstoelbasketbal
https://www.basketbal.vlaanderen/competitie/g-basketbal
https://www.basketbal.vlaanderen/meisjesbasketbal
https://www.basketbal.vlaanderen/competitie/resultaten-en-kalender
https://www.basketbal.vlaanderen/meer-clubondersteuning/materiaal-uitlenen
https://www.basketbal.vlaanderen/kennishub/voor-ouders
file:///C:/Users/gaelle.de.wandel/Downloads/Poster minibasketbal 2021-2022.pdf




•

•

•

•

•

•

•

https://www.basketbal.vlaanderen/over-ons/structuur-basketbal-vlaanderen/coordinatoren-medewerkers
mailto:info@basketbal.vlaanderen
mailto:competitie@basketbal.vlaanderen
mailto:ledenadministratie@basketbal.vlaanderen
mailto:dorien@basketbal.vlaanderen
mailto:boekhouding@basketbal.vlaanderen
mailto:gaelle@basketbal.vlaanderen
https://www.basketbal.vlaanderen/contact/nuttige-adressen-voor-clubs




https://www.sport.vlaanderen/
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/
http://basketbal.vlaanderen/
https://www.vlaamsesportfederatie.be/

