CD 230.3 AANVRAAG VERGUNNING TRAINER A IN OPLEIDING
Stagiair
Ik ondertekende …………………………………………………………………………………………………… geboren op ………………………
en gekend bij de Basketbal Vlaanderen onder het lidnummer …………………………… vraag een vergunning aan voor
het niveau A vanaf seizoen 2022-2023. Ik verklaar dat ik in het verleden nog geen vergunning aangevraagd heb
voor dit niveau en dat ik op de hoogte ben van het feit dat dit om een eenmalige mogelijkheid gaat gedurende
4 opeenvolgende seizoenen en ik niet opnieuw beroep kan doen op deze mogelijkheid voor het desbetreffende
niveau; de vergunning trainer A in opleiding loopt af op 30/06/2026.
Handtekening stagiair: ……………………………………………………………………………………………………………………….…..
E-mail stagiair: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Stagebegeleider
Ik ondertekende ……………………………………………………………………………………………………… geboren op …………………….
en gekend bij Basketbal Vlaanderen onder het lidnummer ……………………. verklaar dat ik als stagebegeleider zal
fungeren voor bovenvermelde stagiair vanaf seizoen 2022-2023 tot en met 30/06/2026 en houder ben van een
Trainer A diploma. Ik verbind me er toe deze taak naar behoren te zullen vervullen en een actieve begeleiding
te voorzien.

Handtekening stagebegeleider: ……………………………………………………………………………………………………………………….….
E-mail stagebegeleider: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
•
•
•
•
•

Vergunningen trainer A in opleiding kunnen vanaf 1 juli 2022 aangevraagd worden.
Clubs die de bovenvermelde stagiair willen inschakelen dienen nog een technische vergunning aan
te vragen via de Smart Client toepassing / SBOnline!
De vergunning Trainer A in opleiding is geldig voor 4 opeenvolgende seizoenen.
De stagiair moet in het bezit zijn van een Trainer B Basketbal diploma én moet in 2022 ingeschreven
zijn of een vrijstelling hebben voor het algemeen gedeelte (volledig) Trainer A.
Na de inschrijving in het algemeen gedeelte is de cursist verplicht om deel te nemen aan de
examens. Indien hij/zij niet deelneemt aan de examens kan de vergunning geschrapt worden.

Document volledig ingevuld en ondertekend via mail (duidelijke scan/foto) of post verzenden naar:
emily.lecompte@basketbal.vlaanderen
OF
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