KANDIDAATSTELLING
FINALE BEKER VAN BELGIË DAMES
2020
Basketbalclub
……………………………………………………………………………………………………..…………….
(naam club)

met stamnummer
…………………………………………………………………………………………
(stamnummer)

Stelt zich bij deze kandidaat voor de organisatie van de finales van de Beker van
België Dames in 2020 en betaalt daarvoor een organisatievergoeding
van
…………………………………………………………………………………………
(bod, min. €1.000)

aan Basketbal Vlaanderen

__________________(datum), te _________________________________ (plaats)

_____________________________________________

_____________________________________________

Naam en handtekening secretaris club

Naam en handtekening voorzitter club

De beslissing tot toewijzing van het event behoort tot de residuaire bevoegdheden van de RvB van Basketbal
Vlaanderen. De beslissing kan enkel op basis van procedurele fouten gecontesteerd worden, waarbij het principe van
marginale toets gehanteerd wordt.

VRAGENLIJST ORGANISATIE FINALES BVB Dames 2020
NAAM CLUB
STAMNUMMER
NAAM + VOORNAAM
VERANTWOORDELIJKE
ADRES VERANTWOORDELIJKE
E-MAIL
GSM

Locatie

De locatie van de Finale
Naam van de voorziene accommodatie:
Adres:
+ Voeg enkele foto’s toe of een link naar foto’s van de accommodatie

Grondplan

Voeg een grondplan toe van de accommodatie.

Randanimatie

Welke randanimatie en activiteiten plant u gedurende de Finale?
(bv. optredens artiesten, cheerleaders, foodtruck, half-court shot voor publiek…)

Media- en promotieplan

Op welke manieren zal uw club promotie maken (pre-tijdens-post) voor de Finale?
(bv. samenwerking met scholen, lokale televisie/kranten, communicatiekanalen van de stad/gemeente gebruiken…)

Overzicht van de medewerkers

Geef aan wie verantwoordelijk zal zijn voor welk domein tijdens de organisatie van de Finales.
Domein
Algemene coördinatie
Sportieve coördinatie
Coördinatie medewerkers/vrijwilligers
Verantwoordelijke scheidsrechters
Verantwoordelijke promotie &
communicatie
Verantwoordelijke randanimatie

2020

Verantwoordelijke ticketverkoop
Verantwoordelijke cafetaria
Verantwoordelijke sponsoring & media
Verantwoordelijke materiaal & logistiek
Verantwoordelijke sporthal /
accommodatie
Scouter
Hulpscouter

Sponsors & partners

Geef aan welke sponsors en partners je wil overtuigen om te sponsoren tijdens de finales en welke return je hen wil
bieden.
Naam sponsors/merk

Sector

Ticketingstrategie

Return

Geef hier uitleg over de ticketformules die zullen toegepast worden en de prijzen van de verschillende tickets
(gewoon ticket, kidstarief, VIP, Presale…) en hoe tickets te koop zullen aangeboden worden.

Budgetplan

Voeg een begroting per jaar toe waarin alle voorziene kosten genoteerd staan.

VRAGENLIJST ORGANISATIE FINALE BVB Dames 2020
NAAM CLUB
STAMNUMMER
ACCOMMODATIE
Is de accommodatie vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers?
Is de zaal door Basketbal Vlaanderen gehomologeerd?
Welke ondergrond heeft het wedstrijdterrein?
Staan er, naast de basketbalbelijning, momenteel nog andere
lijnen op het wedstrijdterrein?
Hoeveel toeschouwers kunnen maximaal plaatsnemen in de
tribunes?
Is de accommodatie vrij vanaf 10u op D-1?
Kan de accommodatie volledig publiciteitsvrij gemaakt worden?
Hoeveel afsluitbare kleedkamers met douches zijn beschikbaar?
Is er een apart lokaal voor dopingcontrole voorzien?
Is er een ruimte voor EHBO voorzien?
Is er een opslagruimte voor het materiaal voorzien?
Is een geluidsinstallatie aanwezig (incl. draadloze microfoon)?
Heeft de accommodatie eigen LED-boarding?
Zijn er andere digitale schermen in de zaal die kunnen gebruikt
worden voor promo & sponsoring?
Is er een aparte internetverbinding met uploadcapaciteit van 10
Mbps voorzien (via kabel) voor livestream?
Hoeveel parkeerplaatsen zijn er in de directe omgeving van de
accommodatie?
Scouting
Heeft de scouter van de club ervaring met het FIBA LiveStats
scoutingsysteem?
Voorzien de LOC een hulpscouter?
Prijsuitreiking
Voorziet de LOC een podium voor de prijsuitreiking?
Promotie
Zal de LOC een programmaboekje voorzien?

Ja – nee
Ja – nee
Parket – sportvloer – andere
Ja – nee

Ja – nee
Ja – nee
Ja – nee
Ja – nee
Ja – nee
Ja – nee
Ja – nee
Ja – nee
Ja – nee

Ja – nee
Ja - nee
Ja – nee
Ja – nee

