KANDIDAATSTELLING ORGANISATIE
FINALES BEKER VAN VLAANDEREN 2019-2020-2021
KORTE VERSIE
--Achtergrond
De Finales van de Beker van Vlaanderen zijn een jaarlijks terugkerend evenement waar de finalisten van de
Vlaamse bekercompetitie strijden om de beker. Het evenement omvat 10 wedstrijden die in 1 weekend
(vrijdag-zaterdag-zondag) gespeeld worden op 1 locatie in Vlaanderen.
Basketbal Vlaanderen zal om praktische en commerciële redenen de organisatie van de Finales van de Beker
van Vlaanderen (“Finales”) toewijzen aan een club of organisatie voor de edities 2019, 2020 én 2021. De Finales
zullen drie opeenvolgende jaren in dezelfde accommodatie gespeeld worden.
Procedure
Clubs die zich kandidaat willen stellen, dienen volgende procedure te volgen:
1. Officiële kandidaatstelling (vóór 14 oktober 2018): indienen bod, kandidaatstellingsbrief, projectplan
en ingevulde checklist
2. Evaluatie (16-19 oktober 2018): Basketbal Vlaanderen zal alle ingediende projectplannen evalueren op
basis van een puntensysteem.
3. Locatiebezoeken (16-19 oktober 2018): Vertegenwoordigers van Basketbal Vlaanderen zullen een
locatiebezoek brengen aan de clubs waarvan de accommodatie onvoldoende gekend is bij de
medewerkers van Basketbal Vlaanderen.
4. Evaluatiegesprekken (22-25 oktober 2018): elke kandidaat die wenst, kan zijn kandidatuur komen
toelichten.
5. Toewijzing (1 november 2018) Basketbal Vlaanderen zal in de week van 1 november 2018 de
toewijzing bekend maken.
6. Betaling organisatiefee: op basis van het bod gespreid over 2019, 2020 en 2021.
Vereisten
Kandidaten moeten voldoen aan de vereisten die uitgeschreven staan in de Event Manual. Samengevat moet
de organiserende club beschikken over een geschikte accommodatie, voldoende medewerkers en de nodige
motivatie en enthousiasme om samen met Basketbal Vlaanderen van de Finales een topevenement te maken.
Onder geschikte accommodatie verstaan we o.a.: gehomologeerd terrein, min. 8 kleedkamers, voldoende
zitplaatsen (800), voldoende parkeergelegenheid etc.
Medewerkers: een organisatiecomité (ong. 5 personen) die diverse vrijwilligers aansturen (ong. 30 vrijwilligers).
Verantwoordelijkheden
De Finales zijn een gedeelde organisatie tussen Basketbal Vlaanderen en een club, waarin elke partij
verantwoordelijkheden en verplichten heeft.
Basketbal Vlaanderen staat zo bv. in voor alle operationele en financiële verplichtingen die gepaard gaan met:
organisatie bekercompetitie, scheidsrechterskosten en kosten officials, livestream, logistiek materiaal
Basketbal Vlaanderen, zaalinkleding en branding ‘Finales’, personeel Basketbal Vlaanderen en bovenlokale
promotie en communicatie. Basketbal Vlaanderen zal alle inkomsten houden die gewonnen worden uit
bovenlokale subsidies en sponsorinkomsten gerealiseerd door Basketbal Vlaanderen.
De organiserende club staat in voor alle operationele en financiële verplichtingen die betrekking hebben tot de
algemene lokale organisatiekosten, lokale medewerkers, lokaal materiaal, entertainment en randanimaties,
verzekering, lokale communicatie en promotiecampagnes. De organiserende club zal alle inkomsten houden
die gewonnen worden uit gemeentelijke en provinciale subsidies, event/lokale sponsorinkomsten, sponsoring
in natura, alle inkomsten uit drankverkoop en eetgelegenheden, verkoop van toegangstickets.
De volledige vereisten, verantwoordelijkheden e.a. staan uitgeschreven in de Event Manual. De bepalingen in de
Event Manuel gelden als enige correcte versie. Meer info: mail naar benjamin.bogaert@basketbal.vlaanderen.

