CORONA-CHARTER
Richtlijnen om veilig TRAININGEN te organiseren
Versie 05/08/2020

Voorwoord
DISCLAIMER: DIT CHARTER IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU EN KAN TEN ALLE TIJDEN WORDEN
AANGEPAST OP BASIS VAN INSTRUCTIES VAN DE OVERHEID, BASKET VLAANDEREN , SPORT VLAANDEREN
EN DE STAD SCHERPENHEUVEL.
Zowel Basketbal Vlaanderen, de Stad Scherpenheuvel, BVL en KBBC CLEM hechten veel belang aan de
draagkracht van dit charter daar dit toedraagt aan “de organisatie om op een zo veilig mogelijke manier te
sporten”. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze en aanvullende beschikbare informatie zo veel
mogelijk te delen met de leden van de club. Onze communicatiekanalen zijn hoofdzakelijk onze website, de
facebookpagina van de club en specifiek gerichte mailings indien noodzakelijk.
Bij het opstellen van dit charter werd rekening gehouden met de maatregelen en richtlijnen komende van
de overkoepelende organisaties zoals BVL, de Overheid, Sport Vlaanderen, de Sportdienst en de Stad
Scherpenheuvel.
Los hiervan moet ieder lid (spelend of niet), iedere supporter of sympathisant zelf ook de door de Overheid
opgelegde maatregelen kennen en strikt opvolgen.
Los van wat in dit charter is opgenomen dient ieder CLEM lid nog steeds de volgende “Algemene
basisregels” in acht te nemen:
•
•

•
•
•

gezond verstand gebruiken staat voorop;
ga meteen naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; heb je klachten: blijf thuis en laat
je zo snel mogelijk testen;
ben je 12 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand. Voor de sportsector is een uitzondering
gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand los te
laten;
draag je mondmasker daar waar verplicht en binnen de club is dat voor ALLE LEEFTIJDEN van
toepassing;
was je handen met water en zeep of ontsmet ze, juist voor en meteen na het sporten.

De bestuursbeslissing om onze baskettrainingen op te starten, zal misschien niet door iedereen als even
positief ervaren worden en sommigen zullen hier misschien wat terughoudender in zijn dan anderen.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen want tenslotte gebeurt het trainen steeds op
eigen risico & we willen daarom benadrukken dat we hier éénieders standpunt hierin respecteren.
Anderzijds willen we als club wel de kans bieden aan hen die opnieuw aan de slag willen gaan om op een
“zo veilig mogelijke” manier hun sport of hobby te kunnen uitoefenen. Als iedereen zijn gezond verstand
gebruikt, de strikte opgelegde veiligheidsvoorwaarden respecteert en zorgt voor zichzelf én de anderen,
kunnen we hopelijk op deze manier een voorzichtige basketstart nemen en hier toch al wat positieve
energie uithalen om zo ook deze lastige periode het hoofd te bieden.

FAQ
Sport Vlaanderen heeft een lijst met veel gestelde vragen opgemaakt over het sportprotocol en corona. Dit
document wordt regelmatig geactualiseerd.
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/corona-veelgesteldevragen/
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Corona-coördinator / Corona -team
Sociale controle is de norm. Vanuit BVL wordt gevraagd dat elke club een CORONA- coördinator aanstelt,
die de spelers en supporters er attent op maakt de veiligheidsmaatregelen te respecteren.
Binnen onze club zullen er 2 CORONA-coördinatoren worden aangesteld:
a) Bart Van den Berg / 0475 97 15 70 / voorzitter@kbbc-clem.be
b) Liesbeth Van Rietvelde / 0473 85 26 51 / secretaris@kbbc-clem.be
Deze coördinatoren hebben volgende verantwoordelijkheden en functies:
1. Staan in voor overleg met overkoepelende organisaties zoals BVL en sportdienst en Stad
Scherpenheuvel ;
2. Staan in voor terugkoppeling en overleg met het bestuursorgaan van KBBC CLEM Scherpenheuvel;
3. Staan in voor het opstellen en aanpassen van het CORONA-charter en het communiceren binnen –
en buiten de club;
4. Staan in voor verduidelijking te brengen aan het “corona-team” indien noodzakelijk;
5. Komen tussen bij eventuele conflictsituaties en kunnen, met inachtname van de gezondheid en
veiligheid, een standpunt nemen dat zonder enige tegenspraak moet gevolgd worden. Wanneer dit
niet wordt geaccepteerd dan wordt de persoon (speller, ouder, kind, supporter, ….) verzocht om de
club op dat moment te verlaten.
Aangezien het onmogelijk is voor 2 coördinatoren om elke dag van de week aanwezig te zijn bij activiteiten
op de club wordt er geopteerd om een “CORONA-TEAM” aan te stellen. Het “CORONA-TEAM” wordt
samengesteld uit (1) de COACHES die best geplaatst zijn om deze rol tijdens de trainingen te vervullen en
(2) de PLOEGVERANTWOORDELIJKEN die, bij wedstrijden het best geplaatst zijn om deze
verantwoordelijkheid op te nemen. Binnen een ploeg kan er ten alle tijden iemand anders worden
aangesteld. De ploeg die daar voor opteert moet de gegevens van deze persoon aan de coronacoördinatoren kenbaar maken.
Van het CORONA-TEAM wordt verwacht dat hij of zij:
1. Dit charter kennen (zal ook beschikbaar zijn bij de zaalverantwoordelijke en in de cafetaria) ;
2. Dit charter naleven en laten naleven;
3. Kennis nemen van alle daaropvolgende en nieuw ingevoerde regels van Overheidswege, BVL of de
Sportdienst en deze ook in acht nemen ;
4. Indien er zich probleemsituaties voordoen onmiddellijk contact nemen met één van de “CORONAcoördinatoren”.
Op deze manier is er voor elke situatie een “back up” plan en kan elk probleem geëscaleerd worden naar de
CORONA-Coördinatoren.
TIP: Basketbal Vlaanderen zal per club 5 hesjes voorzien voor de corona-coördinatoren.
Deze 5 hesjes zullen ter beschikking liggen in de voor KBBC Clem bestemde zone in de cafetaria.
Bij voorkeur worden deze gedragen door de CORONA coördinatoren tijdens sportieve events op de
club, tijdens de coaches op training.
Voor wedstrijden zullen we dit in een later stadium vervolledigen.
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Basis BVL (dd. 28/7 en 31/7 2020)
Hier bundelen we de algemene richtlijnen die werden kenbaar gemaakt door BASKET VLAANDEREN op 28
juli 2020. Deze nieuwe richtlijnen werden door BVL genomen naar aanleiding van de verstrengde
maatregelen opgelegd van Overheidswege op 27 juli 2020. De hiertoe bestemde artikels kan u in bijlage
terug vinden.
In dit charter is enkel wat van toepassing is op trainingen van belang. Voor het zomerkamp wordt een
afzonderlijk draaiboek opgesteld en een week voor aanvang van de eerste wedstrijden (concrete data
moeten hier nog worden gecommuniceerd door BVL) zal ook het charter voor de wedstrijden kenbaar
gemaakt.
(BVL) Basketbal, zowel binnen als buiten, is toegelaten op voorwaarde dat :
•
•
•
•
•
•
•
•

de sport in georganiseerd verband plaatsvindt;
trainingen en stages zijn onderworpen aan de toestemming van de lokale autoriteiten en mits
naleving van de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen;
de sport in groepen van maximaal 50 personen plaatsvindt;
er steeds een meerderjarige verantwoordelijke persoon aanwezig is;
je jouw handen voor het sporten wast of ontsmet;
het gemeenschappelijk sportmateriaal (= de bal) voor en na het sporten wordt gereinigd;
je de veiligheidsprotocollen volgt;
het maximaal toegelaten spelers gerespecteerd wordt.

Specifieke regels die van toepassing zijn voor TRAININGEN worden verder uitgelegd.
Alles wat WEDSTRIJDEN betreft zal in een afzonderlijk charter worden opgenomen.
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DE SPORTACCOMMODATIE
•

De sportaccommodatie bestaat, los van de cafetaria die onderworpen is aan de regels inzake
HORECA, uit 2 compartimenten.
- Enerzijds de gemeenschappelijke ruimtes zoals inkomhal, sanitair, gang naar kleedkamers en
kleedkamers.
- Anderzijds de sportzaal zelf.

•

De SPORTDIENST voorziet in de infrastructuur over markeringen om officials, vrijwilligers,
supporters en sporters te wijzen op de voorschriften inzake social distance, verplicht dragen van
mondmaskers, routing, het gebruik van de ontsmettingsmiddelen (OPGEPAST coaches ontsmetten
ZELF het gebruikte materiaal NA de trainingen en NA elke wedstrijd) , het maximaal aantal
personen voor ruimtes zoals kleedkamers, tribunes , sportzaal.... en maakt dat zichtbaar !
TIP: Download de posters via www.basketbal.vlaanderen/coronavirus

•

TIP: Download een template om het max. aantal personen in een ruimte aan te duiden via
www.basketbal.vlaanderen/coronavirus

•

Binnen deze gemeenschappelijke sportinfrastructuur heeft de ZAALWACHTER de verantwoordelijk
om de naleving van de door de lokale besturen opgelegde richtlijnen te superviseren en te doen
naleven door ALLE gebruikers ervan. Ieder lid al dan niet spelend zal deze regels moeten
respecteren. De zaalwachter heeft ook hierin verantwoordelijkheid en zeggenschap.

•

De SPORTDIENST (lees ook zaalwachter) is verantwoordelijk voor het ontsmetten, schoonmaken
van alles binnen de gehele sportinfrastructuur. Gebruikt sportmateriaal door clubs behoren hier
NIET toe.

•

De SPORTDIENST is verantwoordelijk voor het conform instellen van de ventilatietechnieken van de
sporthal. Om in regel te zijn moet dit op basis van 100% verse luchtinname en 100% extractie
zonder toepassing van recuperatie. Alle buitendeuren en poorten dienen gesloten te blijven!

Ten einde een leidraad te geven van de gemaakte afspraken tussen KBBC CLEM en de SPORTDIENST geven we
hieronder graag een overzicht:
•

•
•

De zaalwachter is verantwoordelijk voor de ganse accommodatie en de door hem gegeven
richtlijnen en instructies MOETEN gerespecteerd worden. Het niet naleven of starten van discussies
met de zaalwachter moet onmiddellijk gemeld worden aan de “CORONA-coördinatoren” van de
club en maatregelen zullen worden genomen.
De club is verantwoordelijk om de door het Stad opgelegde maatregelen te communiceren en te
doen naleven.
De club stelt een plan van aanpak op inzake:
o

o

o

Het organiseren van trainingen (van aankomst tot en met het verlaten van de sporthal)
Het organiseren van wedstrijden (vrienden-, beker-, competitieve) van zodra deze kunnen
hervatten (afzonderlijke charter);
Het organiseren van tornooien is momenteel niet mogelijk tot en met 31 augustus 2020.
Wordt na deze datum herbekeken in functie van verdere berichtgevingen en zal
afzonderlijk worden gecommuniceerd.
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o

•

•
•

•

•

•

•

•
•

Het organiseren van sportkampen kan blijven verder gaan. Ook dit wordt opgevolgd in
functie van verdere berichtgevingen (o.a. voor Kerstkamp, Paaskamp, Summerschool, ...)
Tijdens de maand Augustus en voorlopig ook September wordt er gevraagd om in trainingsoutfit
naar de trainingen te komen. Enkel een sportzak met daarin een paar basketschoenen, uw eigen bal
voor de jongeren is mogelijk (die ook ter plaatse zal ontsmet worden VOOR en NA de training), een
eigen drinkbus en eventueel handdoekje kan u mee brengen.
Tijdens de maand Augustus en voorlopig ook September kunnen de douches uit
veiligheidsoverweging NIET gebruikt worden.
Kleedkamerindeling wordt door de ZAALWACHTER georganiseerd & bij het binnenkomen in de zaal
door de zaalwachter aan de speler gezegd en aangeduid op de kleedkamerdeur.
Vanaf U12 worden er gescheiden kleedkamers voorzien voor jongens en meisjes van zodra douchen
terug toegelaten is.
Ouders, begeleiders worden niet toegestaan om verder dan de gemeenschappelijke hal te komen.
Dus geen toegang tot de kleedkamers en zeker niet tot de sportzaal. Niet wachten/socializen in de
inkomhal, van zodra uw kind de gang van de kleedkamers in is gaat u naar de cafetaria of naar
buiten.
Bij gebruik van kleedkamers zonder douchen dient de sportdienst na gebruik de ruimte te
ontsmetten (duurtijd tussen 5 en 10 minuten)
Bij gebruik van kleedkamers met douchen (later stadium) dient de sportdienst te poetsen (duurtijd
15 minuten).
Tijdens de trainingen zijn enkel spelers, coaches, corona verantwoordelijken en coronacoördinatoren toegelaten in de sportzaal. Is de coach aanwezig als lid van het coronateam dan
moeten er daar geen andere leden van het coronateam aanwezig zijn in de sporthal.
Voor het toekennen van het TOTAAL aantal personen (spelers en coach) aanwezig in de sportzaal
zijn er verschillende mogelijkheden. Er werd met de Sportdienst overeengekomen dat we werken
met een bubbel van 50 personen. Onder de rubriek TRAININGEN zal u daarover verdere instructies
kunnen waarnemen.
Onder de rubriek TRAININGEN wordt er ook een te respecteren “routeplan” uitgewerkt. Respecteer
deze 100% om vermenging van bubbels te vermijden.
Contacttracing is verplicht.

Aangezien het Charter voor wedstrijden een ander gegeven is beperken wij ons in dit document enkel tot het geven
van instructies en richtlijnen voor trainingen.
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TRAININGEN (toepasselijk vanaf 1 augustus 2020)
VBL 28/07 : Trainingen en stages zijn onderworpen aan de toestemming van de lokale autoriteiten en mits naleving
van de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.
De toegang tot en het gebruik van de sporthal en de kleedkamers zal in de huidige omstandigheden op een
GESTRUCTUREERDE en GEORGANISEERDE manier moeten verlopen willen we veilig kunnen sporten.
Er zijn dus verschillende regels waaraan men zich zal moeten houden.
Daarom werd er op basis van het trainingsschema een “trainingsflow” opgemaakt.
Dit om het kruisen en mengen van de verschillende ploegen maximaal te vermijden bij het toekomen in de sporthal
alsook het verlaten van de kleedkamers na de trainingen. We gaan zelfs nog een stap verder wanneer er sprake is
van aanvulling of, bij gebrek aan voldoende spelers, het samenvoegen van ploegen van dezelfde leeftijden.
Het is daarom van cruciaal belang dat IEDEREEN onderstaande algemene richtlijnen in acht neemt en zich houdt aan
de REGELING zoals ze hierna worden beschreven.
Ploegen die binnen hetzelfde tijdsslot trainen worden aanzien als één bubbel met 3 deelbubbels waarin ook
onderling het contact moet worden vermeden.
De theorie zal in praktijk moeten omgezet worden en hier zal streng op toegezien worden.
-

-

-

-

-

In de sporthal en zijn gemeenschappelijke ruimtes is een duidelijke flow om te volgen.
Er is een aparte in- en uitgang in de inkomhal.
Er zijn route-markeringen aangebracht om zoveel mogelijk kruisingen te vermijden.
Het behouden van de afstand van 1,5m is verplicht in de openbare ruimten van de sporthal.
Er is ontsmettingsgel en papieren doekjes beschikbaar aan de inkom en uitgang & bij de toiletten.
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor ALLE LEEFTIJDEN in de openbare ruimten (= hal, sanitair,
gangen) van de sporthal en kleedkamers. Enkel op het terrein (nu) en van zodra het douchen terug mogelijk
is mag het mondmasker worden afgezet.
De doorgang tussen de kleedkamer en de sporthal is dubbele richting en om het kruisen van bubbels
te vermijden dient het toekomen en verlaten van training op een georganiseerde manier te gebeuren.
Er worden geen ouders of begeleiders meer toegelaten in de gang naar de kleedkamers en kleedkamers
zelf. Elk spelend lid wordt afgezet in de inkomhal van de sporthal ter hoogte van de toiletten, zodanig dat
het spelend lid via de gang de toegang naar de kleedkamer kan nemen. De ouder of begeleider gaat langs
de voorziene route richting cafetaria of richting uitgang.
Blijven rondhangen, praten, wachten, socializen,… in de inkomhal of de toiletten is in geen geval
toegelaten.
Spelers gaan onmiddellijk naar hun toegewezen kleedkamer en blijven niet rondhangen in de
inkomhal, gang of cafetaria. Als spelend lid de sporthal betreden = kleedkamer betreden.
Voor ploegen die elkaar aanvullen (Bijvoorbeeld U19M vullen aan bij D1P of D2L OF U21 vullen aan bij H2P
of H2L) is het NOODZAKELIJK dat er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt wie waar zal trainen. In
functie van de toegekende ploeg zal de speler / speelster zich ook naar de desbetreffende kleedkamer
begeven en nadien het sportveld. Het is NIET toegestaan dat er tijdens trainingen spelers/speelsters van
terrein wisselen. Na afloop van de training gaat elk team ook terug naar zijn kleedkamer.
Een gelijkaardig scenario kan zich voordoen wanneer bijvoorbeeld 2 teams niet met voldoende spelers op
training zijn. (Bijvoorbeeld 2 ploegen U12 met elk 4 spelers op training of U21 en H2P met respectievelijk 3
en 5 spelers aanwezig.) Er kan vooraf door de coaches worden beslist dat ze samen op 1 veld trainen MAAR
dat wil ook zeggen dat ze samen een kleedkamer gebruiken, samen naar het terrein gaan en samen als
bubbel de sporthal verlaten. In deze constellatie is het kleedkamerverhaal van minder belang omdat de
bubbel pas op het terrein wordt gevormd.
Er is een kleedkamer ter beschikking & aangeduid voor elke ploeg, zodanig dat de persoonlijke
spullen daar kunnen achtergelaten worden tot na de training.
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-

-

-

Het gebruik van de kleedkamer beperkt zich tot het wisselen van schoenen.
Aangezien er niet wordt gedoucht of omgekleed tijdens trainingen zijn er geen gescheiden kleedkamers
voor jongens en meisjes (vanaf U12 en ouder).
Trek je sportkledij thuis al aan, om zo de drukte in de kleedkamer te beperken.
Zorg ervoor dat je je gepersonaliseerde gevulde drinkbus bij hebt en dat je steeds je eigen afval
opruimt. Deel je drinkbus niet met anderen.
Gebruik enkel je eigen handdoek!
Breng je eigen handgel mee, zodanig dat je vlak voor de training je handen nog kan ontsmetten.
Tijdens trainingen is het niet toegelaten om spullen op de tribunes te zetten. Zorg ook steeds dat je alles
terug mee neemt naar de kleedkamer op het einde van de training.
Iedereen blijft in de kleedkamer. Niemand mag het basketterrein vrijwillig oplopen, tenzij in
aanwezigheid van de coach en de rest van de ploeg.
De coach registreert voor aanvang van de training de naam en voornaam van de aanwezige spelers.
Bij aanvang van de training & op het voorziene tijdstip komt de coach zijn ploeg gezamenlijk uit de
kleedkamer halen om samen het terrein te betreden.
Elke ploeg blijft op zijn eigen terrein.
De coach beslist over het gebruik van het materiaal, gaat ballen halen voor zijn ploeg en zorgt voor de
ontsmetting na elke training. Denk aub aan de ploeg of bubbel die na u komt.
Tijdens de training wordt er niet meer naar de kleedkamer gegaan. Zorg er dus voor dat de drinkbus
binnen handbereik is.
Handen ontsmetten mag ten allen tijde, hiervoor gebruik je best je eigen handgel.
Na het ontsmetten van het gebruikte materiaal, begeleidt de coach de ganse ploeg terug naar de
kleedkamer. Ook hier wordt rekening gehouden met het aangeduide tijdstip (zie verder).
Het verlaten van de kleedkamer MOET PER KLEEDKAMER gebeuren onder begeleiding van de
coach en met MONDMASKER aan tot BUITEN. Dat kan van zodra de volgende bubbel in de sportzaal is.
De ouder of begeleider pikt de speler op in de cafetaria of buiten aan de sporthal. Er wordt NIET
gewacht op de kinderen in de inkomhal van de sporthal. Spreek desnoods op voorhand af met je
zoon/dochter waar je hem/haar opwacht.
De zaalwachter zijn taak bestaat er mee in toe te zien op het naleven van de opgelegde richtlijnen en
afspraken. Vergeet niet dat zij de bevoegdheid hebben je de toegang tot de sporthal te ontzeggen of
weigeren als de maatregelen niet worden nageleefd. Daarnaast is het team van zaalwachters de
eerste in lijn die instaan voor de hygiëne binnen onze sporthal en dit vraagt om respect naar hen toe!
We hopen dat het duidelijk is geworden dat er GEEN plaats is voor laatkomers omdat dit het risico op
contact met spelers van andere bubbels enkel maar verhoogt. Respecteer dus de aangegeven tijdssloten
(zaalwachter en coach nemen hierover de beslissing en de corona-coördinatoren worden wekelijks op
vrijdag op de hoogte gehouden).

Trainingsflow geldig voor de maand AUGUSTUS 2020 (schema alle ploegen zonder U8)
Na elk gebruik van een kleedkamer wordt deze door de zaalwachter grondig ontsmet (+/- 5 minuten).
Het blokkenschema geeft per ploeg duidelijk aan om welk uur ze worden verwacht, het verloop en wanneer ze
kunnen beschikken na afloop van de training.
Let dus goed op dat je de instructies volgt die bij jouw ploeg horen!
Enkel als iedereen zich aan de afspraken houdt, kunnen we een maximale veiligheid garanderen voor onszelf en
onze omgeving.
Op 12 en 19 Augustus zijn er tot 16u sportkampen georganiseerd door externen. Op 12/8 is de impact NIHIL maar op
19/8 zullen de blokken die starten op 16u extra aandachtig moeten zijn en een goede coördinatie ter plaatse met de
zaalverantwoordelijke afspreken.
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Sporthal SCHERPENHEUVEL - AUGUSTUS 2020
MAANDAG
17u - 18u30

U10 A
1 kleedkamer

18u30 - 20u

U19 M
1 kleedkamer

U8
U8
nog geen training in augustus
Aankomst sporthal om 16u50 in basketoutfit - onmiddellijk naar kleedkamer - 17u naar terrein
Training stopt om 18u20 - ontsmetting materiaal - 18u25 naar kleedkamer - 18u35 naar uitgang zonder douchen
BADMINTON
Aankomst sporthal om 18u15 in basketoutfit- onmiddellijk naar kleedkamer - 18u30 naar terrein
Training stopt om 19u45 - ontsmetting materiaal - 19u55 naar kleedkamer - 20u05 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
INTERLIGA
INTERLIGA

20u - 21u30
21u30 - 22u

DINSDAG
17u30 - 19u

19u - 20u30

20u30 - 22u30

U12 A
1 kleedkamer

U12 B
1 kleedkamer

U12 C
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 17u20 in basketoutfit - onmiddellijk naar kleedkamer - 17u30 naar terrein
Training stopt om 18u55 - ontsmetting materiaal door 2 coaches - 18u55 naar kleedkamer - 19u05 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
U14 B
P2 Heren
U21
1 kleedkamer
1 kleedkamer
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 18u45 (U14B in basketoutfit) - onmiddellijk naar kleedkamer - 19u naar terrein
Training stopt om 20u15 - ontsmetting materiaal - 20u25 naar kleedkamer - 20u35 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
L2 Heren
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 20u15 - onmiddellijk naar kleedkamer - 20u30 naar terrein
Training stopt om 22u15 - ontsmetting materiaal - 22u25 naar kleedkamer - 22u35 naar uitgang zonder douchen

WOENSDAG
15u - 16u

16u - 17u30

17u30 - 19u

19u - 20u30

20u30 - 23u

vrij

U8
U8
nog geen training in augustus

U16 J
1 kleedkamer

U16 J / Instroom
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 15u50 in basketoutfit - onmiddellijk naar kleedkamer - 16u naar terrein
Training stopt om 17u15 - ontsmetting materiaal - 17u25 naar kleedkamer - 17u35 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
U18
U16 M
U10 B
1 kleedkamer
1 kleedkamer
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 17u20 in basketoutfit - onmiddellijk naar kleedkamer - 17u30 naar terrein
Training stopt om 18u45 - ontsmetting materiaal - 18u55 naar kleedkamer - 19u05 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
L2 Dames - P1 Dames - (optioneel U19 M)
2 aparte kleedkamers wegens praktische overweging
Aankomst sporthal om 18u45 - onmiddellijk naar kleedkamer - 19u naar terrein
Training stopt om 20u15 - ontsmetting materiaal - 20u25 naar kleedkamer - 20u35 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
BADMINTON

DONDERDAG
17u - 18u30
18u30 - 20u

U14 A
1 kleedkamer

20u - 21u30

21u30 - 23u

BADMINTON
BADMINTON
Aankomst sporthal om 18u20 in basketoutfit - onmiddellijk naar kleedkamer - 18u30 naar terrein
Training stopt om 19u45 - ontsmetting materiaal - 19u55 naar kleedkamer - 20u05 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
L2 Heren
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 19u45 - onmiddellijk naar kleedkamer - 20u naar terrein
Training stopt om 21u15 - ontsmetting materiaal - 21u25 naar kleedkamer - 21u35 naar uitgang zonder douchen
Choufkes
2 kleedkamers
Aankomst sporthal om 21u20 - onmiddellijk naar kleedkamer - 21u30 naar terrein
Training stopt om 22u45 - ontsmetting materiaal - 22u55 naar kleedkamer - 23u05 naar uitgang zonder douchen

VRIJDAG
16u30 - 18u

18u - 19u30

19u30 - 21u

21u - 22u30

U12 C
1 kleedkamer

U10 A
1 kleedkamer

U12 A
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 16u20 in basketoutfit - onmiddellijk naar kleedkamer - 16u30 naar terrein
Training stopt om 17u55 - ontsmetting materiaal door 2 coaches - 17u55 naar kleedkamer - 18u05 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
U14 A
U16 J
U14 B
1 kleedkamer
1 kleedkamer
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 17u50 in basketoutfit- onmiddellijk naar kleedkamer - 18u naar terrein
Training stopt om 19u15 - ontsmetting materiaal - 19u25 naar kleedkamer - 19u35 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
U18
P1 Dames & U19 M L2 Dames & U19 M
1 kleedkamer
1 kleedkamer
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 19u15 - onmiddellijk naar kleedkamer - 19u30 naar terrein
Training stopt om 20u45 - ontsmetting materiaal - 20u55 naar kleedkamer - 21u05 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
U21
BADMINTON
P2 Heren
1 kleedkamer
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 20u45 - onmiddellijk naar kleedkamer - 21u naar terrein
Training stopt om 22u15 - ontsmetting materiaal - 22u25 naar kleedkamer - 22u35 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
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Trainingsflow geldig vanaf SEPTEMBER 2020 (alle ploegen inclusief U8)
Met uitzondering van de U8 die dan ook starten blijven alle regels van Augustus van toepassing tenzij er hier anders
wordt over gecommuniceerd.
Sporthal SCHERPENHEUVEL - SEPTEMBER 2020
MAANDAG
17u - 18u30

18u30 - 20u

U10 A
1 kleedkamer

U19 M
1 kleedkamer

U8

U8

1 kleedkamer - 2e kleedmaker indien aantal stijgt

Aankomst sporthal om 16u50 in basketoutfit - onmiddellijk naar kleedkamer - 17u naar terrein
Training stopt om 18u25 - ontsmetting materiaal door 2 coaches - 18u25 naar kleedkamer - 18u35 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
BADMINTON
Aankomst sporthal om 18u15 in basketoutfit- onmiddellijk naar kleedkamer - 18u30 naar terrein
Training stopt om 19u45 - ontsmetting materiaal - 19u55 naar kleedkamer - 20u05 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
INTERLIGA
INTERLIGA

20u - 21u30
21u30 - 22u

DINSDAG
17u30 - 19u

19u - 20u30

20u30 - 22u30

U12 A
1 kleedkamer

U12 B
1 kleedkamer

U12 C
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 17u20 in basketoutfit - onmiddellijk naar kleedkamer - 17u30 naar terrein
Training stopt om 18u55 - ontsmetting materiaal door 2 coaches - 18u55 naar kleedkamer - 19u05 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
U14 B
P2 Heren
U21
1 kleedkamer
1 kleedkamer
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 18u45 (U14B in basketoutfit) - onmiddellijk naar kleedkamer - 19u naar terrein
Training stopt om 20u15 - ontsmetting materiaal - 20u25 naar kleedkamer - 20u35 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
L2 Heren
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 20u15 - onmiddellijk naar kleedkamer - 20u30 naar terrein
Training stopt om 22u15 - ontsmetting materiaal - 22u25 naar kleedkamer - 22u35 naar uitgang zonder douchen

WOENSDAG
15u - 16u

vrij

U8

U8

1 kleedkamer - 2e kleedmaker indien aantal stijgt

16u - 17u30

17u30 - 19u

19u - 20u30

20u30 - 23u

Aankomst sporthal om 14u50 in basketoutfit - onmiddellijk naar kleedkamer - 15u naar terrein
Training stopt om 15u55 - ontsmetting materiaal door 2 coaches - 15u55 naar kleedkamer - 16u05 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
U16 J
U16 J / Instroom
1 kleedkamer
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 15u50 in basketoutfit - onmiddellijk naar kleedkamer - 16u naar terrein
Training stopt om 17u15 - ontsmetting materiaal - 17u25 naar kleedkamer - 17u35 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
U18
U16 M
U10 B
1 kleedkamer
1 kleedkamer
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 17u20 in basketoutfit - onmiddellijk naar kleedkamer - 17u30 naar terrein
Training stopt om 18u45 - ontsmetting materiaal - 18u55 naar kleedkamer - 19u05 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
L2 Dames - P1 Dames - (optioneel U19 M)
2 aparte kleedkamers wegens praktische overweging
Aankomst sporthal om 18u45 - onmiddellijk naar kleedkamer - 19u naar terrein
Training stopt om 20u15 - ontsmetting materiaal - 20u25 naar kleedkamer - 20u35 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
BADMINTON

DONDERDAG
17u - 18u30
18u30 - 20u

U14 A
1 kleedkamer

20u - 21u30

21u30 - 23u

BADMINTON
BADMINTON
Aankomst sporthal om 18u20 in basketoutfit - onmiddellijk naar kleedkamer - 18u30 naar terrein
Training stopt om 19u45 - ontsmetting materiaal - 19u55 naar kleedkamer - 20u05 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
L2 Heren
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 19u45 - onmiddellijk naar kleedkamer - 20u naar terrein
Training stopt om 21u15 - ontsmetting materiaal - 21u25 naar kleedkamer - 21u35 naar uitgang zonder douchen
Choufkes
2 kleedkamers
Aankomst sporthal om 21u20 - onmiddellijk naar kleedkamer - 21u30 naar terrein
Training stopt om 22u45 - ontsmetting materiaal - 22u55 naar kleedkamer - 23u05 naar uitgang zonder douchen

VRIJDAG
16u30 - 18u

18u - 19u30

19u30 - 21u

21u - 22u30

U12 C
1 kleedkamer

U10 A
1 kleedkamer

U12 A
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 16u20 in basketoutfit - onmiddellijk naar kleedkamer - 16u30 naar terrein
Training stopt om 17u55 - ontsmetting materiaal door 2 coaches - 17u55 naar kleedkamer - 18u05 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
U14 A
U16 J
U14 B
1 kleedkamer
1 kleedkamer
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 17u50 in basketoutfit- onmiddellijk naar kleedkamer - 18u naar terrein
Training stopt om 19u15 - ontsmetting materiaal - 19u25 naar kleedkamer - 19u35 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
U18
P1 Dames & U19 M L2 Dames & U19 M
1 kleedkamer
1 kleedkamer
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 19u15 - onmiddellijk naar kleedkamer - 19u30 naar terrein
Training stopt om 20u45 - ontsmetting materiaal - 20u55 naar kleedkamer - 21u05 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
U21
BADMINTON
P2 Heren
1 kleedkamer
1 kleedkamer
Aankomst sporthal om 20u45 - onmiddellijk naar kleedkamer - 21u naar terrein
Training stopt om 22u15 - ontsmetting materiaal - 22u25 naar kleedkamer - om 22u35 per kleedkamer naar uitgang zonder douchen
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Niet onbelangrijk is nota te nemen van onderstaande zaken :
1) De specialisatietrainingen op zondag worden tot nader order niet georganiseerd;
2) De tijdssloten die vrij zijn gekomen wegens afgelaste wedstrijden worden NIET benut voor trainingen of
andere vormen van wedstrijden, scrimmage, ….

WEDSTRIJDEN
Hier zal later een afzonderlijk charter worden voor opgesteld.

TORNOOIEN
Laatste berichtgeving BVL op 28/07/2020:
Er is beslist om tot en met zondag 30 augustus ’20 alle wedstrijden (beker- en/of competitiewedstrijden) op te
schorten. Vriendschappelijke wedstrijden en tornooien zijn tijdens deze periode niet toegelaten. De competities
zullen ten vroegste in het weekend van 2- 4 oktober 2020 opstarten, zodat een redelijke voorbereidingsperiode van
minimum 4 weken kan gegarandeerd worden.
Trainingen en stages zijn onderworpen aan de toestemming van de lokale autoriteiten en mits naleving van de van
toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.
Bestuur KBBC-CLEM beslist om tot nader order geen tornooien te laten doorgaan rekening houdend dat het
moeilijk zal zijn om de veiligheid van eigen spelers, supporters en deze van de tegenstander te garanderen
op dit moment.

SPORTKAMPEN
Voor het zomerkamp dat zal plaats vinden van zaterdag 8 augustus tot en met 15 augustus wordt een
afzonderlijk draaiboek opgesteld zowel voor het sportieve gedeelte als het algemene en vrijetijdsgedeelte.
Op basis van de laatste berichten en dit tot nader order van eventuele wijzigingen gaat het sportkamp
door.
Voor wat betreft “Kerstkamp”, “Paaskamp”, “Summerschool”, zal er geval per geval worden bekeken of het
praktisch haalbaar is om dit op een veilige manier te organiseren.

WAT ALS.....
Wat als mijn kind, ik als speler, iemand van mijn persoonlijke bubbel besmet is of risico tot besmetting
heeft opgelopen...
Wat als ik net een reis heb gemaakt in een code rood gekleurd land of gebied....
....het is altijd beter voorkomen dan genezen maar ook dat is in deze tijden niet altijd mogelijk. We kunnen
enkel maar maximaal aan richtlijnen geven om uzelf, uw kind, uw medespeler en de samenleving onnodig
in problemen te brengen.
Daarom onderstaande richtlijnen, gebaseerd op deze van Sport Vlaanderen, waarvan wij verwachten dat
iedereen ze in acht meent.
We willen er echter op wijzen dat de richtlijnen van de eigen huisarts ten allen tijde voorrang hebben op
onderstaande mogelijke scenario’s:
11

1) Mag ik..., mijn kind, de coach komen trainen?
Ja je kind of jij als speler/coach mag komen trainen wanneer:
• Je niet ziek bent op het moment van deelname en tot minimaal 5 dagen voor deelname niet ziek
bent geweest (symptomen zoals hoesten, ademhalingsproblemen, verstopte neus…)
• Jullie de laatste 14 dagen voor het kamp, niet op vakantie zijn geweest in een gebied met code
rood.
• Je niet tot een risicogroep (*) behoort tenzij je als ouder van het kind of volwassene zelf dit risico
wil lopen (* wil zeggen iemand die extra vatbaar is voor opname van virussen).
2) Wat als mijn kind of de coach symptomen van besmetting vertoont voorafgaand aan de start van
de trainingen?
• Indien jouw kind of coach positief is getest op COVID-19, mag hij/zij enkel deelnemen aan de
training minstens 14 dagen na de start van de ziekte en op voorwaarde dat hij of zij minstens 3
dagen symptoomvrij is.
• Indien jouw kind ziek is geweest voorafgaand aan de trainingsdag, maar negatief is getest op
COVID-19 of een test niet noodzakelijk was, kan hij/zij deelnemen indien hij of zij 3 dagen
symptoomvrij is voorafgaand aan de start de training.
3) Indien jouw kind of de coach lid is van een primaire bubbel (= je gezin) waar één van de
betrokkenen onlangs getroffen is door COVID-19, kan hij/zij deelnemen aan de trainingen:
• Indien het laatste hoog-risico-contact 14 dagen is geleden.
• 14 dagen nadat het gezinslid dat positief testte de thuisisolatie kon stoppen.
• Indien de positieve test van de speler/coach 14 dagen geleden is en de geteste persoon de laatste
3 dagen symptoomvrij is.
4) Wat als mijn kind of de coach ziek wordt tijdens de training?
• Wanneer een kind ziek wordt zal het onmiddellijk uit training worden genomen en naar een
afzonderlijke kleedkamer worden gebracht (op dat moment de quarantainekamer).
• De ouders van het zieke kind worden onmiddellijk op de hoogte gebracht en moeten het kind ook
onmiddellijk komen halen.
• In dit geval kan de training praktisch verder blijven lopen.
• Indien de coach ziek wordt dan verlaat ook hij de training en keert huiswaarts. De kinderen worden
naar hun kleedkamer gewezen, één van de corona-coördinatoren wordt onmiddellijk geïnformeerd
door de coach in kwestie. De ouders worden gecontacteerd voor afhaling van hun kinderen.
• De zieke (coach of speler) raadpleegt onmiddellijk zijn huisarts en indien een test noodzakelijk is,
verwittigt men de corona-coördinatoren. De ploeg traint niet zolang het resultaat van de test niet
gekend is.
• Afhankelijk van deze resultaten zullen er specifieke maatregelen worden genomen voor de
desbetreffende ploeg.
Bij positief geteste spelers is de algemene regel van toepassing dat:
 Zij gedurende minimum 14 dagen niet meer kunnen deelnemen aan een training, en
 een attest van negatieve test kan voorleggen OF indien deze test op aanraden van geneesheer niet
noodzakelijk is maar na de quarantaine van 14 dagen waarvan de laatste 3 dagen symptomenvrij is
mag hij/zij terug deelnemen.
Goedgekeurd door het Bestuursorgaan van KBBC CLEM & de sportdienst op datum van 5 Augustus 2020
In voege vanaf 3 augustus 2020.
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BIJLAGEN

Nationale aanpak (27/7/2020)
Daartoe wordt beslist dat vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken
(tot eind augustus), de volgende maatregelen van kracht zijn:
•

•

•

•
•

•

•

Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per
week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende
vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen
jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen
bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten
waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn
beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet
meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de
burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de
activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan,
rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen
de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot
een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij
verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op
voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden
nageleefd.
Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen
collega’s te vermijden.
De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of
vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die
hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak),
worden weer van kracht.
Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de
maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot
september.
De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin
het risico op een epidemie groter is omdat individuen “actief aanwezig” zijn, d.w.z.
in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals
in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen
zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde
verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

Lokale aanpak
De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige
maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. Zij
zullen epidemiologische gegevens ontvangen van de regionale autoriteiten en zij hebben
de ruimte om in te grijpen als de situatie dat vereist.
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(28/7/2020) Alle wedstrijden opgeschort tot en met 30
augustus

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op 27 juli 2020
Na kennis te hebben genomen van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, de
evoluties van de huidige COVID-19 toestand en de beslissingen van de overheden op lokaal,
provinciaal en regionaal niveau hebben de basketbalfederaties AWBB, Basketball Belgium en
Basketbal Vlaanderen overlegd en beslist om uitsluitend in veilige omstandigheden te sporten
en een coherente aanpak voor alle actoren van de Belgische basketbalgemeenschap uit te
werken.
Er is beslist om tot en met zondag 30 augustus ’20 alle wedstrijden (beker- en/of
competitiewedstrijden) op te schorten. Vriendschappelijke wedstrijden en tornooien zijn tijdens
deze periode niet toegelaten. De competities zullen ten vroegste in het weekend van 2- 4 oktober
2020 opstarten, zodat een redelijke voorbereidingsperiode van minimum 4 weken kan
gegarandeerd worden.
Trainingen en stages zijn onderworpen aan de toestemming van de lokale autoriteiten en mits
naleving van de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen.
Tegen het einde van deze week en ten laatste op vrijdag 31 juli zullen er bijkomende richtlijnen
gegeven worden.

(31/7/2020) Verder verloop competitie en beker 2020-2021
Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op 31 juli 2020

Afgelopen maandag werd beslist dat alle wedstrijden (vriendschappelijke, beker- en
competitiewedstrijden) in augustus opgeschort worden en dat de eerste seniorcompetities pas
ten vroegste in het weekend van 2-4 oktober zullen aanvangen. Dat deze beslissing gevolgen
heeft voor het verloop van de (beker)competities staat vast.
Hieronder lijsten we op hoe we het verdere verloop van het seizoen 20-21 zien. Deze
beslissingen werden genomen op basis van de informatie die we op de dag van vandaag
hebben. Gezien de uitzonderlijke en snel wijzigende gezondsheidssituatie kan Basketbal
Vlaanderen te allen tijde de nodige wijzigingen doorvoeren aan de bestaande competitieformules
en terug komen op eerder genomen beslissingen.

Competitie
Daar de voorbereidingsperiode van augustus naar september wordt verplaatst, worden de
eerste drie speeldagen bij de seniors verplaatst naar de maand mei. Dit houdt in dat de
einddatum van het seizoen wordt verlaat. Afhankelijk van de situatie kan dit nog gewijzigd
worden maar 31 mei is de absolute uiterste einddatum voor alle competities, dit om de
organisatie van het seizoen 21-22 niet in het gedrang te laten komen.
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Concreet geldt voor de meerderheid van de reeksen het volgende:
•
•
•

Speeldag 1: 05-06/09 -> 01-02/05/21
Speeldag 2: 12-13/09 -> 08-09/05/21
Speeldag 3: 19-20/09 -> 22-23/05/21

Dit houdt uiteraard in dat er geen ruimte is voor playoffs in de provinciale reeksen in het
seizoen '20-'21, wel kunnen eventuele testwedstrijden in het laatste weekend van mei
georganiseerd worden.
Per afdeling kunnen er andere beslissingen en specifieke maatregelen genomen worden en zal
een aparte communicatie volgen waar van toepassing. In het bijzonder voor de Top Divisionreeksen zal er in overleg met AWBB en de clubs bekeken worden in hoeverre de
competitieformule aangepast dient te worden.
Bij jeugd hoge doelen zal de competitie ook later starten (behalve bij U21). Hiervoor zal de
formule van de Beker van Vlaanderen of de Provinciale Bekers voor jeugd aangepast worden
(zie verder). De concrete aanpassingen volgen in de loop van volgende week. Voor de lage
doelen zijn er in eerste instantie geen wijzigingen voorzien aangezien deze categorieën
grotendeels pas het tweede deel van september starten en de trainingen voor deze reeksen
minder ter discussie staan (af te spreken met de lokale instanties). Meer concrete informatie
volgt in de eerste helft van augustus.

Beker
Bij de seniors worden de verschillende formules momenteel geëvalueerd en wordt nagegaan
of het mogelijk is om de voorziene speeldagen te verschuiven of om de formule desnoods aan te
passen.
Bij jeugd jongens valt de poulefase van de Beker van Vlaanderen weg bij de U18, U16 en U14
en wordt er overgeschakeld naar formule gelijkaardig met die van vorig seizoen. De top 32 uit
N1 en N2 van de competitie plaatst zich voor de knock-outfase. In tegenstelling tot vorig seizoen,
zullen er geen ploegen afzakken naar de provinciale beker.
De poulefase van de provinciale beker bij jeugd (U21, U18, U16, G14 en G12) blijft behouden.
Al kunnen die speelweekends net als die van de knock-outfase indien nodig verplaatst worden
naar een latere fase in de jaarkalender om plaats te maken voor competitiewedstrijden, daar de
finales pas voorzien zijn in het weekend van 15-16 mei. De situatie verschilt daar sterk per
provincie per categorie en er zal er een aparte communicatie volgen.

Update Coronavirus
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In onze eerdere communicatie gaven we mee dat trainingen en stages onderworpen zijn aan de
toestemming van de lokale autoriteiten en enkel konden doorgaan als de veiligheidsmaatregelen
gegarandeerd konden worden.
Hierbij willen we onze clubs adviseren om op dit moment outdoor te trainen. Ook in de open
lucht zijn de veiligheidsmaatregelen van kracht.
Met vriendelijke en sportieve groeten
Koen Umans
Secretaris-generaal
vzw Basketbal Vlaanderen
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