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1.

Een woordje vooraf… Corona

Het woord alleen al komt jullie allicht de strot uit.
Het heeft nu lang genoeg geduurd.
Alle cijfers evolueren gelukkig goed en we hopen dus terug
een “normaal” seizoen tegemoet te gaan.
De drie klassieke basketloze vakantiemaanden werden voor
velen onder ons bijna een volledig jaar.
De baskethonger zal bij iedereen dus ongetwijfeld groot
zijn.
Voor wat de voorbereiding van het nieuwe basketseizoen
betreft is er i.v.m. het werk achter de schermen nochtans
weinig veranderd.
Het invullen van de diverse trainersposten, het
samenstellen van de ploegen, het opmaken van budgetten,
een geschikt trainingsrooster in elkaar boksen, …. Het zijn
maar enkele voorbeelden die onontbeerlijk zijn en waar we ook klaar mee zijn.
De meeste info werd jullie al via mail meegedeeld.

2.

Lidgelden 2020-2021

Tijdens de maand juni zijn we overgegaan tot een gedeeltelijke terugbetaling van de lidgelden van vorig
seizoen. Dat leek ons niet meer dan normaal omdat, afhankelijk van de leeftijdscategorie, heel veel
basketactiviteit niet is kunnen doorgaan.
Aan de berekening van de terugbetaalde sommen die jullie inmiddels allemaal gekregen hebben, is heel wat
denkwerk aan voorafgegaan omdat we het zo eerlijk, juist en transparant mogelijk wilden doen.
Hier volgt de redenering die daarbij gevolgd werd:
In het lidgeld zaten sowieso 2 kaarten van elk 20 euro (per gezin) die konden afgetrokken worden op de twee
georganiseerde take away activiteiten. Hier zat dus al een eerste compensatie die 40 euro opleverde.
Weet daarnaast dat we als club per speler sowieso een aantal vaste kosten hebben: aansluiting Basket
Vlaanderen, verzekeringen, ... kosten die we ook afgelopen seizoen, Covid of niet, dienden te maken.
Een volledige terugbetaling van het lidgeld was dus uitgesloten, wél een maximale terugbetaling van 75%,
berekend op de activiteiten die niet doorgegaan zijn omwille van Covid.
Per ploeg werd dan ook nauwgezet bijgehouden welke trainingen en wedstrijden door corona niet zijn kunnen
doorgaan.
Voor de jonge leeftijdscategorieën (-12 jarigen) waren de opgelegde voorzorgmaatregelen een stuk soepeler.
Vandaar dat niet iedereen zomaar hetzelfde bedrag terugkreeg.
Hopelijk zijn hiermee een aantal vragen opgeklaard en hebben jullie deze geste geapprecieerd.

3.

Bestuur

Op bestuursvlak verandert er niks.
Het bestuur van de afgelopen jaren werkte immers goed samen.
Er is dan ook geen reden om de onderstaande taakverdeling te wijzigen.

BESTUUR
Peter Verhaeghe
Hugo Devue
Paulette Van Hoeck
Wouter Jaspers
Geert Tambuyser
Steven Hoedemaekers
Dirk Goris

4.

voorzitter
secretaris
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ondervoorzitter
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peter.verhaeghe@vvgb-law.com
hugo.devue@telenet.be
paulette.vanhoeck@gmail.com
woutjasp@gmail.com
geert@tambuyser.be
steven.hoedemaekers@telenet.be
dirk.goris3@telenet.be

Overlijden van onze ere-voorzitter William Biesemans

Op 14 mei laatstleden vernamen we het spijtige overlijden van William Biesemans na
een slepende ziekte.
William stond tot twee jaar geleden gedurende 31 jaar (!!!) aan het roer van onze club
als onze voorzitter.
Hij was een ongeëvenaarde sympathieke man, door iedereen geliefd en o.a. gekend
voor zijn humor.
Hij bleef, tot zolang de seniorwedstrijden mochten doorgaan, onze trouwste supporter
op de zaterdagavondwedstrijden.
Een (noodzakelijk) beperkte clubdelegatie nam dan ook op gepaste wijze afscheid op
de uitvaartplechtigheid van 22 mei.

5.

De club en zijn coaching staff

Tijdens het seizoen 2021-2022 zullen er in competitie 21 ploegen de clubkleuren van BC Grimbergen
verdedigen. Bij de jeugd tellen we 15 ploegen, bij de seniors 6.
Onnodig te zeggen dat dit een hele organisatie met zich meebrengt. Cafetaria uitbating en officiële functies
tijdens wedstrijden zijn maar enkele voorbeelden, maar met de hulp van talrijke vrijwilligers achter de
schermen, alsook de steun van talloze ouders wordt dit steeds tot een goed einde gebracht.
Een welgemeende “dankuwel” is hier meer dan op zijn plaats en we hopen ook tijdens het komende seizoen op
jullie inzet.
De coronapandemie was deels de oorzaak dat we op zoek moesten naar meerdere nieuwe coaches.
Geen eenvoudige taak, maar toch met dit mooi resultaat:
Jef Smissaert
Is een jeugdspeler van het eerste uur en behaalde zopas zijn trainersdiploma. Proficiat. Tijd dus om een
eerste trainersstap te zetten bij de U8 A categorie.
Niel De Schouwer
Nog zo’n eigen jeugdproduct die de trainerscursus volgde en dus klaar is om de U8 B ploeg onder zijn
hoede te nemen.
Amber De Borgher
Is een speelster uit onze eerste damesploeg. Zij behaalde eerder al haar B-trainersdiploma. Dit
gekoppeld aan een speelsterervaring op L2 niveau kan niet anders dan goed aflopen bij onze U16
meisjesploeg.
Wout Michiels
Nog zo’n eigen opgeleide speler die zijn kennis en spelerservaring wil doorgeven aan de U18 B jongens
ploeg.
Luc Rienckens
Het enige échte nieuw gezicht. Hij brengt een 30 jarige ervaring mee uit meerdere clubs. Naast de U16
A jongensploeg zal hij ook de Dames P1 en P2 ploeg onder zijn hoede nemen.
Wij heten alle nieuwe coaches van harte welkom en zijn ervan overtuigd dat zij bij ons de voldoening vinden
om jonge spelers en speelsters een goeie basketopleiding te geven.

Verder geven we ook volgend seizoen de kans aan eigen jeugdspelers om een eerste ervaring op te doen door
op te treden als assistent bij de laagste jeugdcategorieën. Kandidaten mogen zich nog steeds melden.

6.

De heren seniors

Onze seniorploegen kwamen zo goed als niet in actie afgelopen seizoen.
Bij de Heren leidde dat dan ook niet tot grote wijzigingen.
- Onze A-ploeg verliest dan wel Jasper Van Driquelle (naar Asse-Ternat), maar we verwelkomen Daan
Hubrechtsen die terugkeert naar zijn oude stal. Verder rekenen we op de doorstroom van jongeren die de
laatste jaren erg goed evolueerden in de B ploeg.
- Ook uit onze B-ploeg weinig nieuws. Het blijft daar een erg jonge (zelfde) ploeg die het uitstekend deed en
de kweekvijver is van onze eerste ploeg.
- Ook volgend seizoen blijven we een heren C-ploeg hebben die in 3e provinciale zal uitkomen.
Michel Bekaert blijft hier de coach. Ook hier geen nieuwe gezichten.

7.

De dames seniors

- Ondanks dat de dames A ploeg (2de landelijke), eigenlijk zo goed als niet in actie kwam, zijn er hier toch wat
verschuivingen.
Lise Van Cutsem is een gekend gezicht dat na een 1ste landelijk avontuur terugkeert en ongetwijfeld extra
kwaliteit meebrengt. Laura Gaspard en Juliette Deraedt (beiden eerder aan de slag bij Willebroek) zijn de
nieuwe gezichten die op basis van hun statistieken ongetwijfeld ook een meerwaarde zullen bieden.
- De dames B (1ste provinciale) en dames C (2e provinciale) vormen eigenlijk 1 ploeg, … heel eenvoudig omdat
ze ook samen trainen. Hier is de nieuwe coach (hierboven al vermeld) het grote nieuws waar we naar uitkijken.

8.

De trainingen

Globaal genomen loopt een basketseizoen van augustus tot mei.
Zeker voor onze seniorsploegen is een goede voorbereiding cruciaal op het komende seizoen en starten
traditioneel al begin augustus.
De meeste jeugdploegen beginnen wat later.
De coaches in kwestie zullen via mail polsen naar de aanwezigheden van spelers/speelsters in de maand
augustus. In functie hiervan zullen zij zelf meedelen wanneer de trainingen van start gaan.
Wij herinneren er aan dat elke afwezigheid steeds (en dus ook in de maand augustus) aan de respectievelijke
trainer dient verwittigd te worden!

9.

De wedstrijden & competities

De seniorploegen hebben tijdens de maand augustus al een druk voorbereidingsprogramma af te werken.
Hun kampioenschap start nochtans op algemene aanvraag van de clubs wat later dan anders: in het weekend
van 25 en 26 september. De jeugdploegen beginnen 1 tot 2 weken vroeger met de competitie.
De officiële wedstrijdkalenders zullen pas definitief zijn vanaf 1 augustus en zullen dan te consulteren zijn op de
website van Basketbal Vlaanderen: basketbal.vlaanderen/competitie/resultaten-en-kalender.
Kalenderwijzigingen na deze datum zijn uitzonderlijk maar toch ook nog mogelijk, maar daarvan worden jullie
dan verwittigd door de coaches.

10. Medisch getuigschrift
Om aan wedstrijden te mogen deelnemen is het noodzakelijk dat iedereen “medisch goedgekeurd” is. Daarvoor
dient het attest, dat tevens in bijlage wordt verstuurd, zo snel mogelijk ingevuld aan de coach worden
terugbezorgd. (Niet nodig voor de spelertjes van de U8 categorie!)
Opgelet: geen medisch getuigschrift = geen deelname aan wedstrijden!
Het is de logica zelve dat de ouders de coach goed inlichten indien er voor hun kind specifieke medische zaken
te melden zijn waarmee de trainer in kwestie tijdens de oefensessies en wedstrijden dient rekening te houden.

11. Gratis bal
Het is al jaren een traditie waar we ook dit jaar niet van afstappen: alle spelertjes tot
en met de U12 categorie krijgen gratis hun basketbal die ze telkens naar de training
moeten meebrengen.
Dit is althans het geval voor enerzijds alle nieuwe leden, maar ook voor de
eerstejaars U10. Zij zullen immers voor het eerst aantreden in competitie en spelen
dan ook voortaan met een grotere bal dan in het afgelopen seizoen.
Onze leden die eerder al hun persoonlijke bal kregen maar die nu versleten lijkt,
kunnen eveneens een nieuw exemplaar krijgen op voorwaarde dat hij/zij nog steeds
deel uitmaakt van maximaal de U12 categorie.

12. Clubinfo
Alle algemene clubinformatie vertrekt vanuit het secretariaat via mail.
Hou dit communicatiemiddel dus goed in de gaten.
Meld dan ook aan het secretariaat@bcgrimbergen.be iedere wijziging hieromtrent.
Ook coaches hanteren dit mediakanaal om ploeggebonden info door te geven.
Al moet gezegd dat meer en meer Whatsapp in de mode is.
Daar is iedere coach vrij in.

13. “Vertrouwenspersoon”
Basketbal Vlaanderen, en uiteraard ook onze club, wil dat zijn de leden zich
voelen binnen hun club.

100% veilig en vertrouwd

Om tot dit gevoel bij te dragen, zijn goeie omgangsvormen erg bepalend.
Ieder club is dan ook sinds kort verplicht zo’n “vertrouwenspersoon” aan te stellen.
Deze persoon wordt hét aanspreekpunt in de club waarbij de leden terecht kunnen voor alle “niet sportieve”
problemen zoals grensoverschrijdend gedrag, een onderwerp dat spijtig genoeg meer en meer in de actualiteit
komt.
Deze vertrouwenspersoon is bij voorkeur een laagdrempelig aanspreekpersoon die empathisch is, goed
kan luisteren, discreet kan handelen en kan doorverwijzen naar externe hulpverleners indien nodig.
Binnen onze club is daarvoor Annelies Devue aangesteld. Zij voldoet op basis van haar studies en
beroepservaring volledig aan alle vereisten om die taak op zich te nemen.
Haar gegevens: 0477 77 67 22, anneliesdevue@hotmail.com.

14. Info-avond nieuw seizoen
Noteer alvast in jullie agenda twee datums waarop de club een infoavond zal organiseren in feestzaal “De
Singel” van sporthal Soens te Strombeek.
Donderdag 9 september:
Om 19.15 uur: vooral de ouders van nieuwe leden zullen wellicht nog met een aantal vragen zitten die hier een
antwoord kunnen krijgen.
Om 20.00 uur: praktische uiteenzetting over de noodzakelijke taken die verwacht worden van de ouders. De
wedstrijdklok en het digitaal wedstrijdblad.
Vanaf de leeftijdscategorie van U10 worden dus veel leergierige ouders verwacht die deze taken op zich willen
nemen.
We hopen hier dus een aantal nieuwe gezichten te mogen ontmoeten, maar voor de “habitués” is deze
opfrissing misschien ook welkom.
Donderdag 16 september:
Om 20.15u: Hier wordt dieper ingegaan op de 24” secondenregel (enkel van toepassing vanaf de U14
categorie).

Dat blijkt immers een complexe regel te zijn waar veel ouders/vrijwilligers het moeilijk mee hebben.
Een specialist zal daarvoor aanwezig zijn om alle vragen daaromtrent te beantwoorden.

15. De website en facebookpagina
Dé informatiebron bij uitstek is onze clubwebsite www.bcgrimbergen.be.
Je kan er onder andere terecht voor:
- de trainingsuren,
- de competitie- en bekerkalenders,
- de gegevens van de trainers,
- de bestuurssamenstelling,
- de ploegsamenstellingen.
Ook facebook is een mediakanaal dat meer en meer actueel is. We hebben dan ook eigen groep. Surf daarvoor
naar https://www.facebook.com/bc.grimbergen/.

16. De GrimBears Basketschool
Kinderen van het geboortejaar 2016 worden komend seizoen de “starters”.
We verlagen voor het eerst het instapgeboortejaar met 1 jaar.
Zij zullen op een speelse manier gedurende iets meer dan een uur per week kunnen kennismaken met de
basketsport. Hiervoor zal een grootse rekruteringsactie via de scholen op touw gezet worden.
De 6 jarigen van het geboortejaar 2015 (U8 B ploeg) zullen voortaan twee keer per week training krijgen
teneinde de evolutie wat sneller te laten verlopen.
Vanaf januari 2022 zullen ook zij voor het eerst kunnen kennismaken met wedstrijden in een speciaal voor hen
aangepaste formule, de Peanutstornooien.
Voor de groep kinderen die afgelopen seizoen behoorden tot de Basketschool B, en om 16 uur op woensdag
hun training hadden, “promoveren” nu naar de “U8 A ploeg.”.
Hier ook worden de trainingen opgevoerd naar twee stuks per week.
En ook zij zullen vanaf januari 2022 in een competitiesysteem stappen met bijna wekelijks een wedstrijd in het
weekend in een 3 tegen 3 formule op een half veld.

17. Enkele initiatieven die volgend seizoen blijven bestaan
- De Grimbergse basketbalkampen (herfst- en kerstvakantie)
Zij staan zeker terug op het programma op voorwaarde dat er voldoende deelnemers zich inschrijven én
voldoende trainers zich beschikbaar stellen.
- De P.A.-raad (ploegafgevaardigden-raad)
Dit initiatief werd enkele jaren geleden in het leven geroepen en met veel enthousiasme onthaald. Per ploeg
zitten we graag met 2 ouderafgevaardigden halfweg het seizoen eens rond de tafel om ook vanuit deze
invalshoek wat feedback te krijgen.
- Familie eetfestijn
Tenzij er nog beperkende coronamaatregelen zijn, organiseren we terug op zaterdag 16 en zondag 17 oktober
2021 een eetfestijn in de Singel te Strombeek. Daar hopen we via eenvoudige gerechten wat extra geld in de
clubkas te krijgen.
Indien er dan nog te veel coronabeperkingen zouden zijn, zal dit vervangen worden door een take away actie
zoals we dat afgelopen seizoen ook noodgedwongen deden.
- Italiaans eetfestijn
Ook dit wordt een traditie die plaatsvindt op zaterdag 12 en zondag 13 maart 2022 … net zoals altijd in zaal de
Singel te Strombeek.
Voor elk eetfestijn krijgen jullie een kortingskaart van 20 euro per gezin die inbegrepen zit in het lidgeld en die
aftrekbaar zijn aan de kassa.

18. Cafetaria uitbating sporthal Vertommen
Wat betreft de uitbating van de cafetaria wordt aan de formule die van toepassing was niets veranderd.
Het moge duidelijk zijn dat dit een belangrijke bron van inkomsten is voor de club en die dan ook de nodige
aandacht verdient. De club beschikt echter spijtig genoeg niet over voldoende “vaste” vrijwilligers die deze taak
een volledige zaterdag voor hun rekening kunnen nemen. Dat betekent dat we hier rekenen op de hulp van
bereidwillige ouders.
Een beurtrolsysteem zal dus op poten gezet worden dat vanwege haar eenvoud niet gewijzigd wordt: 1 ouder
van iedere jeugdploeg baat de cafetaria uit vanaf 1 uur voor de start van hun eigen thuiswedstrijd, en eindigt 1
uur na de start van hun wedstrijd. Telkens dus shiften van twee uur.
Voorbeeld: wedstrijd om 15 uur… uitbating van 14 tot 16 uur.
Eenmaal per jaar is de baruitbating ook gekoppeld aan de organisatie van een “ploegactiviteit”. Dit betekent dat
een ploeg, naast de uitbating van de bar, ook moet instaan voor het aanbieden van een snack naar keuze
(pannenkoeken, hotdogs, …). Deze inkomsten worden gebruikt om onze clubkas te spijzen ten voordele van de
jeugdwerking.

19. De clubfinanciën en sponsoring
Het wordt jaar na jaar een zware opdracht gezien de economisch moeilijke tijden, maar toch lukt het onze club
elk seizoen om de financiële balans in evenwicht te houden.
De lidgelden dekken slechts een klein gedeelte van de kosten en dankzij de inspanningen van de bestuurscellen
Events en Sponsoring trachten we de kosten voor ouders en spelers zo laag mogelijk te houden.
Bij deze doen we dan ook een meer dan een warme oproep naar nieuwe mensen die zich wat extra kunnen
engageren met de bedoeling aan de nodige inkomsten te geraken via partners uit de regio.
Aan iedereen die een zelfstandig ondernemer is, of iemand goed kent: we zijn op dit moment volop bezig aan
de samenstelling van ons nieuw seizoenboekje waar al vanaf de som van 45 euro via een advertentie de club
kan gesteund worden.
Aarzel niet om de sponsorcel te contacteren via sponsoring@bcgrimbergen.be.

20. Wist je dat
… zo goed als alle mutualiteiten een bedrag uitkeren voor iedere jongere die ingeschreven is in een sportclub?
Op een door het ziekenfonds af te leveren standaardformulier bevestigen wij graag het lidmaatschap zodat u
een stukje van het lidgeld kan recupereren.
… je op een makkelijke manier op onze clubwebsite de adressen en wegbeschrijving naar de sportzalen van
onze tegenstander kan terugvinden?
… je vanaf de U18 categorie (16 jaar), dankzij een sponsorovereenkomst, tegen een sterk verlaagd tarief kan
gaan fitnessen bij Fitenergy in Koningslo-Vilvoorde.

21.

MD Sport

MD Sport is een sportwinkel die uitsluitend basketmateriaal verkoopt, hij mag dus gerust de specialist uit de
regio genoemd worden. Ook deze winkel is een sponsorpartner van onze club. Hij biedt dan ook een
uitzonderlijke korting aan, en dit exclusief voor onze clubleden, tegen afgifte van onderstaande bon.
Kunstenaarstraat 90 te 1020 Laken is het adres, niet ver van het Koninklijk Paleis en het Bockstaelplein. Een
kleine winkel, maar voor kwaliteitsbasketschoenen van de grote merken, kan je nergens beter zijn.

10/06 tot 21/10/2021

