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1. Een woordje vooraf 
 
Laat ons hopen dat we het woordje “corona” komend seizoen niet meer hoeven uit te spreken. 
Ook al heeft het vorig seizoen zeker nog zijn rol gespeeld, de laatste maanden evolueerden hoopvol. 
 
De voorbereidingen voor het nieuwe basketbalseizoen verliepen in ieder geval in de richting van het 
”normale”. 
 
Het invullen van de diverse trainersposten (een zeer moeilijke opgave, lees verder), 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 sinds enkele weken ook klaar mee zijn. 
 
 
2. Lidgelden 2022-2023 
 
Niet iedereen leest en hoort het via de media, nee, iedereen voelt het ook in zijn portemonnee: het leven 
is duurder geworden. En wij als sportclub ontsnappen daar niet aan. 
 
Jullie zullen het niet graag horen maar wij hebben onze lidgelden dan ook moeten herzien teneinde het 
seizoen probleemloos door te komen. 
 
We blijven wel trouw aan de zogenaamde transparantie door per categorie alles te berekenen in functie 
van de aangeboden basketuren zowel qua trainingen als qua wedstrijden. 
De kortingskaarten op onze eetfestijnen (in het komende seizoen slechts 1), zullen verdwijnen. 
 
Ieder lid krijgt omstreeks deze tijd via mail de factuur in kwestie. 
 
 
3. Bestuur 
 
Op bestuur vlak verandert er niets. 
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 voorzitter 0475 75 46 10 peter.verhaeghe@vvgb-law.com 
Hugo Devue secretaris 0472 69 40 71 hugo.devue@telenet.be 
Paulette Van Hoeck penningmeester 0479 21 61 83 paulette.vanhoeck@gmail.com 
Wouter Jaspers ondervoorzitter 0471 62 25 32 woutjasp@gmail.com 
Geert Tambuyser sportieve cel 0478 24 81 69 geert@tambuyser.be 
Steven Hoedemaekers sponsorcel 0477 45 33 42 steven.hoedemaekers@telenet.be 
Dirk Goris feestbestuur 0473 36 88 99 dirk.goris3@telenet.be 
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4. De club en zijn coaching staff 
 
Het algemeen fenomeen, in alle sportclubs over alle sporten heen, heeft ook ons getroffen. Niet alleen 
haken noodzakelijke vrijwilligers af, ook coaches geven er voor het 2de jaar op rij de brui aan. 
Om uiteenlopende redenen zijn niet minder dan 10 actieve coaches gestopt in onze club. 
Dat vul je spijtig genoeg niet zomaar in, met als resultaat dat we veel jongeren hebben moeten 
ontgoochelen. Niet alleen nieuwe geïnteresseerde kinderen hebben we moet weigeren, maar ook een 
aantal bestaande leden hebben we niets meer kunnen aanbieden. 
 
Tijdens het seizoen 2022-2023 zullen er in competitie nog  slechts 15 ploegen de clubkleuren van BC 
Grimbergen verdedigen. Verleden seizoen waren er dat nog 21. 
 
Veel nieuwe gezichten hebben we dan ook niet aan te kondigen. 
 

Hugo Devue 
Is uiteraard gekend en zal noodgedwongen de trainershoes terug aantrekken bij de U08 A-ploeg. 
 
Jens Vandeput 
Ook hij is geen onbekende en kan (gelukkig voor ons) het trainerschap niet missen na een korte 
sabatperiode. Hij neemt de U16 jongens onder zijn hoede. 
 
Daan Hubrechtsen 
Als speler in onze herenploeg is ook hij gekend en neemt eveneens na een jaartje weggeweest te 
zijn de U14 ploeg in handen. 
 

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. 
 
 
5. De heren seniors 
 
- Verschillende spelers van onze A-ploeg van afgelopen seizoen (1e Provinciale), vonden de tijd gekomen 
om de lat wat lager te leggen en acteren volgend seizoen op eigen vraag in 2de Provinciale. 
 
- Onze B-ploeg (2de Provinciale) zet de stap in de andere richting en zal dus aantreden in de hoogste 
provinciale categorie. 
 
- Ook volgend seizoen blijven we een heren C-ploeg hebben die in 3de provinciale zal uitkomen, dit keer 
aangevuld met heel wat jongeren uit de U21 B-ploeg van afgelopen seizoen. 
 
  
6. De dames seniors 
 
- Onze dames A-ploeg (2de landelijke), verliest Laura Gaspard (Basket Willebroek) maar wordt wel 
aangevuld met 2 jonge talenten: Tineke Provost (BBC Haacht) en Kaat Peeters (Kangoeroes Basket 
Mechelen). 
 
- De dames B-ploeg (1ste provinciale) wordt aangevuld met wat overblijft van de U19 meisjesploeg van 
vorig seizoen… door deze aanvulling zal het speelster tekort van verleden seizoen opgelost zijn. 
 
 
7. De trainingen 
 
Globaal genomen loopt een basketseizoen van augustus tot mei. 
Zeker voor onze senior ploegen is een goede voorbereiding cruciaal op het komende seizoen, waardoor 
deze al starten begin augustus. 
 
De meeste jeugdploegen beginnen wat later. 
De coaches in kwestie zullen dat aan hun ouders/spelers/speelsters nog meedelen. 
Wij herinneren er aan dat elke afwezigheid steeds (en dus ook in de maand augustus) aan de 
respectievelijke trainer dient verwittigd! 



8. De wedstrijden & competities 
 
Voor de L2 Dames en de P1 Heren ploeg ziet het competitieverloop er iets anders uit dan gewoonlijk. 
Zij werken in een reeks van 8 ploegen een eerste gedeelte af, om vanaf midden februari in een soort van 
“play-off” systeem terecht te komen om stijgers en dalers aan te duiden. De spanning wordt bij deze wat 
opgevoerd. 
 
De P2, P3 heren en de P1 dames spelen daarentegen in een “normale” competitievorm met reeksen van 
14 ploegen. 
 
De jeugdploegen spelen, zoals de laatste jaren het geval al was, een eerste ronde tot kerstmis, om 
daarna de reeksen te herverdelen in functie van de uitslagen van de eerste ronde. 
 
De officiële wedstrijdkalenders zullen definitief zijn vanaf 15 juli 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. 
 
 
9. Medisch getuigschrift 
 
Hier heeft de federatie de jaarlijkse medische (sport)keuring afgeschaft. 
Zij wordt vervangen door een 4 jaarlijks medisch attest. 
 
Concreet:  
-Beginnende spelers moeten altijd een medisch attest binnenleveren. 
-Spelers van het geboortejaar 2008 en 2004 moeten eveneens voor volgend seizoen een medisch attest 
binnenbrengen, en daarna om de vier jaar want zo’n attest blijft geldig voor de drie daarop volgende 
seizoenen. 
-Spelers van 2009 en jonger: hun bestaand medisch attest wordt automatisch verlengd tot en met de 
U14 categorie. 
 
Het document in kwestie voor wie het nodig heeft kan afgedrukt worden via deze link: 
www.bcgrimbergen.be/onewebmedia/20220701_attestmedischescreening.pdf 
  
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. 
 
 
10. 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 een gratis 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 (maat 5) 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. 
 
 
11. Clubinfo  
 
Alle algemene clubinformatie vertrekt vanuit het secretariaat via mail. 
Hou dit communicatiemiddel dus goed in de gaten. 
Iedere clubgebonden vraag kan ook gesteld worden via het mailadres: secretariaat@bcgrimbergen.be. 
 
De coaches hanteren meestal het mediakanaal “WhatsApp” vanwege zijn snellere bereikbaarheid. 
Gelieve dan ook jullie telefoonnummers door te geven aan jullie coach. 
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12. Vertrouwenspersoon 
 
Basketbal Vlaanderen, en uiteraard ook onze club, wil dat zijn leden zich 100% veilig en vertrouwd 
voelen binnen hun club. 
 
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. 
 
 
13. Info-avond nieuw seizoen 
 
Traditioneel organiseren we begin september een infoavond waar: 
 
- Ouders van nieuwe leden terecht kunnen met nog een aantal vragen. 
- Een praktische uiteenzetting gegeven wordt over de noodzakelijke taken die verwacht worden van de 
ouders zoals de wedstrijdklok en het digitaal wedstrijdblad. 
- …. Maar ook de “24 seconderegel” (vanaf de U14 categorie) is voor velen een onbekend iets die wat 
uitleg vergt. 
 
De juiste datum in kwestie moet nog bepaald worden en zal nog meegedeeld worden. 
 
 
14. 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/. 
 
 
15. De U06 en U08 categorieën 
 
- Kinderen van het geboortejaar 2017 worden komend seizoen de “starters”. 
Zij zullen op een speelse manier gedurende iets meer dan een uur per week kunnen kennismaken met de 
basketsport op woensdagnamiddag in zaal Vertommen in Strombeek. Hiervoor zal nog een 
rekruteringsactie via de scholen op touw gezet worden. 
 
- De 6-7 jarigen worden ook volgend seizoen opgedeeld per geboortejaar: 
 
° Kinderen met 2015 als geboortejaar (U08 A-ploeg) trainen twee keer per week en starten onmiddellijk 
in een competitieformule van 3 tegen 3 op een half terrein (twee wedstrijden tegelijk). 
 
° Kinderen van het geboortejaar 2016 (U08 B-ploeg) trainen eveneens twee keer per week maar zullen 
pas vanaf januari 2023 kennismaken met wedstrijden op de voor hen speciaal georganiseerde  
“Peanutstornooien”. 
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16. Enkele extra-sportieve initiatieven die op het programma staan: 
 
 - Kwisavond. 
 
Het is nog met enig voorbehoud dat we dit nieuw initiatief aankondigen… omdat het immers ook voor ons 
nieuw is. Enkele organisatorische vragen moeten nog een geruststellend antwoord krijgen.  
Personen die hier wat ervaring mee hebben en er méé hun schouders willen onder zetten… graag.  
Vrijdag 18 november is daarvoor de richtdatum. 
 
 - Italiaans eetfestijn 
 
Dit is het enige “eetfestijn” dat we nog organiseren. Hou alvast vrijdagavond 3 en zaterdag 4 maart  
2023 vrij in jullie agenda. Het eetfestijn vindt, zoals steeds plaats, in zaal de Singel in Strombeek. 
De 20 euro kortingkaart die vroeger daarvoor in het lidgeld inbegrepen was, vervalt. 
 
 - Clubdag 
 
Op zaterdag 6 of 13 mei 2023 (in functie van de nu nog ongekende wedstrijdkalender) sluiten we in onze 
sporthal Vertommen het seizoen af met een wedstrijd voor iedereen… en dat mag gerust letterlijk 
genomen worden: ook de ouders komen daar immers aan bod terwijl er gans de dag door een hapje kan 
gegeten worden. 
 
 
17. Cafetaria uitbating sporthal Vertommen 
 
Wat betreft de uitbating van de cafetaria wordt aan de formule die van toepassing was niets veranderd. 
 
Het mag 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 die 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. 
 
 
18. De clubfinanciën en sponsoring 
 
Het wordt jaar na jaar een zwaardere 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 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 45 euro via een advertentie de club kan 
gesteund worden.  
 
Aarzel niet om de sponsorcel hiervoor te contacteren via sponsoring@bcgrimbergen.be. 
 
 
19. 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? 
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20. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/06 tot 22/10/2022 


