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Kaartverkoop EK-kwalificatieduel Nederland-Hongarije gestart

Nationaal Basketball Congres en AV op 30 november
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Officiële mededelingen

Overig nieuws

Kaartverkoop EK-kwalificatieduel

Nederland-Hongarije gestart

De kaartverkoop voor de vrouweninterland Nederland-Hongarije is gestart.

De Orange Lions spelen hun eerste wedstrijd voor de kwalificatie voor

EuroBasket 2021 op donderdag 14 november a.s. om 19.30 uur in Amsterdam.

In de Sporthallen Zuid is dan Hongarije de eerste tegenstander. 

Korting

Kaarten kosten €12,50 per stuk en  €10,00 voor kinderen t/m 12 jaar. Ben

je lid bij de Nederlandse Basketball Bond? Dan krijg je €2,50 korting op

je ticket. Bij het bestellen kun je het lidmaatschapnummer gebruiken als

kortingscode. Je persoonlijke lidnummer kun je vinden in de Basketball.nl

app. Open de app, klik op de drie streepjes linksboven en ga vervolgens

naar 'Digitale pas'. Daar vind je het zevencijferige lidmaatschapnummer.
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Bestel nu je kaarten!
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Nationaal Basketball Congres en AV op

30 november!

Op de laatste zaterdag van november vindt alweer de vijfde editie van het

Nationaal Basketball Congres (NBC) plaats in de Maaspoort in Den

Bosch. Zoals gebruikelijk staat het ochtenddeel in het teken van de

Algemene Vergadering (AV). De agenda voor de AV is vanaf nu te bekijken.

Wat betekent het sportakkoord voor jouw

vereniging?

In juni 2018 hebben de sportsector, gemeenten en de rijksoverheid het

Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' ondertekend. Daarin zijn zes

ambities geformuleerd om de sport in Nederland te versterken. Voor vijf

ambities zijn destijds deelakkoorden gesloten die door 40 partijen zijn

ondertekend. In het Sportakkoord is afgesproken dat de zesde ambitie

'Topsport die inspireert!' in 2019 zou worden uitgewerkt. Dat is

inmiddels gebeurd, waardoor het Sportakkoord nu compleet is.

Wil je meer weten over het Sportakkoord en wat het voor jouw vereniging

kan betekenen? Dan is de workshop 'Wat betekent het Sportakkoord voor

jouw vereniging?' tijdens het NBC een kans die je niet moet laten liggen.

Bas van der Heijden is actief als sportformateur en vertelt je alles over

waarom je als basketbalvereniging de kansen van het Sportakkoord niet

onbenut moet laten.

Terugblik Basketball Meet Ups

In september hebben de tweede Basketball Meet Ups van dit jaar

plaatsgevonden. Op vijf locaties in het land zijn het bestuur en de

werkorganisatie van NBB in gesprek gegaan met verenigingen over de

begroting 2020. In een 'begrotingsmonopolie' konden de aanwezigen

aangeven hoe zij het contributiegeld wilden verdelen en welke onderwerpen

het belangrijkst zijn. Daarnaast werden nog enkele andere onderwerpen

besproken. In de presentatie zijn alle onderwerpen en uitkomsten terug te

vinden.

Bekijk de agenda van de AV

Schrijf je in voor het NBC
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Reminder

Vacatures Bondsreglementencommissie

De Bondsreglementencommissie is een commissie van het bestuur en

adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de reglementen van de

Nederlandse Basketball Bond. De commissie bestaat op dit moment uit een

voorzitter, twee leden en wordt ondersteund door het bureau. In verband

met het aanstaande vertrek van de voorzitter van de commissie is het

bestuur op zoek naar kandidaten voor de functie van voorzitter. Daarnaast

is de commissie ter uitbreiding nog op zoek naar een nieuw lid.

Officiële mededelingen
Besluitenlijst bestuursvergadering 27 augustus 2019

Besluitenlijst bestuursvergadering 1 oktober 2019

Normen Tucht- en Geschillencommissie

Overig nieuws
Mariska Beijer straalt op de rode loper in New York

Orange Lions winnen zilveren medaille op World Beach Games

Aandacht voor scheidsrechter tijdens Week van de Scheidsrechter

Nederlandse mannen eindigen als vierde bij WK 3x3 U23

Maak kennis met nieuwe aanwinst René Vlaanderen
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