
Bestuursverslag Basketball Vereniging 
Amsterdam  

Seizoen 2020 - 2021 
 

1. Algemeen: 
 BV Amsterdam heeft een heel ‘vreemd’ seizoen doorgemaakt, net als de overige 

sportverenigingen en de samenleving als totaal. Corona, of Covid was het sleutelwoord.  
Na de 1e lockdown in het voorjaar 2020 is de vereniging medio augustus met frisse moed, en 
in Corona aangepaste vorm, weer gestart met alle activiteiten.  
Wederom konden we helaas niet meteen aan de slag op onze centrale locatie, de Van 
Hogendorphal, zodat het opstarten ook hierdoor meer coördinatie en energie vroeg.  
Begin oktober werd zichtbaar dat het corona virus weer om zich heen greep, en half oktober 
konden de senior leden alleen nog aangepast trainen. Op 15 december werd ook voor de 
jeugd een stop op trainen afgekondigd.  
Begin maart werden buitentrainingen tot en met 17 jaar weer toegestaan. De vereniging 
heeft deze ‘handschoen opgepakt’, onder meer door zelf een tijdelijk trainingsveld in het 
Westerpark op te zetten.  
Behalve op zondag waren er dagelijks BVA teams in het Westerpark (of elders in de stad) 
actief. Langzamerhand werd de Covid maatregelen weer wat versoepeld. Begin mei konden 
we met de jeugd tot en met 17 jaar weer in de sporthal aan de slag en eind mei mochten 
zelfs ook weer de senioren binnen trainen, vrijwel zonder beperkingen.  
Al met al is er op het bestuur en zeker ook op alle leden een groot beroep gedaan op 
flexibiliteit en op creatief vermogen. Hoewel we enorm balen van de zeer langdurige stop in 
dit seizoen (vooral voor de senioren) kijken we uiteindelijk toch met een zekere tevredenheid 
terug op dit vreemde seizoen. 

 Het aantal leden in de club is dit seizoen stabiel gebleven, ondanks alle Corona-troubles. 
Gedurende het seizoen hebben we wachtlijsten moeten hanteren voor de senioren, enerzijds 
door de Corona maatregelen maar ook omdat er veel belangstelling is om bij BV Amsterdam  
te komen spelen.  

 BV Amsterdam heeft weer geholpen de Basketball’sCool te ‘draaien’. De club levert trainers 
ter assistentie van de hoofdtrainer. De Basketball’sCool is weer goed bezocht. 53 kinderen 
hebben de Basketball’sCool bezocht. 
 

 

2. Accommodaties 
 De trainingen van de BVA teams zijn gehouden op 3 locaties: Van Hogendorphal (1 en 2), 

Sporthal Laan van Spartaan, Het 4e Gymnasium. De beschikbaarheid van trainingsvelden 
beperkt BV Amsterdam bij een mogelijke verdere groei.  

 De hoogte van de parkeergelden bij de Van Hogendorphal blijft een punt van irritatie en van 
zorgen bij de vereniging. Het lukt ons als vereniging (ook niet samen met andere gebruikers 
van deze hal) niet om daar een oplossing voor te vinden. Het is kennelijk een ‘fact of life’. 

 
3. Sportief 
 Op sportief vlak valt er voor de 2e achtereenvolgende manier eigenlijk niet zo veel te 

vertellen over het afgelopen seizoen. De teams draaiden tot medio oktober goed mee in de 
competities  maar ook dit jaar zijn die niet uitgespeeld.  

 



4. Scheidsrechters 
 BV Amsterdam blijft kampen met een achterstand bij het opleiden van nieuwe 

scheidsrechters, opgelopen in eerdere seizoenen a.g.v. introductie van een nieuwe manier 
van opleiden vanuit NBB.  
Hoewel de NBB inmiddels een vereenvoudiging van de opleidingsprocedure heeft 
doorgevoerd, hebben we nog onvoldoende gebruik kunnen maken van deze speelruimte die 
de clubs is geboden.  
Opleiden zal vanaf aanvang van het volgende seizoen veel aandacht moeten krijgen. Het 
bestuurslid dat gedurende een lange periode de planning van de scheidsrechters heeft 
gedaan heeft gemeld dat hij hiermee stopt. BV Amsterdam zoekt dus iemand (of een duo..) 
die deze taak kan overnemen.  

 Aantal leden geslaagd voor Basketballmasterz.nl  Spelregelbewijs (‘BS 1’): 21 

 Expats (mits Engelstalig) kunnen sinds dit seizoen deelnemen aan een Engelstalige e-learning 
voor het Basketballmasterz.nl Spelregelbewijs.  
Totaal aantal expats geslaagd: 6 

 Aantal refs geslaagd BS2: 8 

 Aantal refs in opleiding voor BS2: 10, plus 21 starters 19 juni j.l. Totaal: 31 

 Aantal refs in opleiding voor BS3: 8 
 

5. Bestuur 
 Het bestuur bestond dit seizoen uit de volgende leden: 

Gerard Herts (o.m. ledenadministratie en planning scheidsrechters). Thijs van Oosten 
(Technische Commissie Jeugd), Dana Blekkenhorst (jongste jeugd), Gemma Koelmans (sr. 
dames teams, scheidsrechters opleidingen, ‘social media’), Linda Blom & Lena Queromes 
(financiën), Emma Kruijswijk (nieuw, algemeen lid), Abdrahim Rachati (nieuw, heren senioren 
hoogste teams), Her Koelmans (voorzitter) 

 Als de leden daar mee instemmen bestaat het bestuur voor het nieuwe seizoen uit de 
volgende personen:  
Thijs Jan van Oosten (Technische Commissie alle jeugd)… is nog even onzeker, Gemma 
Koelmans (Dames sr., scheidsrechtersopleidingen en ‘social media’), Linda Blom & Lena 
Queromes (financiën), Gerard Herts (secretaris, ledenadministratie), Emma Kruijswijk 
(evenementen), Abdrahim Rachati (TC heren senioren, hoogste teams) 
en Her Koelmans (voorzitter). 
Vacatures:  

o Planning wedstrijden op zaterdag en planning scheidsrechters en jurytafelbezetting.. 
o Afvaardiging jongste jeugd, m.n. U10 en 12  

We zoeken verder nog aanvullingen, vooral gericht op contacten met senioren Heren en een 
algemeen bestuurslid.  

 

6. Overig: 
 Vertrouwenspersoon: Esmee Jansen is gedurende het seizoen niet benaderd voor 

knelpunten binnen de vereniging. 
 

7. Komend seizoen: 
In het komende seizoen zullen de volgende thema’s centraal staan in de vereniging: 

 Allereerst hopen we dat we verschoond blijven van de diverse maatregelen in het kader van 
de Corona preventie. Maar als daar onverhoopt tóch nog weer aandachtspunten uit voort 
komen zullen we die in de lijn van het afgelopen seizoen oplossen. 

 De vereniging is van zins meer inzet te plegen op de sportieve prestaties van de ‘hoogste’ 
teams. Dit geldt voor jeugd en voor senioren. De Technische Commissie van BV Amsterdam  



zal zich niet meer alleen beperken tot de jeugd maar zal zich ook gaan richten op de hoogste 
senioren teams. Dit zal een aanpassing vragen in de verhoudingen tussen teams en club: 
waar tot nog toe teams veel zelf konden bepalen zal er nu meer in overleg met TC en/of 
bestuur moeten worden gewerkt. We hebben er vertrouwen in dat dit, na wat gewenning, 
goed zal slagen. 

 We willen bij aanvang en einde van het seizoen een goede en gezellige samenkomst voor alle 
leden organiseren. De seizoens-opening is al gepland op zaterdag 4 september, in de Van 
Hogendorphal. 

 In afstemming met de NBB zal BV Amsterdam zelf de organisatie en exploitatie van de 
‘Basketball’sCool’ op zich gaan nemen. Voorwaarde is de toekenning van subsidie vanuit de 
gemeente Amsterdam voor kosten voor zaalhuur en een hoofdcoach. De subsidie aanvraag 
zal in samenspraak met de NBB worden ingediend.  

 De club zal een aantal praktische thema’s moeten uitwerken/oplossen, onder meer: 
o VOG regelen voor alle actieve vrijwilligers 
o Zaaldiensten beter verdelen over de leden 
o De afspraken over het budget voor de ‘vrienden van BVA’ moeten worden 

uitgewerkt.  
o We willen de afspraken over de vertrouwenspersoon beter onderbouwen en 

vastleggen. 
o We moeten ons verdiepen in een nieuwe wet: de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen), die op 1 juli 2021 van kracht werd.  
 
 
 


