
Bericht aan alle leden van Basket Blankenberge, 
  

Het is geen nieuws meer dat door het toedoen van COVID-19 we noodgedwongen een ongezien 
seizoen moeten afwerken.  Ook het vorige seizoen is abrupt gestopt.  
Wij volgen dan ook nauwgezet de verschillende  richtlijnen op en we kunnen jullie alvast zeggen dat 
wij als bestuur en sportieve cel het nodige doen om een nieuwe start te voorzien.  Vanaf het 
ogenblik dat wij vanuit het lokaal bestuur groen licht krijgen om te starten zullen we dan ook met 
de toegelaten leeftijden (voorlopig vanaf geboortejaar 2008) aan de slag kunnen.  We wachten 
dus de goedkeuring van het lokaal bestuur af.  Volgende spelers zouden dan in de huidige 
maatregelen kunnen starten: U10, U12, basketschool, shottraining en sommige die bij U14 spelen 
maar tot geboortejaar 2008 behoren. Uitzonderingen kunnen hierop niet toegestaan 
worden.  Voor sporters vanaf geboortejaar 2007 of ouder zijn tot op heden nog geen 
mogelijkheden om te sporten.  Dit door de regels die op Vlaams en federaal niveau vastgelegd 
zijn.  Wij volgen wijzigingen hieromtrent ook nauwgezet op. 
Als basketclub zijn wij dus genoodzaakt om richtlijnen op federaal en Vlaams niveau op te 
volgen.  Maar ook vanuit Basket Vlaanderen en het lokale bestuur dienen we de nodige regels te 
volgen. 
Tot zover de uitleg over een heropstart van de trainingen voor bepaalde ploegen. 
Het bestuur besliste wel om in het jaar 2020 geen enkele wedstrijd te spelen.  Ten vroegste komen 
wij dus met onze ploegen terug in actie op wedstrijd in januari 2021. 
  
 

Verder kunnen we meedelen dat we een kerststage zullen voorzien voor de leeftijd vanaf 
geboortejaar 2008.  Dit alles onder voorbehoud van wijzigingen die ons opgelegd worden. 
Er zal wel een democratisch prijs aangerekend worden aan de spelers die kunnen deelnemen aan 
de kerststage, maar deze zal berekend zijn op de werkelijke kosten die we als basketclub daarin 
hebben.  
  
 

Als laatste willen wij nog een financieel standpunt van de club aanhalen.  Wij beseffen als club - dat 
buiten onze wil om - niet alle trainingen, wedstrijden en opleiding kan doorgaan zoals voorzien aan 
het begin van een seizoen.  We hadden het ook graag anders gezien maar er was en is geen 
keuze.  Hierbij komt ook dat sponsors en inkomsten van onze bar ook achterwege gebleven 
zijn.  Nota bene onze 2 belangrijkste bronnen van inkomsten voor onze werking.  Een behoorlijke 
streep in het budget en ook het besef dat we onze afspraken met sponsors niet kunnen waarmaken 
op dit ogenblik is geen leuke zaak. 
Een terechte vraagstelling van sommige leden of er een teruggave in het lidgeld voorzien zal worden 
komt dan ook wel eens onze richting uit. 
Als bestuur hebben we beslist om deze vraag en de nodige berekening hiervan pas op het einde van 
het seizoen (maand mei 2021) te maken.  Het is echter aan de meet van het seizoen dat wij daar 
een correct beeld op zullen hebben.  We zullen proberen om jullie daar niet in de steek te laten dus 
verder info hierover volgt nog. 
Langs deze weg hopen wij enkele van jullie vragen beantwoord te hebben.  
Blijf vooral zorgen voor elkaar en hou het verstandig en gezond. 
 
 
  

Met sportieve groet, 
  

Bestuur Basket Blankenberge 


