Limitatieve Bestedingslijst Give & Go 2018
Deze bestedingslijst is limitatief en bepaalt welke goederen en diensten aangekocht kunnen worden
met het subsidiebedrag van de Basketbal Vlaanderen Give & Go.
1. BALLEN
a. Lederen basketballen (FIBA approved): Maat 5
b. Lederen basketballen: Maat 6
c. Lederen Basketballen: Maat 7
d. Practice shootingball
e. Foamballen
f. Reactionballen / Reactaballen
g. Stabilisatieballen
h. Krachtballen
2. RINGEN
a. Practice shooting ring (monteerbare ring om basketring te vernauwen)
b. Rebound ring (monteerbare ring zodat de bal niet door de basketring kan)
c. Klapringen
d. Overhangborden (peanuts-tornooien) en/of materiaal om deze aan te maken
e. Babybasketbaldoelen (basketmanden) voor pre-microben
3. INSCHRIJVINGSGELDEN
a. Inschrijvingsgeld voor Basketbal Vlaanderen-erkende clinics en kaderweekend Basketbal VL
b. Inschrijvingsgeld VTS-trainerscursussen
c. Inschrijvingsgeld scheidsrechterscursussen
d. Lidgeld coachesvereniging
4. ONKOSTEN / VERGOEDINGEN
a. Verplaatsingsonkosten (bus/trein) naar externe stageplaats voor een jeugdstage
b. Verplaatsingsonkosten trainers
c. Sportmedische keuring van jeugdspelers via extern centrum
d. Fitnessabonnement voor jeugdspelers van de club
e. Betaling kiné /dokter voor medische begeleiding van jeugdspelers
f. Opmaak beleidsplan clubs door een extern bedrijf
g. Sportadministratie software
h. Vergoeding jeugdcoördinator (2 VOORWAARDEN!)
- Indien gewerkt wordt met wettelijk kader (facturen, loonfiches,…)!
- Diploma A Trainer!
i. Vergoeding jeugdtrainers (2 VOORWAARDEN!)
- Indien gewerkt wordt met wettelijk kader (facturen, loonfiches,…)!
- Indien de trainer een diploma heeft van 1 niveau hoger dan de diplomaplicht voorschrijft
(Uitzondering U8/U10: minstens Instructeur B-diploma)

5. KLEIN MATERIAAL
a. Spots, kegels, springset (kegels met gaatjes en stokken), hoepels / fietsbanden
b. Loopladders / coördinatieladders
c. Springtouwen
d. Hartslagmeters
e. Evenwichtsplaat
f. Power speed resistor (afremmen van medespeler)
g. Video’s / DVD’s basketbalclinics, boeken
h. D-man / spelersfiguren
i. Vision Dribbelbrillen
6. GROOT MATERIAAL
a. Wedstrijduitrustingen jeugdteams (Bedrukking wedstrijduitrusting)
b. IJsmachine (voor fysiotherapie)
c. Zaalhuur (enkel huur voor jeugdtrainingen. Trainingsschema toevoegen als bijlage).
(maximum 50% van het toekende subsidiebedrag aan zaalhuur)
d. Bounce back (opgespannen net om passen naar te geven)
e. Basketball Shooting Machine
f. Hometrainer
g. Ballenkarren
h. Groepsaankopen Basketbal Vlaanderen
i. Direction Ledsreact (via groepsaankoop Basketbal Vlaanderen)

