Informatie Basketball Academy RTC Noord
Hierbij ontvangt u enige informatie over toernooien, trainingsweek en overige zaken.
27 november 2016

RTC-Toernooi Zweden - Lund
Van 2 januari tot en met 5 januari 2017 vindt in Zweden te Lund een internationaal
basketballtoernooi plaats. Het toernooi valt dit seizoen gunstig omdat het niet plaatsvindt tijdens
schooldagen. Meedoen aan dit toernooi of andere toernooien vindt vanuit RTC op vrijwillige basis
plaats. Onze teamtrainers hebben hun spelers/ouders gevraagd. Na inventarisatie gaan 4 teams
(VU16, MU14, MU16 en MU18) naar Lund.
Gezien mogelijke strenge winterperiode in Zweden heeft RTC besloten om voor deze 4 teams een
bus te regelen. Overige organisatie wordt gedaan door de teamtrainers/hoofdcoach. Inschrijfgeld en
busvervoer zijn de vaste kosten. Enkele teams proberen zelf geld binnen te krijgen om de
teamkosten te drukken (verkoop van etenswaren). Dit betekent dat elk team een verschillend totaal
bedrag gaat betalen. Het exacte bedrag per team is nog niet bekend i.v.m. kosten busvervoer.
Verdere informatie zullen de teams/ouders ontvangen van teamtrainers.

Trainingskamp voorjaarsvakantie
Eén keer per jaar laten we onze talenten middels een internationale trainingsweek kennismaken met
het basketbalniveau in één van de basketbal-voorbeeldlanden van Europa.
BA RTC Noord heeft in het seizoen 2015-2016 een trainings-week gehad in Litouwen. Gezien de zeer
goede ervaring hebben wij ook dit jaar gekozen voor een trainingsweek in Litouwen. Onze
hoofdcoach, Anne van Dijk, is drukdoende bezig met de invulling van het training- en
wedstrijdprogramma voor de voorjaarsvakantie (van zondag 19 februari tot en met zondag 26
februari 2017).
Medio januari/begin februari a.s. zal een RTC-bijeenkomst plaatsvinden. In deze bijeenkomst zullen
we onder andere het programma, de reis en overige zaken nader uitleggen.
Wat is nu al bekend? Alle trainers, assistent-trainers en 2 bestuursleden reizen mee en de gehele
groep zal reizen met de bus naar Bremen en vervolgens met het vliegtuig naar Litouwen.
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Ideeën sponsoracties?
Ook binnen RTC Noord is sponsorgeld onmisbaar. Wij gebruiken sponsorinkomsten onder andere om
het inschrijfgeld voor elk talent betaalbaar te houden, om onze talenten in de ontwikkeling zo
optimaal mogelijk te ondersteunen met de beste middelen en de juiste kennis en om het mogelijk te
maken om buitenlandse trainingsweek aan te bieden.
Om dit alles mogelijk te maken zijn wij op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor een
sponsoractie(s). Dit kan bijvoorbeeld een belavond zijn in samenwerking met vriendenloterij of
bonactie. Heeft u interesse of andere ideeën: mail naar secretaris@basketballrtcnoord.nl

Gedragsregels op de tribune
Als topsportinstelling is het belangrijk dat wij de juiste uitstraling hebben zowel op het veld als op de
tribune. We willen u dan wederom de belangrijkste gedragsregels geven waaraan ouders en
bezoekers zich moeten houden.
• Positieve aanmoedigingen stimuleren uw zoon/dochter en medespelers;
• Laat het coachen over aan de teamcoach, dit voorkomt onder andere onduidelijkheid;
• Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter en reageer dus niet naar de scheidsrechter.

Accreditatie NBB
Vijf jaar geleden zijn wij door de NBB erkend als NBB Basketball Academy. Hiervoor dien je als RTC
aan allerlei eisen te voldoen. Om deze erkenning te continueren moeten wij ons opnieuw “tonen”
aan de auditcommissie van de NBB.
De audit zal donderdag 8 december 2017 plaatsvinden. Wellicht zijn de auditoren zichtbaar op de
training, waar ze komen kijken.
Het resultaat van de audit zal later bekend worden, volgens de planning in februari 2017. Deze
resultaten, de eventuele verbeterpunten en mogelijke veranderingen in de opzet van het RTC zullen
we dan zeker met jullie gaan bespreken.

Overig
Vanuit Topsport Noord zal er een enquête verstuurd worden aan trainers en spelers. De enquête
gaat over de faciliteiten die Topsport Noord biedt aan de RTC’s.
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