
Agenda

Welkom op onze oudervergadering  (Frederic)

1. Onze coaches staan klaar (Roeland)

2. Onze ouders organiseren de wedstrijden 

(Katrin/Michaël)

3. Responsible Young Dino’s – Corona (Katrin)

Vragen? 



1. Onze Dino Coaches staan klaar (Roeland) 

Jaar Coach

U8 2013 Karel

U10B 2012 Marthe

U10A 2011 Sorenza

U12B 2010 Simon

U12A 2009 Dirk/Roeland & assist

U14B 2008 Jamie

U14A 2007 Tuur

Jaar Coach

U16B 2005
2006

Mohamed

U16A Jomme

U18 2004 Dirk

U19M Sonya

U21 2003-1 Toni

Heren … Toni

Seniors Ouders & Yves als gangmaker

1. Dankzij engagement van vele Dino coaches willen we opnieuw veel Dino’s speelkansen geven: 
• meerdere ploegen per leeftijd, meerdere trainingsvormen per week 
• kansen tot ontwikkeling & uitdaging als speler & als team bij wedstrijden. 

2. Dino spelers engageren zich voor trainingen & wedstrijden. Verwittig je coach indien afwezig.  

3. Coaches zijn er voor de spelers tijdens de trainingsuren. Bij jonge Dino’s: kijk even of coach er is.



2. Onze ouders organiseren wedstrijden (Katrin/Michaël)

1. Dank aan alle ploegverantwoordelijken om opnieuw ploegen te begeleiden.

2. Alle ouders organiseren samen de wedstrijden, en wisselen daarbij af:
• Dino Bar bij thuiswedstrijden
• Vervoer bij uitwedstrijden
• Tafel (wedstrijdblad, klok, 24’) & délégué – Inschrijven als ouder/lid (gratis)

3. Bekijk alle info voor ouders op www.dino.brussels/nuttige-documenten/
1. Dino Checklist voor ouders ivm wedstrijden
2. Alles over Digitaal Wedstrijdformulier + zie ook ZOOM info op 15/09
Binnenkort: APP voor ploegverantwoordelijken, ouders & coaches

4. Spelers vanaf U14A: Word Jeugdscheidsrechter op Dino thuiswedstrijden
• voor onze U8-10-12 wedstrijden
• vorming op zo 11 oktober (9u tot 13u) in Boutersem 

(schrijf je in via dinobrussels@gmail.com) 



3. Responsible Young Dino’s – CORONA (Katrin)

Trainingen tijdens de week 

• Geen gebruik van kleedkamers. Geen ouders in de sportzaal/cafetaria.

Wedstrijden tijdens het weekend

• Supporters welkom in de Dino bar cafetaria (corona-tijd: max 20 personen tegelijkertijd) 

• Op dit ogenblik geen supporters in zaal. In zaal: enkel spelers, coaches, refs, klok, délégué.

• In Emanuel Hiel sporthal: 

• elke ploeg één eigen kleedkamer (aan/uitkleden in zelfde kleedkamer voor & na wedstrijd) 

• douchen enkel vanaf U16

• Help veilig basketten, voor jezelf & elkaars gezondheid! 

• Lees onze afspraken op www.dino.brussels/ryd en help spelers hierbij. 

• Bij COVID klachten/positieve test, verwittig zo snel mogelijk je coach persoonlijk 

en de club via dinobrussels@gmail.com. Wij contacteren u dan verder.




