Huisregelement
BC Schrobbelaar
ARTIKEL 1: Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van BC Schrobbelaar wordt aangegaan voor een volledig
basketbalseizoen (van september t/m juni) en wordt telkens voor een
aansluitend

basketbalseizoen

stilzwijgend

verlengd.

2. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (via e-mail of brief) worden
opgezegd. De opzegging dient het bestuur voor het einde van het lopende
basketbalseizoen (derhalve voor 1 juli van een kalenderjaar) te hebben bereikt.
Indien niet tijdig wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap voor een aansluitend
basketbalseizoen verlengd en is de volledige vastgestelde contributie voor het
betreffende

basketbalseizoen

verschuldigd.

3. Het lidmaatschap geeft gedurende een basketbalseizoen recht op ten minste 1
training per week, voor zover dit is te verenigen met de openingstijden van het
USC op de vaste trainingsdagen. Het bestuur beslist over de locatie en de tijd
waarop wordt getraind. In afwijking van het voorgaande wordt met extern
trainende teams een aparte regeling getroffen. Daarbij geldt dat de kosten voor
de huur van een externe locatie voor rekening komen van het extern trainende
team.
4. Het lidmaatschap geeft tevens gedurende één basketbalseizoen recht op
deelname aan een door de NBB / Rayon Noord-Holland georganiseerde
competitie, indien het lid deel uitmaakt van een team dat voor een dergelijke
competitie wordt ingeschreven. Dit recht vervalt indien en voor zover de NBB /
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Rayon Noord-Holland het team, waarvan het lid deel uitmaakt, van deelname
aan een georganiseerde competitie schorst of uitsluit. BC Schrobbelaar is niet
aansprakelijk voor schade die wordt geleden door een dergelijke beslissing door
de NBB / Rayon Noord-Holland.
5. Het bestuur kan het lidmaatschap van een lid op elk moment beëindigen en/of
een lid de toegang tot trainingen en/of wedstrijden ontzeggen, indien daar
gegronde redenen voor zijn. Gegronde redenen zijn in ieder geval, maar niet
beperkt tot:
a) het niet (tijdig) betalen van contributie en/of boetes (artikel 2.4 en 3.5);
b) het herhaaldelijk niet uitvoeren van taken;
c) agressief gedrag jegens o.a. andere leden, tegenstanders en
scheidsrechters; het overigens in grove mate schenden van de
huisregels, de regels opgesteld door de NBB / Rayon Noord-Holland en
de regels opgesteld door het universitair sportcentrum (USC).

ARTIKEL 2: Contributie
1. Elk lid is per basketbalseizoen contributie verschuldigd aan BC Schrobbelaar.
De hoogte van de contributie wordt per basketbalseizoen op voorstel van het
bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De hoogte van de
contributie

kan

per

team

verschillen.

2. Voor een basketbalseizoen is de volledige contributie verschuldigd. Er wordt
geen korting of restitutie van de contributie verleend, ook niet wanneer een lid
zich tijdens het basketbalseizoen uitschrijft of geblesseerd raakt.

3. De betaling van de contributie geschiet bij voorkeur door middel van
automatische incasso. De contributie zal in 3 termijnen worden geïnd. Indien
hiervan geen gebruik wordt gemaakt krijgt het lid een factuur voor het totaal
verschuldigde bedrag welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan. Elk lid
ontvangt per e-mailinformatie over de hoogte van de contributie en wanneer
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deze

wordt

geïnd,

dan

wel

dient

te

worden

overgemaakt.

4. Indien de contributie niet binnen de gestelde termijn wordt betaald wordt een
boete van €10, - opgelegd en wordt een aanmaning tot betaling toegezonden.
Alsdan dient de contributie binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning te
zijn betaald. Indien de contributie na de aanmaning niet (tijdig) wordt betaald
kan het bestuur in overeenstemming met artikel 1.2 besluiten het betreffende
lid de toegang tot trainingen en/of wedstrijden te ontzeggen en het lid te royeren.
5. Er kan in uitzonderlijke gevallen een betalingsregeling worden getroffen tussen
het

lid

en

BC

Schrobbelaar.

Hiertoe

beslist

het

bestuur.

ARTIKEL 3: Taken en Boetes
1. Elk lid krijgt gedurende het basketbalseizoen taken toegewezen (het optreden
als scheidsrechter of jurylid) en is verplicht deze uit te voeren. Vanaf het
moment van toewijzen valt de taak onder de verantwoordelijkheid van het
betreffende

lid.

2. Wordt een toegewezen taak niet uitgevoerd door het lid noch door de eventueel
door hem/ haar verzorgde vervanging dan wordt een boete van €25, - opgelegd
en krijgt het betreffende lid een vervangende taak toegewezen. Voor elke
opvolgende keer dat een dergelijke boete verschuldigd is, wordt de boete
verhoogd. Dit gaat in de volgende stappen. Tweede keer niet opdagen is de
boete €40,-. Bij de derde keer €40,- en geschorst worden op de eerste
thuiswedstrijd. De vierde en de laatste keer is geroyeerd worden van de
vereniging.
3. Indien een lid (dan wel zijn/ haar vervanger) te laat opkomt voor een taak, wordt
dit aangemerkt als het niet komen opdagen en is een boete verschuldigd
conform artikel 3.2. Iemand is “te laat” wanneer de wedstrijd waarop de taak
betrekking heeft zonder het lid (dan wel zijn / haar vervanger) is begonnen, of
indien de betreffende wedstrijd in afwachting van het lid (dan wel zijn / haar
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vervanger) een aanzienlijke vertraging heeft opgelopen. Wanneer sprake is van
een

aanzienlijke

vertraging

is

ter

beoordeling

van

het

bestuur.

4. Er kunnen BC Schrobbelaar conform het wedstrijdreglement van de NBB/
Rayon Noord-Holland (te vinden op http://www.dunk.nl) boetes worden
opgelegd. Dergelijke boetes worden voor zover mogelijk doorberekend aan het
lid / het team dat de boete heeft veroorzaakt. Bij doorberekening aan een team
wordt de boete verdeeld over alle leden van dat team en wordt bij de individuele
leden

pro

rato

geïncasseerd.

5. Een factuur voor een (doorberekende) boete wordt via e-mail toegezonden.
Indien een lid toestemming heeft gegeven voor automatische incasso wordt de
boete op deze wijze geïnd. Bij het ontbreken van dergelijke toestemming dient
de factuur binnen 14 dagen na ontvangst te zijn voldaan. Indien niet binnen
deze termijn is betaald wordt een aanmaning toegezonden en wordt de boete
met €10, - verhoogd. Alsdan dient de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van
de aanmaning te zijn voldaan. Indien de boete na de aanmaning niet (tijdig)
wordt betaald kan het bestuur het betreffende lid royeren of hem/ haar de
toegang

tot

trainingen

en/of

wedstrijden

ontzeggen.

6. Indien een speler een diskwalificerende fout krijgt opgelegd, vergoedt BC
Schrobbelaar 50% van de administratiekosten die de NBB in rekening brengt
indien de speler onschuldig is verklaard door de geschillencommissie van de
NBB.

Deze

vergoeding

wordt

per

lid

slechts

eenmalig

verstrekt.

ARTIKEL 4: Scheidsrechters
1. Indien een lid niet in het bezit is van een scheidsrechters diploma niveau F dient
het lid mee te doen aan de door BC Schrobbelaar aangeboden F-cursus. Hier
zijn voor het lid geen kosten aan verbonden.
a) Voor het behalen van het diploma dient het lid 3 dagdelen van 2,5 uur
aanwezig te zijn op de door BC Schrobbelaar aangewezen
cursuslocatie. Indien het lid (naar het oordeel van het bestuur) zonder
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geldige reden afwezig is bij één of meer van deze bijeenkomsten wordt
een boete van €20, - in rekening gebracht.
b) Een lid dat verplicht is de cursus te volgen, maar het diploma niet behaalt
op de door BC Schrobbelaar aangeboden F-cursus krijgt in het seizoen
waarin deze verplichting bestaat drie keer extra een taak toegewezen als
jurylid (in aanvulling op de regulier toegewezen taken) conform artikel
2.1

en

volgenden.

2. Leden in het bezit van een scheidsrechters diploma niveau F wordt aangeraden
mee te doen aan een door de NBB/ Rayon Noord-Holland aangeboden Ecursus. In overleg met het bestuur is het mogelijk dat (een deel van) de kosten
van

de

cursus

door

BC

Schrobbelaar

worden

gedragen.

3. Teams die spelen op rayonniveau dienen tijdig (voor 1 augustus voorafgaand
aan het betreffende basketbalseizoen) rayonscheidsrechters te leveren die
voldoen aan het door de NBB/ Rayon Noord-Holland verlangde niveau. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij het betreffende team. De door de
NBB/ Rayon Noord-Holland opgelegde boetes voor het niet voldoen aan de
voornoemde verplichting komen voor rekening van het betreffende team en
worden

in

overeenstemming

met

artikel

2

geïnd.

4. Indien een rayonscheidsrechter niet opkomt bij een wedstrijd die hem is
toegewezen wordt BC Schrobbelaar door de NBB/ Rayon Noord-Holland een
boete opgelegd. Dergelijke boetes worden doorberekend aan leden van het
verantwoordelijke team in overeenstemming met artikel 2. Het eventueel
verhalen van dergelijke boetes op de betreffende scheidsrechter is de
verantwoordelijkheid

van

het

team.

ARTIKEL 5: Wedstrijden en tenues
1. De (reguliere) thuisspeeldag wordt per seizoen vastgesteld door het bestuur.
Voor de thuisspeeldag kan schriftelijk een voorkeur worden opgegeven uiterlijk
tot 1 augustus voorafgaand aan het seizoen waarop het verzoek betrekking
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heeft. Het bestuur neemt een eindbeslissing over de locatie en de tijd waarop
wordt

gespeeld.

2. Ieder team is verplicht ervoor zorg te dragen dat er aan de door de NBB/ Rayon
Noord-Holland voor het respectievelijke team georganiseerde wedstrijden kan
worden deelgenomen. Wanneer een team niet kan deelnemen aan een
wedstrijd dient uiterlijk 3 weken voor de betreffende wedstrijd contact te worden
opgenomen met de wedstrijdsecretaris en de wedstrijdsecretaris van de
tegenpartij met het verzoek de wedstrijd te verplaatsen onder vermelding van
alternatieve speeldagen. Indien pas in de laatste 3 weken voor aanvang van de
wedstrijd blijkt dat er geen team aanwezig zal zijn, dient het team zo spoedig
mogelijk contact op te nemen met a) de wedstrijdsecretaris; en b) een
wedstrijdsecretaris/ contactpersoon van de tegenpartij om te laten weten dat de
wedstrijd niet door zal gaan. Het is de verantwoordelijkheid van het betreffende
team dat in overleg met de tegenpartij de wedstrijd wordt verplaatst.
3. BC Schrobbelaarkleuren van BC Schrobbelaar zijn zwart en geel. De tenues
(broek en shirt) van BC Schrobbelaar zijn dan ook zwart met gele band over de
lengteas,

dan

wel

geel

met

een

zwarte

band

over

de

lengteas.

4. Ieder nieuw lid van BC Schrobbelaar dat wedstrijden speelt/ gaat spelen, is
verplicht om een Schrobbelaar tenue aan te schaffen. De kosten van een tenue
verscheelt per jaar en dit bedrag dient voorafgaand aan het verkrijgen van het
tenue (contant) te worden voldaan. Als alternatief geldt dat een lid kan proberen
een tenue over te nemen van een oud-speler, mits het tenue nummer nog niet
voorkomt in zijn/haar team. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid dat hij/
zij het officiële BC Schrobbelaar tenue draagt tijdens wedstrijden.
5. Na aanschaf van een tenue is het betreffende lid verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het tenue. Het bestuur kan leden verplichten om een nieuw tenue
aan te schaffen als een tenue er naar het oordeel van het bestuur niet meer
representatief

uitziet.
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6. Schade aan een tenue wordt niet vergoed door BC Schrobbelaar. Als een tenue
beschadigd raakt (tijdens een wedstrijd), is het de verantwoordelijkheid van de
eigenaar van het tenue om zorg te dragen voor een nieuw/ hersteld tenue en
eventueel om opgelopen schade te verhalen bij degene die het tenue heeft
beschadigd.

ARTIKEL 6: Het bestuur
1. Het huisreglement kan op voorstel van het bestuur door de algemene
ledenvergadering worden gewijzigd of ingetrokken. Een wijziging of de
intrekking van het huisreglement zal via de website van BC Schrobbelaar
(http://www.bcschrobbelaar.nl) openbaar worden gemaakt. De wijziging of
intrekking is van kracht zodra de algemene ledenvergadering een daartoe
strekkend besluit heeft genomen en de wijziging of intrekking is gepubliceerd
als

voornoemd.

2. Het bestuur kan met twee derden (2/3) meerderheid van de stemmen een
aanvullend bestuurder benoemen. Een door het bestuur benoemd bestuurder
kan

niet

zijn

de

voorzitter,

de

penningmeester

of

de

secretaris.

3. Het bestuur kan een individuele bestuurder te allen tijde ontslaan. Een daartoe
strekkend besluit dient te worden genomen met algemene stemmen in een
bestuursvergadering waarin alle bestuursleden zijn vertegenwoordigd, met
uitzondering van de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten. De
bestuurder over wiens ontslag wordt besloten heeft het recht de vergadering bij
te

wonen

en

daar

het

woord

te

voeren.

4. Ieder team is verplicht om een lid uit het respectievelijke team voor te dragen
als bestuurder in de algemene ledenvergadering waarin tot de benoeming van
het bestuur/ een bestuurder wordt besloten. Indien een team niet voldoet aan
de voornoemde verplichting is het bestuur bevoegd de leden van het
respectievelijke team de toegang tot wedstrijden en/of trainingen te ontzeggen.
Deze bevoegdheid vervalt indien het betreffende team alsnog een teamlid
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voordraagt als bestuurder, ter benoeming door het bestuur of de algemene
vergadering.
5. De

bestuurders

penningmeester,

vervullen

respectievelijk

secretaris,

webmaster,

de

functie

van

voorzitter,

ledenadministrator

en

wedstrijdsecretaris. Indien er meer functies dan bestuursleden bestaan kan één
bestuurder meerdere functies vervullen, met dien verstande dat de functies van
voorzitter, penningmeester en secretaris onverenigbaar zijn. Indien er meer
bestuursleden dan functies bestaan treedt het overtal op als algemeen
bestuurder. Het bestuur kan besluiten tot een nadere taakverdeling.
6. Een bestuurder wordt voor 12 maanden benoemd per 1 juli van elk
kalenderjaar. Een aftredend bestuurder is per direct herkiesbaar. Een algemene
ledenvergadering ter benoeming van het bestuur/ de bestuurders dient te
worden gehouden in mei of juni van elk kalenderjaar. De bestuurders zijn
individueel verantwoordelijk voor de functieoverdracht aan degene die zijn/haar
respectievelijke functie als bedoeld in artikel 5.5 na hem/haar zal vervullen.

ARTIKEL 7: Aansprakelijkheid
1. BC Schrobbelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fysieke of
psychische schade opgelopen tijdens trainingen of wedstrijden. Hetzelfde geldt
voor dergelijke schade opgelopen in het kader van trainingen of wedstrijden,
waaronder niet limitatief wordt begrepen: onderweg naar, onderweg van,
voorafgaand

aan

en

na

afloop

van

trainingen

of

wedstrijden.

2. BC Schrobbelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade
of diefstal van eigendommen opgelopen tijdens trainingen of wedstrijden.
Hetzelfde geldt voor dergelijke schade opgelopen in het kader van trainingen of
wedstrijden, waaronder niet limitatief wordt begrepen: onderweg naar,
onderweg van, voorafgaand aan en na afloop van trainingen of wedstrijden.
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