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Huishoudelijk reglement
E.L.B.C.
Etten-Leurse Basketball Club
In dit Huishoudelijk Reglement - HR - is de regelgeving weergegeven met betrekking tot de dagelijkse
gang van zaken en interne aangelegenheden binnen ELBC te Etten-Leur.
Het beschrijft rechten en plichten, niet alleen van de leden maar ook van het bestuur en de
verschillende commissies.
Het Huishoudelijk Reglement is aanvullend op de statuten van de vereniging.
De statuten van de vereniging liggen voor een ieder ter inzage bij de secretaris van de vereniging.
Het Huishoudelijk Reglement is te downloaden via www.ELBC.nl.
Ieder lid wordt geacht de statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen en dit na te leven.
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1. Algemeen
1.1 Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten (dd. 20 Juni 1980) niet
voorzien, waarvan regeling door diezelfde statuten of de statuten en reglementen van de N.B.B., de Nederlands
Basketball Bond, wordt geëist of waarvan regeling door de Algemene Leden Vergadering wenselijk wordt
geacht.
1.2 De bepalingen van dit reglement en andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet. Zij mogen ook
niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de N.B.B. .
1.3 Het bestuur is bevoegd aanvullende reglementen vast te stellen. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn
met het Huishoudelijk reglement en worden na invoering of wijziging in de eerstvolgende Algemene Leden
Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
1.4 Geen lid van de vereniging kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten en reglementen, alsmede de
bestuursbesluiten welke schriftelijk zullen worden medegedeeld.
1.4.1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het HR te kennen en deze na te leven. De leden die in strijd met de
statuten of dit HR handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een
bepaalde tijd geschorst worden. In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met meerderheid van
stemmen beslist, kan tot royement worden overgegaan.
1.5 De algemene ledenvergadering kan met drie-kwart van de geldig uitgebrachte stemmen dispensatie
verlenen van de bepalingen van dit reglement, tenzij dispensatiebevoegdheid uitdrukkelijk aan het bestuur is
toegekend.
1.6 Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht na besluit van de algemene
ledenvergadering, genomen met een meerderheid van twee-derde van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen.
1.7 Elke wijziging van dit reglement wordt door het bestuur schriftelijk ter kennis van de leden gebracht.
1.8 De rol van ouders is van groot belang voor een vereniging die geleid wordt door vrijwilligers. Van hen wordt
een actieve houding verwacht bij het ondersteunen van de vereniging en het aanspreken en corrigeren van hun
kinderen op foutief gedrag.

2. De vereniging
2.1 Het doel van de vereniging is het beoefenen van de basketballsport en het propageren ervan, door middel
van het houden van trainingen en het spelen van wedstrijden en toernooien.
2.2 De vereniging is te bereiken via de bestuursleden, waarvan de contactgegevens zijn te vinden op
www.ELBC.nl.
2.3 Het verenigingsjaar, evenals het boekjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.
2.3.1. Het speeljaar/seizoen, en daarmee ook de contributieregelingen, lopen van 1 september tot en
met 31 augustus daaropvolgend; gelijk aan de NBB speelseizoen periode.
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3. Lidmaatschap/Leden
3.1 De vereniging kent de volgende leden:
• wedstrijdspelende leden
• recreanten leden
• niet spelende leden
• leden van verdienste
• ereleden
• buitengewone leden
3.2 Wedstrijd spelende leden zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn de basketbalsport daadwerkelijk te
beoefenen, in wedstrijden die door of namens de Nederlandse Basketball Bond (hierna te noemen, de “NBB”)
worden georganiseerd.
3.3 Voor de wedstrijd spelende leden gelden de volgende leeftijdscategorieën:
• U8: tot 8 jaar
• U10: vanaf 8 tot 10 jaar
• U12: vanaf 10 tot 12 jaar
• U14: vanaf 12 tot 14 jaar
• U16: vanaf 14 tot 16 jaar
• U18: vanaf 16 tot 18 jaar
• U20: vanaf 18 tot 20 jaar
• U22: vanaf 20 tot 22 jaar
• Senioren: vanaf 22 jaar
3.4 Voor bepaling van de leeftijdscategorieën geldt de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar (dus op 1
januari voorafgaande aan het speeljaar).
3.5 Recreanten leden zijn natuurlijke personen die op enigerlei wijze de basketbalsport bevorderenen en zijn
incidenteel bevoegd haar daadwerkelijk te beoefenen in wedstrijden die door of namens de NBB worden
georganiseerd.
3.6 Niet spelende leden zijn natuurlijke personen die ondersteunend zijn in de basketbalsport en deze zelf niet
beoefenen zoals bestuursleden en kader.
3.7 Leden van verdienste zijn leden die wegens hun verdienste voor de vereniging door de Algemene
Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, met een meerderheid van tenminste driekwart der geldig
uitgebrachte stemmen, als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
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3.8 Ereleden zijn leden die wegens bijzonder grote verdienste voor de vereniging door de Algemene
Ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste driekwart der geldig uitgebrachte stemmen, als zodanig
zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van
betaling van contributie.
3.9 Buitengewone leden zijn leden die op enigerlei wijze de basketbalsport bevorderen zonder haar
daadwerkelijk te beoefenen. In bijzondere gevallen kan het bestuur, onder haar te bepalen voorwaarden, ook
rechtspersonen toelaten als buitengewoon lid.
3.10 Potentieel nieuwe leden kunnen, alvorens lid te worden, deelnemen aan 3 trainingen waarvoor geen
kosten gerekend worden. Bij het daadwerkelijk besluit tot lidmaatschap dient het inschrijfformulier zo spoedig
mogelijk, volledig ingevuld en voorzien van eventuele bijlagen (pasfoto en/of schuldvrij verklaring) aanwezig te
zijn bij de ledenadministratie.





Deelname aan de 4e training is pas toegestaan als het formulier door de ledenadministratie is
ontvangen.
Deelname aan wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden is pas toegestaan nadat een
lid door de ledenadministratie bij de NBB is ingeschreven en er een identiteitskaart is ontvangen.
De identiteitskaart betreft de spelerskaart uitgegeven door de NBB waarop het lidmaatschapsnummer is vermeld.
Coaches/trainers worden door de ledenadministratie op de hoogte gebracht van het eerste
speelweekend waaraan het nieuwe lid mag deelnemen. Dit moment is met name afhankelijk van
de volledigheid van het ingevulde inschrijfformulier.

3.11 Voor nieuwe wedstrijd spelende leden geldt dat zij pas mee kunnen spelen zodra aan onderstaande
voorwaarden is voldaan:

a. Het lid is aangemeld bij de E.L.B.C.- ledenadministratie en ook bij de NBB;
b. De contributie is betaald;
c. Indien van toepassing een schuld-vrij-verklaring ontvangen is;
d. En een spelerskaart door de bond verstrekt is. De spelerskaart en het lidnummer worden aan de
coach uitgereikt van het desbetreffende team zodra de contributie op de E.L.B.C.-bankrekening is
bijgeschreven.
3.12 Ieder lid wordt geacht nevenactiviteiten te verrichten. Voor de jeugdleden wordt dit verwacht van de
ouders/verzorgers.
3.13 Verandering van adres dient binnen een maand schriftelijk te worden medegedeeld aan de
ledenadministratie van de vereniging.
3.14 Ieder lid van 16 jaar en ouder, is verplicht het scheidsrechters - BS2 (basis scheids)/F-diploma te behalen.
Alle senioren moeten de BS3/E cursus volgen. In bijzondere gevallen, ter beoordeling aan het bestuur, kan een
lid van deze verplichting ontheven worden.
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4. Teams / wedstrijden
4.1 Samenstelling van vertegenwoordigende teams geschiedt door het bestuur of door een door het bestuur
daartoe gemachtigde persoon / commissie.
4.2 Onderhandelingen en/of besluiten over de wedstrijden kunnen uitsluitend worden gevoerd, respectievelijk
genomen, door het bestuur of een door het bestuur daartoe gemachtigde persoon / commissie.
4.3 Ieder team is verplicht te verschijnen op wedstrijden en oefeningen.
4.4 Bij verhindering in geval van wedstrijden en oefeningen dient men zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee
dagen voor de wedstrijd of een dag voor de oefening, de coach respectievelijk de trainer op deugdelijke wijze
hiervan in kennis te stellen.
4.5 Bij wedstrijden dient men te verschijnen in het officiële tenue van de vereniging; groen singlet, groene broek.
4.6 Prijzen en premies, door vertegenwoordigende teams behaalt, worden eigendom van E.L.B.C.
4.7 De coach van een team is verantwoordelijk voor het controleren en het juist invullen van het scoresheet van
zijn/haar wedstrijd.
4.8 De zaalwacht of iemand die is aangewezen door het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk op een
thuisdag voor het verzamelen en het opsturen van alle scoresheets, het correct opbergen van de ‘tafel’-spullen
en het schoon achterlaten van de zaal.
4.9 In het wedstrijdprogramma, hierna te noemen de “WAP” (Wedstrijd en Activiteiten Planning), wordt
vermeld wanneer een lid van een ploeg bij een thuiswedstrijd als jurylid, interne scheidsrechter of zaalwacht
wordt verwacht. Bij verhindering dient het lid zelf voor vervanging te zorgen.
De WAP is te vinden op de website (www.ELBC.nl).
4.10 Afmeldingen (zonder vervanger) worden beschouwd als niet opkomen.
4.11 Bij het niet opkomen voor een taak bij thuiswedstrijden wordt het betreffende lid een boete opgelegd van
€10,= per voorkomend geval. De vervanger van de taak ontvangt voor de overname een vergoeding van € 5,=.
Eveneens wordt bij het niet opkomen voor een taak het betreffende lid een speelschorsing opgelegd van 1 helft,
de eerste 2 kwarten, van de eerst volgende thuiswedstrijd.
4.12 Ieder lid is verplicht te verschijnen bij wedstrijden en oefeningen, hetzij als speler, hetzij als jurylid,
scheidsrechter of coach. Hiertoe worden de leden uitgenodigd of aangewezen in het clubblad, rondschrijven of
op andere wijze. De noodzakelijke werkzaamheden voor het spelen van wedstrijden zullen hierbij evenredig
verdeeld worden onder de leden.
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5. Contributies & Financiën
5.1 De totale contributie bestaat uit:
1) een basiscontributie
a) zaalhuur
b) kosten training & opleiding
c) kosten coaching & opleiding
d) overige kosten
2) de NBB bondsafdracht
3) eventueel (deel van) scheidsrechters kosten voor de betreffende ploeg
5.2 De contributie dient te worden voldaan bij vooruitbetaling. De uiterste betaaldatum is vermeld op de
contributienota; Automatische betaling is verplicht voor nieuwe leden. Betaling kan per maand of per kwartaal
5.3 De uiterste betaaldatum wordt vastgesteld door het bestuur, welk daarbij rekening houdt met de
inschrijftermijnen van de N.B.B.
5.4 De jaarlijkse contributieverhoging wordt jaarlijks gelieerd aan het CBS indexcijfer en zal worden afgerond.
Tevens worden ook eventuele verhogingen van zaalhuur en andere premies hierin verrekend.
5.5 Contributie plichtig: Alle leden zijn contributieplichtig voor het hele speeljaar (van 1 september tot 31 augustus)
m.u.v. spelers in U8, U10, U12 en U14, die kunnen voor 1 november opzeggen voor 2de helft speelseizoen.
5.6 Alle nieuwe leden berekenen wij éénmalig inschrijfgeld á € 15,00, per automatische incasso en is verplicht.
5.7 Indien inning van contributie middels automatische incasso gestorneerd wordt, volgt een schriftelijke
aanmaning door de penningmeester.


Vindt de betaling niet plaats binnen een periode van 1 (één) maand na de schriftelijke aanmaning, dan
wordt het daarna te betalen contributiebedrag maandelijks met een door het bestuur vast te stellen
bedrag verhoogd, tenzij men schriftelijk bij de penningmeester om uitstel heeft verzocht.

5.8 Uitstel van betaling kan door het bestuur voor ten hoogste 3 (drie) maanden worden verleend.
5.9. Indien een contributie voor bond of vereniging of een opgelegde boete niet binnen 1 (één) maand na
betaaldatum of bekendmaking is voldaan, volgt schorsing voor trainingen en wedstrijden totdat het
openstaande bedrag is voldaan.
5.10 Wordt de verschuldigde contributie niet binnen een periode van 3 (drie) maanden voldaan, dan volgt,
zonder voorafgaande waarschuwing, schorsing van het lidmaatschap.
5.11 In geval van ziekte of blessures waardoor het lid langer dan 6 (zes) weken aaneengesloten niet kan
deelnemen aan wedstrijden en trainingen, kan men aan het adres van de penningmeester een schriftelijk
verzoek indienen de verenigingscontributie tijdelijk stop te zetten tot het moment dat het lid weer deelneemt
aan wedstrijden of trainingen. Het lid verplicht zich hiermee om bij deelname aan trainingen dit eveneens
schriftelijk te melden aan het adres van de penningmeester.
Tijdelijk stopgezette contributies vervallen automatisch per 31 augustus; in geval van toepassing kan het lid een
hernieuwd verzoek indienen.
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6. Beïndiging Lidmaatschap/ Opzegging
6.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd. Elk seizoen wordt het lidmaatschap
automatisch verlengd en eindigt door:
1) Overlijden van het lid,
2) Dit schriftelijk of per e-mail te melden aan het adres of e-mail adres van de ledenadministratie, met
inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) kalendermaanden; Opzeggen van het lidmaatschap bij
trainers of leden van commissies is níet mogelijk.
3) Opzegging door de Algemene Leden Vergadering met een meerderheid van tenminste twee-derde der
geldig uitgebrachte stemmen. Deze opzegging wordt gedaan namens de vereniging en wordt
uitgevoerd door het bestuur
4) Royement door het bestuur. Royement geschiedt in de volgende gevallen:
o Wanbetaling,
o Wangedrag,
o Het schaden van de belangen en/of goede naam van de vereniging, hetzij door nalatigheid,
hetzij door lijdelijk verzet. Indien het bestuur besluit tot royement van het lidmaatschap of
ontzetting, wordt de betrokkene onmiddellijk van het besluit schriftelijk in kennis gesteld.
6.2 Opzegging door of namens het lid, kan geschieden door opzegging (schriftelijk of via e-mail) tijdens het
speelseizoen. Het lidmaatschap eindigt op 1 september volgend op het moment van opzegging. Het lid is
contributie verschuldigd tot het einde van het speeljaar/seizoen, waarin het lidmaatschap is geëindigd.
Uitzonderingen dienen overlegd te worden met het bestuur.
6.3 Afmelden dient te gebeuren vóór 1 mei voorafgaand aan het nieuwe speeljaar. Of uiterlijk 1 november
voor de volgende seizoenshelft voor spelers in U8, U10, U12 en U14.
Vanwege opgave van teams en inschrijving voor de nieuwe competitie is later afmelden niet kosteloos!
6.4 Zij, die zich niet vóór 1 mei voorafgaand aan het nieuwe speeljaar hebben afgemeld, worden belast met een
bijdrage in de kosten van € 70,00. Dit bedrag dient te zijn voldaan alvorens het lid een schuldvrij verklaring kan
krijgen. Zonder schuldvrijverklaring mag en kan men niet bij een andere vereniging ingeschreven worden.
6.5 Bij opzegging lidmaatschap recreatief geldt een opzegtermijn van 3 maanden
6.6. Uitzonderingen op deze regels worden voorgelegd aan het Bestuur, die daarover een besluit neemt en aan
het betreffende lid mede deelt.

7. Sancties
7.1 Bij het niet voldoen aan de hier gestelde verplichtingen is het bestuur bevoegd het betrokken lid te schorsen.
De schorsing betreft de eerstvolgende thuiswedstrijd van het team waarvoor betrokkene is geschorst.
Daarnaast is het bestuur bevoegd om aan een lid dat niet verschijnt als jurylid, scheidsrechter of coach en niet
voor een vervanger heeft zorg gedragen, een geldboete op te leggen. Deze bedraagt bij het niet komen
opdagen van een scheidsrechter bij een uitwedstrijd 30% van de boete en is gemaximeerd tot een bedrag
van € 250,--.
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7.2 Indien een lid naar oordeel van het bestuur de belangen of de goede naam van de vereniging direct of
indirect schaadt of geschaad heeft, kan het bestuur hem/haar schorsen voor een periode van maximaal zes
maanden, dan wel overgaan tot royement.
7.3 Het bestuur is verplicht in geval van schorsing of royement hiervan ten spoedigste schriftelijk met opgaaf
van redenen kennis te geven aan betrokkene.
7.4 De geschorste (of geroyeerde) leden kunnen tegen hun schorsing in beroep gaan. Uiterlijk tien dagen na de
bekendmaking van hun schorsing kunnen zij hun bezwaren schriftelijk indienen bij de secretaris van de
vereniging, waarna het bestuur verplicht is een en ander ten spoedigste opnieuw te onderzoeken. Op verzoek
van de betrokkene dient het bestuur het betrokken lid opnieuw te horen. De uitspraak na dit tweede onderzoek
is bindend en wordt schriftelijk medegedeeld aan betrokkene.
7.5 Met schorsing wordt bedoeld een verbod tot het deelnemen aan wedstrijden en trainingen in E.L.B.C.verband.
7.6 Met royement wordt hetzelfde bedoeld, met dien verstande dat op de eerstvolgende Algemene Leden
Vergadering het royement wordt behandeld, welke eens per jaar plaatsvindt. En wordt vanaf het moment tot
aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering geschorst. Door bekrachtiging van het royement door de
Algemene Leden Vergadering eindigt het lidmaatschap definitief. Wanneer men weer opnieuw lid wil worden,
wordt dit voorgelegd aan het bestuur en wordt per nieuw lid bekeken.
7.7 Boetes berekend door de N.B.B., die hun oorsprong vinden in het (niet) handelen van een lid of een team,
worden doorberekend aan het betrokken lid, respectievelijk team. Bij het staken van een wedstrijd dient dit
eerst worden overlegd met een bestuurslid.
7.8 Bij het niet voldoen aan de contributie voorwaarden kan het lid geen rechten ontlenen aan het
lidmaatschap. Deze situatie duurt voort totdat de contributie voldaan is, dan wel een met de penningmeester
overeengekomen betalingsregeling wordt nagekomen.
7.9 Bij het in gebreke blijven van betaling zal er een incassobureau worden ingeschakeld.
7.10 Ieder lid vanaf 16 (zestien) jaar is verplicht alle Algemene Leden Vergaderingen bij te wonen. Bij niet
afmelden volgt een boete van € 5, =.

8. Bestuur
8.1 Vergaderingen van het bestuur kunnen worden bijeengeroepen door elk van de bestuursleden. Om
rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen dient de meerderheid van de bestuursleden aanwezig te zijn
8.2 Het bestuur vergadert in principe eens per 6 weken en verder zo dikwijls als de voorzitter of een bestuurslid
noodzakelijk acht. De bestuursvergadering kan geen besluiten nemen als niet de meerderheid van de
bestuursleden aanwezig is. Bij staken van stemmen, beslist de voorzitter.
8.3 Besluiten tot het doen van uitgaven, welke een bedrag van € 200, - (Tweehonderd Euro) te boven gaan,
kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van stemmen in een bestuursvergadering.
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8.4 De leden van de commissies zijn, zonder toestemming van de penningmeester en eventueel de voorzitter,
niet gerechtigd om de vereniging financieel te binden.
8.5 Het bestuur is niet bevoegd ten name van de vereniging geldleningen en/of rechtshandelingen ten opzichte
van onroerende goederen aan te gaan zonder toestemming van de Algemene Ledenvergadering, met
uitzondering van het huren van zalen en terreinen.
8.6 Het bestuur draagt er zorg voor dat wijzigingen in de reglementen en/of de officiële adressenlijst, binnen
twee weken nadat deze effectief zijn geworden, ter kennis worden gebracht aan alle belanghebbenden.
8.7 Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van twee jaar. Na
deze periode kunnen bestuursleden zich herkiesbaar stellen. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten af te
wijken van de periode van twee jaar.
8.8 Het rooster voor aftreden is als volgt:


Voorzitter en penningmeester in oneven kalenderjaren;



Secretaris en TC-voorzitter in even kalenderjaren.

8.9 Aan de leden van het bestuur worden de gemaakte kosten vergoed, die zij voor de uitoefening van hun taak
hebben moeten maken.
8.10 Bestuursleden dienen lid te zijn van de vereniging.
8.11 De leden van het bestuur die geen spelende leden zijn, (geen competitie of trainingen volgen) zijn
vrijgesteld tot het betalen van contributie.
8.12 Het bestuur stelt kandidaten voor ter aanvulling van het bestuur bij het periodiek aftreden van
bestuursleden. De leden zijn bevoegd kandidaten voor bestuursfuncties naar voren te brengen tot de aanvang
van de Algemene Leden Vergadering, met een verklaring dat de kandidaat bij eventuele benoeming aanvaardt.
De kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden.
8.13 Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van commissies, welke de taak hebben activiteiten van het
bestuur te onderzoeken.

9. Algemene Leden Vergadering
9.1 Alle leden van 16 jaar en ouder dienen de Algemene Leden Vergadering bij te wonen of bij verhindering de
secretaris hiervan in kennis te stellen. [zie ook Sancties 7.10]
9.2 Alle leden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie.
9.3 Voorstellen van de leden dienen minimaal twee weken voor de aangekondigde datum van de Algemene
Leden Vergadering bij de secretaris ingediend te zijn.
9.4 Op de Algemene Ledenvergadering wordt door de secretaris een ledenlijst neergelegd waarop de aanwezige
leden, ereleden en leden van verdienste achter hun naam een handtekening dienen te plaatsen. Slechts zij,
waarvan de handtekeningen op de ledenlijst voorkomen, nemen deel aan de stemmingen.
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9.4.1 Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, brengen op de
vergadering één stem uit. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar nog niet
hebben bereikt, brengen geen stem uit.
9.4.2 Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter, zonder
tegenspraak uit de vergadering, een andere vorm van stemmen bepaalt of toelaat.
9.4.3 Over onderwerpen, welke niet op de agenda voorkomen, kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij
de vergadering een voorstel met betrekking tot zulk een onderwerp tot een urgentievoorstel heeft verklaard.
9.4.4 Direct na een stemming deelt de voorzitter de uitslag van de stemming en het genomen besluit aan de
vergadering mede.
9.5 Bestuursleden worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering. Opgave van een tegenkandidaat moet
met inachtneming van het hiervoor bepaalde bij het bestuur worden ingediend, uiterlijk 2 weken voor het
houden van de Algemene Ledenvergadering. Een door de leden gedane kandidaatstelling is geldig, indien
tegelijkertijd een schriftelijke verklaring van de kandidaat wordt overlegd, dat deze bereid is een eventuele
verkiezing te aanvaarden.
9.6 Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering eenmaal per boekjaar bijeen. Het bestuur bepaalt de
datum, de plaats, het uur en de agenda. Op de Algemene Ledenvergadering worden in elk geval de navolgende
punten behandeld:
 Bespreking van de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering;
 Jaarverslag door voorzitter;
 Financieel verslag van het afgelopen seizoen;
 Vaststelling begroting, contributie en contributieregeling voor het nieuwe seizoen;
 Vacatures;
 Rondvraag

10. Commissies
10.1 Het bestuur kan commissies benoemen met een uitvoerende, onderzoekende of informatieve taak.
Eenzelfde bevoegdheid komt toe aan de Algemene Ledenvergadering, met dien verstande, dat een door haar
benoemde commissie met een uitvoerende taak, zich niet kan bewegen op terreinen, waarop een door het
bestuur benoemde commissie werkzaam is.
10.2 Taken, bevoegdheden en werkwijze van een commissie worden bepaald door het orgaan, waarvoor de
commissie is benoemd.
10.3 Wijzigingen in taken, bevoegdheden en werkwijze van een commissie worden binnen twee weken door het
bestuur aan alle belanghebbenden ter kennis gebracht.
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10.4 Ontbinding van een commissie is voorbehouden aan het orgaan welke deze commissie in het leven heeft
geroepen.
10.5 Tot leden van een commissie kunnen slechts leden worden benoemd, die:




gewoon of buitengewoon lid zijn van de vereniging
de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
voldoen aan hetgeen in dit reglement is vermeld met betrekking tot de onverenigbaarheid van functies

10.6 Leden van een commissie worden benoemd voor een periode als omschreven in het besluit, waarbij het
orgaan de commissie heeft ingesteld. Uitzondering hierop zijn de kascommissie-leden, welke benoemd worden
voor een periode van twee jaar. Leden van de kascommissie zijn een (1) keer herkiesbaar. Benoeming vindt
plaats overeenkomstig het aftredend rooster voor de voorzitter en wedstrijdsecretaris.
10.7 Voor de kosten van de commissies wordt een bedrag op de begroting uitgetrokken. Behalve voor de
Activiteiten Commissie, zij voorzien in hun eigen kosten.
10.8 Kosten welke commissieleden moeten maken voor de uitoefening voor de haar opgedragen taken, zullen
worden vergoed.
10.9 De kascommissie heeft inzage in alle boeken.
10.10 De verplichting tot het openen van boeken gaat niet verder terug dan tien jaar.
10.11 De kascommissie heeft de verplichting verslag te doen van haar activiteiten en bevindingen aan het
bestuur, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering, en aan de Algemene Ledenvergadering zelf, van
hetgeen hen, op welke wijze dan ook, bekend wordt tijdens inzage in de boeken.

11. Coaches, trainers en talentontwikkeling
11.1 Het bestuur stelt zich tot taak voor de leden goed opgeleide en ervaren trainers/coaches (kortweg
trainers) te verzorgen en wil de trainers steunen in hun kwalitatieve en technische ontwikkeling.
11.2 De vereniging kan op verzoek van een trainer de kosten vergoeden van deelname aan een trainerscursus.
De voorwaarde die het bestuur hierbij stelt is dat de trainer na het behalen van het betreffende diploma,
minimaal nog 3 volledige seizoenen als trainer beschikbaar is voor de vereniging. Indien de trainer voortijdig de
vereniging verlaat zullen de gemaakte kosten (naar rato) alsnog doorberekend worden. Eventuele reiskosten
vallen niet onder de vergoeding.
11.3 Het beleid van de vereniging is er mede met de trainersopleidingen op gericht, talentvolle jeugdleden zo
goed mogelijk op te leiden om zo mogelijk een plek in een van de regionale en landelijke selectieploegen van de
Afdeling en de NBB te verwerven. Indien dit gebeurt, ontvangt de vereniging van de NBB een bedrag als
tegemoetkoming in de opleidingskosten van betreffende spelers. Dit bedrag komt binnen de vereniging ten
goede aan opleiding en deskundigheidsbevordering van trainers en spelers.
11.4 De trainer/coach van elke ploeg is het aanspreekpunt voor het bestuur. Zaken namens de ploeg, dienen via
de trainer/coach aan het bestuur gemeld te worden. De trainer/coach draagt verantwoordelijkheid voor
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zijn/haar ploeg richting bestuur. De trainer/coach van de jeugdploegen maakt een vervoersschema voor de
uitwedstrijden van het seizoen.
11.5 Met iedere trainer/coach wordt een contract afgesloten waar verantwoordelijkheden en verplichtingen in
zijn opgenomen en dient zowel door het bestuur als de trainer/coach getekend te worden. Door het bestuur
wordt met de trainer per seizoen een vergoeding afgesproken, afhankelijk van het aantal trainingen dat per
week verzorgd wordt, en van de zwaarte van de beschikbare trainerslicenties. Indien de trainer/coach het
seizoen afmaakt ontvangt de trainer/coach deze vergoeding na afloop van het seizoen. Voor trainers van de
topteams bestaat de mogelijkheid de vergoeding in twee termijnen te laten uitbetalen, te weten december en
april.
11.6 De trainer/coach is verantwoordelijk voor het geven van adequate trainingen respectievelijk het adequaat
begeleiden van competitiewedstrijden; de trainingen dienen te worden uitgevoerd conform de door de
technische commissie aangegeven regels en richtlijnen.
11.7 De trainer/coach controleert bij alle wedstrijden het wedstrijdformulier op de juiste invulling van de
lidnummers, spelersnamen en -nummers. Bij nalatigheid, waardoor de vereniging beboet wordt, zal de boete
verhaald worden op de trainer/coach.
11.8 De trainer/coach draagt er zorg voor dat ingeval van (een) diskwalificerende fout(en) (zowel bij een thuisals uitwedstrijd) hiervan direct doch binnen 24 uur melding wordt gemaakt bij de secretaris van het bestuur. De
melding dient te zijn voorzien van een schriftelijke verklaring van het voorval door de bestrafte persoon (coach
of speler).
11.9 De trainer/coach zorgt er voor dat de kleed- en doucheruimten alsmede de speelomgeving in de zaal, na de
trainingen en wedstrijden opgeruimd worden.
11.10 Het volgen van een cursus wordt bekostigd door de vereniging onder de volgende voorwaarden:



De cursus heeft betrekking op het basketbal of op activiteiten binnen de vereniging.
Er is behoefte aan expertise.

12. Vergoedingen
12.1 Vergoedingen voor “scheidsrechters op verenigingsnaam” en “scheidsrechters op naam” worden
gebaseerd op de bedragen die de NBB hanteert.
12.2 De vergoeding wordt op basis van de door de NBB verkregen overzichten periodiek overgemaakt aan de
scheidsrechters. Hiervoor wordt uit ISS een overzicht van de gefloten wedstrijden (datum, wedstrijdnummer en
of gereden is) gegenereerd, waarbij de vergoeding wordt vermeld.
12.3 De vergoedingen voor gecontracteerde scheidsrechters, bestuursleden, coaches en trainers worden aan het
einde van het speeljaar (juni, of er moeten afwijkende afspraken gemaakt zijn in het contract) overgemaakt
mits aan de verplichtingen is voldaan.
12.4 Seniorleden regelen in overleg met de trainer/coach of in onderling overleg hun eigen vervoer naar
uitwedstrijden en/of toernooien en hebben geen recht op vergoeding.
Pagina 14 van 22

Huishoudelijk Reglement E.L.B.C.
Versie 1.5
November 2017

12.5 Jeugdleden krijgen vóór/tijdens het speeljaar een vervoersschema van hun coach of begeleider, waaruit
valt af te lezen wanneer zij voor vervoer naar uitwedstrijden/toernooien moeten zorg dragen en kunnen
hiervoor een reisvergoeding vanuit de vereniging ontvangen.
12.6 Wanneer een cursus niet wordt behaald zal het bestuur hierover uitspraak doen over eventuele
terugbetaling.



De terugbetaling van de kosten zal geschieden in van te voren afgesproken termijnen. Indien anders
gewenst, dan is dit ter beoordeling aan het bestuur.
Terugbetaling van een termijn zal alleen geschieden wanneer de persoon in kwestie actief is in dat jaar
op het gebied waarvoor de cursus wordt gegeven.

12.7 Vergoedingen voor scheidsrechters worden in het geheel door de vereniging bekostigd.

13. Aansprakelijkheid & Verzekeringen
13.1. Elk lid traint en speelt voor eigen risico.
13.2. Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging toegebracht. Wanneer een lid
zich schuldig maakt aan het met opzet beschadigen van eigendommen van de vereniging of van de aan de
vereniging in bruikleen afgestane goederen, dan zal het betreffende lid worden verplicht de totale schade te
vergoeden.
13.3. ELBC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van
bestuursleden of andere leden.
13.4 ELBC is niet aansprakelijk voor diefstal of zoekraken van eigendommen van leden of derden.
13.5 Leden kunnen niet namens de vereniging verbintenissen aangaan.
13.6 Alle leden, die bij NBB zijn aangemeld vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht
is:



tijdens het deelnemen aan activiteiten van de NBB en de vereniging
tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden

Indien enig lid denkt een beroep te kunnen doen op deze collectieve ongevallenverzekering, dan dient deze
binnen 2 x 24 uur na het ongeval hiervan melding te maken bij de secretaris. De polisvoorwaarden zijn
aanwezig op het secretariaat van de NBB en te downloaden via de site van NBB.
13.7 Alle vrijwilligers binnen ELBC vallen onder collectieve verzekeringen van de gemeente: hiervoor is
een Ongevallenverzekering, een Aansprakelijkheidsverzekering en een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Eerst moet de EIGEN verzekering worden aangesproken. Wanneer die niet vergoedt dan pas kan
aanspraak worden gemaakt op de vrijwilligersverzekering. Zie verder Google ‘VNG vrijwilligersverzekering’.

Pagina 15 van 22

Huishoudelijk Reglement E.L.B.C.
Versie 1.5
November 2017

14. Sportiviteit en respect
14.1 Elke wedstrijd begint met een line-up: alle spelers staan op de middellijn en wensen elkaar een goede,
sportieve wedstrijd toe. Aan het eind van de wedstrijd gaan alle spelers weer op de middellijn staan en
bedanken de tegenpartij, de tafel, de scheidsrechters, de coaches en het publiek.
14.2 Er wordt niet gegeten op de spelersbank tijdens een wedstrijd. Drinken van alleen water mag wel, mits er
een dop op de fles of bidon zit.
14.3 Na een training of wedstrijd wordt er gedoucht in de kleedkamer. Alleen wanneer er gegronde, bij de
trainer op papier gezette redenen zijn om dit niet te doen wordt hierop uitgezonderd.
14.4 Men houdt rekening met elkaar en heeft respect voor een ieder ongeacht afkomst, kleur, status, religie of
andere reden.

15. Slotbepalingen
15.1 In alle gevallen, waarin dit HR niet voorziet, beslist het bestuur. Deze beslissingen mogen niet in strijd zijn
met de bepalingen van de wet of de statuten.
15.2 Wijzigingen van dit Huishoudelijk reglement kunnen slechts geschieden door de Algemene Leden
Vergadering.

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 14 april 2016.

Ruud Hoosemans (voorzitter),

……………………………..….. (secretaris)

Bijlage 1. ELBC Functies, Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
Bijlage 2. Commissies
Bijlage 3. Takenrooster, Fluiten en Zaalwacht
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16. Bijlage 1 - ELBC Functies, Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
BESTUUR
1.1 Voorzitter
1.1.1 Zorgt voor het naleven van de statuten, reglementen en bepalingen.
1.1.2 Leidt de bestuursvergaderingen, Algemene - en Bijzondere Leden Vergaderingen.
1.1.3 Stelt de agenda op voor de bestuursvergaderingen, Algemene - en Bijzondere Leden Vergaderingen.
1.1.4 Heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, indien hij/zij meent dat de vergadering voldoende
isingelicht; doch is verplicht deze weer te openen indien 1/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden
hetverlangen hiertoe kenbaar maakt.
1.1.5 Heeft het recht beslissingen te nemen als in het bestuur de stemmen staken.
1.1.6 Representeert ELBC in de ruimste zin van het woord en is de officiële woordvoerder en de officiële
vertegenwoordiger van de vereniging.
1.1.7 Het bestuur bepaalt wie de voorzitter bij afwezigheid vervangt. De plaatsvervanger treedt als voorzitter
op, zolang het waarnemen van de functie duurt in alle rechten en plichten van de voorzitter.
1.1.8 Brengt op de Algemene Leden Vergadering jaarlijks verslag uit.
1.1.9 Communiceert binnen het bestuur over zijn/haar verantwoordelijkheden.
1.1.10 Werft & Onderhoudt eventueel de contacten met (de bestaande) sponsors.
1.2 Secretaris
1.2.1 Is verantwoordelijk voor:
- correspondentie;
- opstellen van de agenda van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
- opstellen van de notulen van deze vergaderingen;
- samenstellen van het jaarverslag;
- beheer van het verenigingsarchief.
1.2.2 Is verplicht kopie te houden van alle (post)stukken die van ELBC uitgaan.
1.2.3 Kan zich, bij het uitoefenen van de taak, door één van de andere bestuursleden laten bijstaan, welk
bestuurslid bij verhindering van de secretaris het secretariaat waarneemt.
1.2.4 Verzorgt de contacten met de NBB en onderafdeling.
1.2.5 Brengt op de Algemene Leden Vergadering jaarlijks verslag uit.
1.2.6 Communiceert binnen het bestuur over zijn/haar verantwoordelijkheden.
1.3 Penningmeester
1.3.1 Is verantwoordelijk voor het innen, het doen uitgeven en het beheren van de financiële gelden.
1.3.2 Is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding.
1.3.3 Stelt het jaarlijks financieel verslag en de begroting voor het volgend jaar op.
1.3.4 Verleent de kascommissie inzage in de boekhouding, de bescheiden en de bewijsstukken.
1.3.5 Houdt de door de bond opgelegde boetes bij en geeft deze na controle door de betrokken persoon om
vergelijkbare boetes in de toekomst te voorkomen;
1.3.6 De penningmeester is verplicht om bestuur en kascommissie inzage in de boeken te geven, zo vaak deze
dit verlangen. Bij tussentijds aftreden controleert deze commissie de financiële administratie en draagt de kas
over aan het bestuur of de nieuwe penningmeester.
1.3.7 Is verplicht aan het onderzoek van de kascommissie volledige medewerking te verlenen.
1.3.8 Mag zonder toestemming van de meerderheid van het bestuur geen uitgaven doen die niet nadrukkelijk
uit de goedgekeurde jaarlijkse begroting volgen.
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1.3.9 Kan zich bij het uitoefenen van de taak door één van de bestuursleden laten bijstaan, welk bestuurslid bij
verhindering van de penningmeester, het penningmeesterschap waarneemt.
1.3.10 Brengt op de Algemene Leden Vergadering jaarlijks een financieel verslag uit en dient tevens een
begroting voor het volgende verenigingsjaar in.
1.3.11 Communiceert binnen het bestuur over zijn/haar verantwoordelijkheden.
1.4 Ledenadministratie
1.4.1 Is verplicht de ledenadministratie bij te houden.
1.4.2 Zorgt voor opgave en afmelding van leden in ISS.
1.4.3 Zorgt voor (hernieuwd) aanvragen van spelerskaarten bij NBB of onderafdeling;
1.4.4 Zorgt voor de uitreiking van spelerskaarten aan betreffende coaches.
1.4.5 Brengt op de Algemene Leden Vergadering jaarlijks verslag uit.
1.4.6 Communiceert binnen of aan het bestuur over zijn/haar verantwoordelijkheden.
1.5 Wedstrijdsecretaris [Binnen de Technische Commissie]
1.5.1 Bespreekt de zaalhuren voor competitie, trainingen en toernooien.
1.5.2 Stelt de wedstrijdprogramma's op.
1.5.3 Communiceert de wedstrijdprogramma’s naar de trainers en coaches en draagt zorg voor de publicatie op
de website: www.ELBC.nl.
1.5.4 Zorgt voor het tijdig vaststellen en communiceren van eventuele wedstrijdwijzigingen.
1.5.5 Is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van het takenrooster bij thuiswedstrijden. Communiceert
aan de penningmeester de boetes en/of vergoedingen in verband met het al dan niet uitvoeren van de
zaaldiensten ter inning en/of uitbetaling.
1.5.6 Zorgt voor het opsturen van de wedstrijdsheets naar de daartoe aangewezen personen of instanties.
1.5.7 Zorgt voor de registratie van de uitslagen op de ISS website van de NBB, Rayon of onderafdeling.
1.5.8 Controleert de facturen van de organisaties waar zaalhuur betrokken wordt op juistheid en geeft deze
door aan de penningmeester.
1.5.9 Verzorgt de contacten met de NBB, Rayon Zuid of onderafdeling en de organisaties waar zaalhuur
betrokken wordt.
1.5.10 Brengt op de Algemene Leden Vergadering jaarlijks verslag uit.
1.5.11 Communiceert binnen of aan het bestuur over zijn/haar verantwoordelijkheden.
1.6 Scheidsrechtercontactpersoon [Binnen de Technische Commissie]
1.6.1 Is verantwoordelijk voor de communicatie met de bond over het indelen en verkrijgen van scheidsrechters
voor uit- en thuiswedstrijden.
1.6.2 Moet de eigen te fluiten wedstrijden na ontvangst van het overzicht opzoeken en 2 scheidsrechters
indelen. Maakt dit aan beiden ruimschoots van tevoren bekend.
1.6.3 Houdt de, door de NBB, Rayon of onderafdeling aan ELBC opgelegde boetes en vergoeding over het fluiten
bij en geeft deze door aan de penningmeester ter inning en/of uitbetaling.
1.6.4 Communiceert binnen of aan het bestuur over zijn/haar verantwoordelijkheden.
1.7 Voorzitter Technische Commissie
1.7.1 Is verantwoordelijk voor het beleid m.b.t. basketball technische zaken zodanig dat dit uitgevoerd kan
worden en binnen de mogelijkheden ligt die ELBC heeft.
1.7.2 Is verantwoordelijk voor de organisatie van de trainingen en voor de begeleiding van teams bij
wedstrijden.
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1.7.3 Zorgt ervoor dat elk team een trainer krijgt die aansluit bij de mogelijkheden van dat team.
1.7.4 Zorgt ervoor dat een jeugd- en opleidingsplan voor ELBC wordt opgesteld en bewaakt de uitvoering
daarvan.
1.7.5 Communiceert met trainers en coaches m.b.t. uitvoering van het beleid.
1.7.6 Bezoekt regelmatig trainingen en/of thuiswedstrijden.
1.7.7 Geeft begeleiding en is klankbord van en voor trainers/coaches of coördineert in deze.
1.7.8 Signaleert knelpunten binnen het verantwoordelijkheidsgebied, probeert deze op te lossen en rapporteert
dit aan het bestuur.
1.7.9 Maakt team indelingen aan het eind van elk seizoen voor het daarop volgende seizoen.
1.7.10 Onderhoudt een overzicht van de inventaris en het (spel)materiaal van ELBC.
1.7.11 Communiceert binnen of aan het bestuur over zijn/haar verantwoordelijkheden.
1.9 Public Relations en Interne Communicatie
1.9.1 Beheert, in samenwerking met de ledenadministratie, adresgegevens, telefoonnummers en emailadressen
van de leden, oud- en ereleden, en houdt deze actueel.
1.9.2 Is verantwoordelijk voor het actueel houden van de website.
1.9.3 Draagt zorg voor de communicatie naar de leden, ouders en/of verzorgers over:
- bekend maken van mededelingen/besluiten van het bestuur;
- bekend maken van het takenrooster;
- bekend maken van data van gebeurtenissen (toernooien/scholendagen/huldigingen enz.)
1.9.4 Draagt zorg voor het tijdig verspreiden van stukken, documenten, informatie etc. onder alle leden. Hierbij
valt te denken aan: digitale nieuwsbrief, het takenrooster, de uitnodiging van de Algemene Leden Vergadering,
verspreiding van notulen van de Algemene Leden Vergadering, feesten, evenementen etc.
1.9.5 Verstuurt uitnodigingen aan leden, niet-leden, oud- en ereleden die bij een gebeurtenis worden
verwacht/gehuldigd/bedankt, enz.
1.9.6 Verzorgt de algemene Public Relations voor ELBC; de contacten met de plaatselijke (kabel-)krant en/of
andere belanghebbenden.
1.9.7 Communiceert binnen of aan het bestuur over zijn/haar verantwoordelijkheden.
1.10 Vertrouwenspersoon
1.10.1 Treedt op als vertrouwenspersoon voor de leden en voor de ouders of verzorgers van jeugdleden.
1.10.2 Signaleert knelpunten bij de jeugdteams en probeert deze op te lossen en rapporteert deze aan het
bestuur.
1.10.3 Bezoekt regelmatig trainingen en/of thuiswedstrijden van de jeugd en fungeert dan als klankbord.
1.10.4 Communiceert binnen of aan het bestuur over zijn/haar verantwoordelijkheden.
1.10.5 Is bij voorkeur van buiten de vereniging.

Pagina 19 van 22

Huishoudelijk Reglement E.L.B.C.
Versie 1.5
November 2017

17. Bijlage 2 – COMMISSIES
2.1 Het bestuur kan commissies benoemen met een uitvoerende, onderzoekende, adviserende ofinformatieve
taak. De Algemene Leden Vergadering benoemt de kascommissie.
2.2 Taken, bevoegdheden en werkwijze van een commissie, voor zover deze niet zijn bepaald door statute of
reglementen, worden bepaald door het orgaan waardoor de commissie is benoemd, dit is het bestuur of de
Algemene Leden Vergadering.
2.3 Van de instelling van een nieuwe commissie wordt kennis gegeven in de digitale nieuwsbrief of op de
website.
2.4 Al wat met betrekking tot de taak, bevoegdheden, werkwijze en samenstelling van een commissie mocht
wijzigen, zal worden gepubliceerd in de digitale nieuwsbrief of op de website.
2.5 Ontbinding van een commissie is voorbehouden aan het orgaan dat de commissie heeft benoemd, dit is het
bestuur of de Algemene Leden Vergadering.
2.6 De door het bestuur benoemde commissies houden het bestuur op de hoogte van hun activiteiten door
afschriften van de naar aanleiding van hun vergaderingen gemaakte notulen, dan wel door een actielijst of
besluitenlijst toe te zenden naar het secretariaat.
2.7 Geen enkele commissie is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven namens de
vereniging, behalve als deze door het bestuur zijn goedgekeurd.
2.8 Het bestuur kan voor het uitvoeren van taken door commissies budgetten voor deze commissies beschikbaar
stellen.
2.9 De Algemene Leden Vergadering kiest een kascommissie, bestaande uit twee leden en een laatsvervangend
lid die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De leden van deze commissie worden gekozen voor de duur
van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts één maal herkiesbaar.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Leden
Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
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18. Bijlage 3- TAKENROOSTER, FLUITEN EN ZAALWACHT
3.1 Takenrooster en fluiten
3.1.1 Het takenrooster voor de taakverdeling is, zover mogelijk, vooraf bekend.
3.1.2 Het actuele takenrooster wordt gepubliceerd op de website: www.ELBC.nl.
3.1.3 Ieder lid meldt zo spoedig mogelijk geconstateerde fouten in het takenrooster bij de wedstrijdsecretaris.
3.1.4 Indien een lid dat ingedeeld is voor een taak verhinderd is op het moment dat de taak vervuld moet
worden, dan dient het lid zelf te zorgen voor een vervanger. Bij het verzuim van een taak blijft het aangewezen
competitie-lid verantwoordelijk.
3.1.5 Afmeldingen (zonder vervanger) worden beschouwd als niet opkomen.
3.1.6 Bij het niet opkomen voor een taak bij thuiswedstrijden wordt het betreffende lid een boete opgelegd van
€10,= per voorkomend geval. De vervanger van de taak ontvangt voor de overname een vergoeding van € 5,=.
Eveneens wordt bij het niet opkomen voor een taak het betreffende lid een speelschorsing opgelegd van 1 helft,
de eerste 2 kwarten, van de eerst volgende thuiswedstrijd.
3.1.7 Indien een ingedeeld lid niet opkomt als scheidsrechter voor de afdeling, dan zullen alle hieruit
voortvloeiende boetes en kosten worden doorberekend aan het lid.
3.1.8 Indien een team op een zodanig niveau kan en wil spelen, en op dat niveau Rayon scheidsrechters of
bondsscheidsrechters nodig zijn, dient dit team minimaal twee scheidsrechters te leveren op datzelfde niveau.
3.1.9 Indien een team niet aan het gestelde in artikel 3.1.8 voldoet, kan het tot gevolg hebben dat het team in
een lagere klasse wordt ingeschreven, waardoor wel aan de gestelde voorwaarde voor het leveren van
scheidsrechters wordt voldaan.
3.1.10 Indien een lid 3 (drie) maal binnen één en hetzelfde seizoen zijn taak verzuimt, kan het bestuur dit lid,
wegens wangedrag, royeren.
3.2 Zaalwacht (minimale leeftijd 18 jaar)
3.2.1 Heeft de totale leiding, verantwoordelijkheid en coördinatie van het wedstrijdgebeuren bij
thuiswedstrijden. Het is de bedoeling dat de zaalwacht ervoor zorgt dat wedstrijden op tijd beginnen, dat alle
materialen klaar staan, dat sheets zijn ingevuld (ook door de coaches) en voor alle overige zaken die van belang
zijn voor een goed verloop van de wedstrijden.
3.2.2 Beheert de koffer van de wedstrijdsecretaris. Tijdens de wedstrijden ligt deze op een vaste plaats.
3.2.3 Zorgt ervoor dat de beginnende teams hun speelveld opbouwen.
3.2.4 Zorgt ervoor dat op elk veld klaar wordt gezet: 1 tafel en drie stoelen, (elektronisch) scorebord, klok, 2
rode vlaggen of foutenplankjes, pijlenblok, toeter of houten blok en vier kleuren pennen.
3.2.5 Controleert of de juiste tafelbezetting en scheidsrechters aanwezig zijn. Bij het niet opkomen, regelt de
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zaalwacht geschikte vervangers, en vult deze veranderingen in op het daartoe bestemde formulier.
3.2.6 Stelt per wedstrijd 4 (vier) ballen plus 1 (één) wedstrijdbal beschikbaar. De 4 (vier) ballen worden meteen
na het begin van de tweede helft ingenomen.
3.2.7 Zorgt ervoor dat de wedstrijden ordentelijk verlopen, zonder verstoring van elementen buiten het
speelveld.
3.2.8 Is aanspreekpunt voor de scheidsrechters die de Rayon wedstrijden fluiten.
3.2.9 Zorgt ervoor dat na de gespeelde wedstrijd het alle sheets in de koffer van de wedstrijdsecretaris liggen.
3.2.10 Controleert na afloop van een wedstrijd of de belangrijkste zaken op het sheet goed zijn ingevuld.
3.2.11 Controleert na afloop van de laatste wedstrijd het aantal sheets en ballen.
3.2.12 Zorgt ervoor dat na afloop van de laatste wedstrijd de ballenkarren afgesloten worden.
3.2.13 Zorgt ervoor dat de elektronische scoreborden worden ingeleverd bij de beheerder van de zaal.
3.2.14 Zorgt ervoor dat na afloop van de laatste wedstrijd dat de zaal wordt opgeruimd door de teams die het
laatst hebben gespeeld.
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