Algemene voorwaarden & Huishoudelijk reglement
1. ALGEMEEN.
1.1
Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken waarin de statuten van Barons niet
voorzien, waarvan de regeling door de statuten wordt vereist, of waarvan de regeling door de
algemene vergadering wenselijk wordt geacht.
1.2
Geen enkel lid van Barons kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten of het
huishoudelijk reglement.
1.3.1 De algemene ledenvergadering kan met drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen
dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, tenzij dispensatiebevoegdheid
uitdrukkelijk aan het bestuur is toegekend.
1.3.2 Het bestuur is bevoegd dispensatie te verlenen van de bepalingen van dit reglement,
waarover in de algemene vergadering verantwoording wordt afgelegd.
1.4
Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht na besluit van de algemene
ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen.
1.5
Elke wijziging en/of dispensatie van de bepalingen van dit reglement wordt door het bestuur
ter kennis van de leden gebracht.
1.6
Een exemplaar van dit reglement is beschikbaar via de website. Op verzoek kan dit reglement
éénmalig worden overhandigd.

2. LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE.
2.1
De aanmelding voor het lidmaatschap moet gedaan worden bij de bij de ledenadministratie
(evt. via de trainer van je team) van de vereniging door invulling van een inschrijfformulier met
inlevering van een recente pasfoto voorzien van naam en geboortedatum. Het inschrijfgeld is 12,50
euro. Dat int de vereniging bij de 1e incasso. DU20, HU20, DU22 en HU22 vallen onder de
seniorencontributie.
2.2.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging van het
lidmaatschap. Opzeggen van het lidmaatschap moet per 1 juli voorafgaand aan het nieuwe seizoen.
Spelende leden die na die datum opzeggen, betalen het lidmaatschap voor 1 seizoen.
2.2.2 Voordat een nieuw lid zich aanmeldt, kan hij of zij twee proeftrainingen meemaken.
2.2.3 Aan het eind van de twee proeftraining ontvangt men het inschrijfformulier dat, alvorens
men verdere trainingen kan volgen moet worden ingeleverd bij de Ledenadministratie (of trainer van
je team) van de vereniging. (zie art 2.1)
2.3
Na de aanmelding tot lidmaatschap is contributie verschuldigd en wordt via een incasso
geïncasseerd.
2.4
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
2.5
Barons heeft vier contributieperiodes: eind september, eind november, eind januari en eind
maart.
2.6.1 Voor de contributieperiode waarin men lid wordt, geldt in plaats van artikel 2.5, artikel 2.6.2
t/m artikel 2.6.3.
2.6.2 Wordt men contributieplichtig in een contributieperiode, dan is men de hele contributie voor
die contributieperiode verschuldigd.
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2.6.3 Bij de eerste betaling per seizoen moet het startbedrag worden betaald. Het startbedrag
omvat de bondsafdrachten (inclusief eventueel inschrijfgeld) plus een kleine bijdrage in de
contributie te bepalen door het bestuur. In de volgende perioden wordt de rest van de contributie
geïnd.
2.7
Het contributiebedrag kan ook in één keer betaald worden en moet dan voor 1 oktober op
de rekening van Basketbalvereniging Barons binnen zijn (rekeningnummer: 11.67.33.314 t.n.v.
Basketbalvereniging Barons, Breda).
2.8
Wordt de verschuldigde contributie niet binnen een periode van 3 maanden na de
dagtekening van de afschrijving voldaan, dan volgt, zonder voorafgaande waarschuwing, schorsing
van het lidmaatschap en het incasseren zal aan een incassobureau overgedragen worden.
2.9
Een lid, dat de vereniging nadeel toebrengt, in welke vorm dan ook, kan door het bestuur
worden geschorst en/ of aan de algemene vergadering voor royement worden voorgedragen.
2.10 Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar
d.m.v. een schriftelijke (via mail) opzegging bij het secretariaat. Deze moet vóór 1 juli bij het
secretariaat binnen zijn. Tussentijds vertrek is niet mogelijk.
2.11 Wijzigingen in de persoonsgegevens moeten binnen 1 maand door gegeven te worden bij het
secretariaat via secretaris@barons.nl.

3. TRAININGEN.
3.1
Ieder lid heeft recht op een onderricht, onder deskundige leiding, in de techniek en de tactiek
van de basketbalsport.
3.2
Door het bestuur worden, in samenspraak met de technische commissie, alle spelende leden
ingedeeld in trainingsgroepen en teams die in competitieverband aan wedstrijden deelnemen.
3.3
Door het bestuur worden, in samenspraak met de technische commissie, trainingsruimten
aangezocht en ingedeeld bij de trainingsgroepen.
3.4
Door het bestuur worden voor elke trainingsgroep een of meer train(st)ers benoemd.
3.4.1 Bij uitzondering kan een team zonder train(st)er komen te staan bij onvoldoende vrijwilligers,
het bestuur zal alles in het werk stellen om deze situatie te voorkomen.
3.5.1 De leden, die deelnemen aan de trainingen, zijn verplicht zich te onderwerpen aan de leiding
van de train(st)er.
3.5.2 Een lid dat zich onttrekt aan de leiding van de train(st)ers kan door die train(st)ers aan het
bestuur voorgedragen voor schorsing van tenminste een week en ten hoogste vier weken.
3.5.3 Bij voortduring van in artikel 3.5.2 genoemde gedrag kan een lid schorsing van het
lidmaatschap voor onbepaalde tijd van het bestuur krijgen en/of door het bestuur aan de algemene
vergadering voor het royement worden voorgedragen.
3.6
De indeling, aanvulling en/of wijziging van trainingsgroepen, wedstrijd teams,
trainingsruimten en train(st)ers worden ter kennis gebracht van de leden.

4. WEDSTRIJDEN.
4.1.1

Onder wedstrijden wordt verstaan:
a. Competitiewedstrijden, georganiseerd door de N.B.B.
b. Bijzondere wedstrijden, georganiseerd door de eigen en/of andere vereniging, in het
kader van een toernooi, training etc.

Barons Breda Basketbal. Doelen 7, Breda.

4.1.2 Wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële basketbalregels, vastgesteld door de
F.I.B.A., voor zover door de N.B.B. daar niet van is afgeweken.
4.2
Door het bestuur wordt voor elk team, dat in competitieverband aan wedstrijden deelneemt,
een coach aangezocht.
4.3
De coach moet tijdens het begeleiden van het team te zorgen voor een normale gang van
zaken.
4.4.1 De leden die deelnemen aan wedstrijden, zijn verplicht te luisteren naar de leiding van de
coach.
4.4.2 Een lid dat zich onttrekt aan de leiding van de coach kan door die coach aan het bestuur
worden voorgedragen voor schorsing van lidmaatschap voor de duur van tenminste een week en ten
hoogste vier weken.
4.4.3 Bij voortduring van het in artikel 4.4.2 genoemde gedrag kan een lid schorsing van het
lidmaatschap voor onbepaalde tijd van het bestuur krijgen en/of door het bestuur aan de algemene
ledenvergadering voor royement worden voorgedragen.
4.5.1 Leden die voor deelnemen aan wedstrijden zijn aangewezen, zijn verplicht daaraan deel te
nemen in het door de vereniging voorgeschreven verenigingstenue.
4.5.2 Wanneer een lid, in het bezit zijnde van het verenigingstenue, niet in het voorgeschreven
verenigingstenue deelneemt aan wedstrijden, wordt aan dit lid een boete opgelegd van een door het
bestuur vast te stellen bedrag.

5. VERPLICHTINGEN.
5.1
Voor de uitvoering van alle te verrichten werkzaamheden zijn alle leden verplicht de hun
opgedragen, hieronder genoemde, taken uit te voeren:
a. Het verrichten van jurytaken (scorer, timer, 30 seconden operator) tijdens de
thuiswedstrijden.
b. Het verrichten van scheidsrechterstaken tijdens thuis- en uitwedstrijden.
5.2
Leden waarbij geen en/of onvoldoende kennis aanwezig is voor het uitvoeren van de onder
artikelen 5.1 genoemde taken zijn verplicht gehoor te geven aan een oproep tot het volgen van een
cursus/training in deze taken.
5.3
Voor het verrichten van de in artikel 5.1 genoemde taken wordt periodiek een schema
opgesteld dat ieder lid in die periode moet uitvoeren.
5.4
Als een lid de taken die in het in artikel 5.3 genoemde schema staan om welke reden dan
ook, niet kan uitvoeren op het daarvoor vermelde tijdstip moet dat lid zelf voor een vervanger
zorgen en dit direct doorgeven aan de wedstrijdsecretaris.
5.5
Is een lid of zijn plaatsvervanger op het tijdstip dat hij/zij een in artikel 5.1 genoemde taak
moet verrichten niet aanwezig, dan wordt het betreffende lid een sanctie opgelegd door het bestuur
vastgesteld.
5.6.1 Voor de uitvoering van de scheidsrechterstaken van door de N.B.B. op verenigingsnaam of
persoonlijke titel uitgeschreven wedstrijden worden leden verzocht deze taak op zich te nemen.
5.6.2 Als leden de in artikel 5.6.1 genoemde taak op zich nemen zijn zij verplicht om op het
aangezochte tijdstip de genoemde taak uit te voeren of hiervoor zelf een vervanger te zoeken. In
overleg met de scheidsrechters-contactpersoon.
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5.6.3 Als leden de in artikel 5.6.1 genoemde taak op zich nemen, maar niet op het aangezochte
tijdstip deze taak uitvoeren terwijl men ook geen vervanger heeft kunnen vinden wordt het
betreffende lid een sanctie opgelegd door het bestuur vastgesteld.
5.7.1 Voor de uitvoering van scheidsrechterstaken van door de N.B.B. op verenigingsnaam of
persoonlijke naam aangeschreven wedstrijden ontvangt het betreffende lid een vergoeding volgens
het door het bestuur vastgestelde beloningssysteem. Dit wordt door de penningmeester
overgemaakt aan het betreffende lid.
5.7.2 De in artikel 5.7.1 genoemde vergoedingen worden door de N.B.B. overgemaakt op rekening
van de vereniging. De penningmeester gaat dan pas tot uitbetaling over, als er via de
scheidsrechters-contactpersoon een periodiek overzicht is geproduceerd en gecontroleerd door de
penningmeester met de uitbetaalde bedragen van de N.B.B.
5.7.3 Leden hebben de plicht als team om het digitale wedstrijdformulier op een juiste wijze in te
vullen. Als dit bij een team niet op de juiste manier gebeurd, zal bij nalatigheid de boete betaling aan
de bond worden gevorderd bij dit team.
5.7.4 Als een boete van de bond te herleiden is naar een betreffend lid zal deze ook aansprakelijk
gesteld worden en verplicht worden deze boete te betalen aan de vereniging.
5.8
Ieder lid is verplicht bij verhindering van spelen in de voor zijn/haar team vastgestelde
wedstrijden, zowel in competitieverband als in vriendschappelijk verband, dit op tijd aan de coach of
aanvoerder van het team te laten weten.
5.9
Ieder senior en U22 lid is verplicht de E-cursus voor het scheidsrechtersdiploma te volgen.
Ieder lid in de categorie U18 en U20 is verplicht om de verenigingscursus (voorheen F-cursus) bij te
wonen. Iedere U14 en U16 lid is verplicht de tafelcursus te volgen.

6. SLOTBEPALINGEN.
6.1
Als een lid zich schuldig maakt aan het zoekraken of beschadigen van eigendommen van de
vereniging of van de aan de vereniging in bruikleen afgestane goederen, dan moet het betreffende
lid op de eerste aanmaning hiertoe de door het bestuur vast te stellen boete/schade betalen.
6.2
De door de teams behaalde verenigingsprijzen blijven eigendom van de vereniging.
6.3
In die gevallen waarin dit reglement, de statuten of de wet niet voorzien, beslist het bestuur.
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