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VERENIGINGSREGLEMENT
Artikel 1. Algemeen
1.

Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voorzien, waarvan
de regeling door de statuten wordt geëist of waarvan de regeling door de algemene vergadering
wenselijk wordt geacht.

2.

Een lid van de vereniging kan zich niet beroepen op onbekendheid met statuten, reglementen,
bestuursbesluiten en berichten, die in een verenigingsorgaan namens het bestuur bekend zijn
gemaakt.

3.

Vanaf 10 april 2013 maakt het Beleidsplan Sportiviteit & Respect onderdeel uit van de Reglementen.

Artikel 2. Verenigingstenue
1.

Het tenue van de vereniging is als volgt:
- shirt : maroon
- broek: maroon
- beide in de tint en model, zoals door het bestuur is vastgesteld.

2.

Het reservetenue van de vereniging is als volgt:
- shirt : wit
- broek: wit
- beide in de tint en model, zoals door het bestuur is vastgesteld.

3.

Indien de vereniging een overeenkomst van sponsoring en/of reclame heeft aangegaan, kan het
tenue van één of meer teams aan de voorwaarden van de overeenkomst door het bestuur worden
aangepast.

4.

Spelers zijn verplicht de kleding tegen vooraf vastgestelde prijs en voorzien van een nummer via de
vereniging af te nemen.

Artikel 3. Toelating tot het lidmaatschap
1.

Een lidmaatschap dient te worden aangevraagd door het indienen van een door het bestuur verstrekt
aanmeldingsformulier. Betreft het een minderjarige, dan dient het aanmeldingsformulier ook mede
ondertekend te worden door de persoon, die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent over deze
minderjarige.

2.

Door het meer dan drie keer deelnemen aan een training, georganiseerd door de vereniging, wordt
betrokkenen verplicht zich als lid aan te melden bij de vereniging.

3.

Het is het bestuur voorbehouden aanmeldingen tot het lidmaatschap te weigeren. Deze weigering zal
betrokkene schriftelijk door het bestuur worden meegedeeld.

Artikel 4. Leden
1.

De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden en leden van verdienste.
a. Gewone leden zijn leden, die deelnemen aan door of namens de NBB georganiseerde
wedstrijden.
b. Buitengewone leden zijn leden die niet deelnemen aan door of namens de NBB georganiseerde
wedstrijden, maar wel door de algemene vergadering in het bestuur zijn gekozen of door het
bestuur als vaste coach, vaste begeleider of vaste scheidsrechter zijn aangesteld.
c. Ereleden en leden van verdienste zijn personen, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de
vereniging onderscheiden hebben, respectievelijk zich jegens de vereniging bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt.
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2.

De leden hebben het recht;
a.
om door middel van de algemene vergadering controle uit te oefenen op het bestuur en de
door haar ingestelde commissies en aldaar invloed uit te oefenen op het te voeren
bestuursbeleid.
b.
Uit te komen in een door of namens het bestuur georganiseerd evenement.
c.
Trainingen te bezoeken, die door het bestuur in verenigingsverband worden georganiseerd.
d.
Op een exemplaar van een door de of namens het bestuur uitgegeven cluborgaan; met dien
verstande, dat als meerdere leden op één adres wonen zijn minimaal één exemplaar
ontvangen.
e.
Deel te nemen in een collectieve ongevallenverzekering als afgesloten door de NBB.

3.

Gewonen leden hebben het recht;
Op grond van hun lidmaatschap van de NBB, uitsluitend voor onze vereniging uit te komen in door of
namens de NBB georganiseerde wedstrijden.

4.

De leden zijn verplicht;
a.
de statuten, reglementen en besluiten van de NBB, het rayon, het district en van de
vereniging na te leven.
b.
om binnen één maand na gedaan schriftelijk verzoek daartoe de contributie te betalen die
verbonden is aan het lidmaatschap van de NBB, het rayon, het district en de vereniging.
c.
adreswijziging zo spoedig mogelijk mee te delen aan het secretariaat.
d.
bij verhindering om deel te nemen aan in artikel 5.b genoemde werkzaamheden, tijdig te
berichten dat hij/zij verhinderd is.
e.
De door de vereniging in rekening gebrachte boete binnen één maand na gedaan schriftelijk
verzoek daartoe te voldoen. Indien hij niet binnen deze termijn betaalt, is hij niet trainings- en
speelgerechtigd.

5.

Gewone leden zijn verplicht;
a.
deel te nemen aan wedstrijden als vermeld in artikel 3a.
b.
deel te nemen aan activiteiten, zoals scoren, timen, etc teneinde de vereniging optimaal te
laten functioneren.
c.
Bij verhindering om deel te nemen aan door of namens de NBB georganiseerde wedstrijden
op de in het cluborgaan vermelde tijd en plaats te berichten, dat hij verhinderd is.
d.
De door of namens de NBB georganiseerde wedstrijden te spelen in het verenigingstenue
zoals omschreven in artikel 2; indien hij niet in de voorgeschreven kleding verschijnt, is hij niet
speelgerechtigd.
e.
Binnen drie jaar na aanmelding als lid, echter niet eerder dan op een leeftijd van 16 jaar, een
door het bestuur georganiseerde scheidsrechterscursus te volgen.
f.
De strafbepalingen, die het bestuur naar aanleiding van één of meerdere overtredingen van
dit reglement oplegt, op te volgen.
g.
Om, indien hij aan trainingen, oefen- of vriendschappelijke wedstrijden van een andere
basketballvereniging wil deelnemen, schriftelijk toestemming hiervoor te hebben van het
bestuur van de vereniging.
h.
Per team tijdens een wedstrijd dezelfde kleding te dragen; dit zowel naar model als kleur.
i.
Zich te houden aan de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen.
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6.

Alcohol en drugs
Onmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en bij wet en regelgeving verboden gebruik en bezit van drank
en drugs, zijn strijdig met de doelstellingen en principes van Basketballvereniging The Challengers.
Aan allen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken zijn, wil Basketballvereniging The Challengers
een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden. Daartoe gelden op dit gebied de volgende
regels:
1. Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol en/of (soft- of hard)drugs aan
basketbalwedstrijden en -trainingen deel te nemen. Het is niet toegestaan verboden
prestatieverhogende middelen te gebruiken of in bezit te hebben.
2. Het is niet toegestaan op enig moment tijdens trainingen en –wedstrijden (soft- of hard)drugs te
gebruiken of in bezit te hebben.
Indien er sprake is van handel in (soft- of hard)drugs en/of prestatieverhogende middelen, wordt,
naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

Artikel 5. Benoeming tot erelid of tot lid van verdienste
De benoeming tot erelid dan wel tot lid van verdienste geschiedt op voordracht van het bestuur of een lid dan
wel leden bij besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van tenminste tweederde
van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 6. Beëindiging van het lidmaatschap
1.
2.

Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 30 april schriftelijk te geschieden bij het secretariaat.
Aan de beëindiging van het lidmaatschap is altijd het voldoen van de financiële verplichtingen
verbonden, evenals het teruggeven van eventuele nog in het bezit zijnde verenigingseigendommen.

Artikel 7. Bestuur
1.

2.

3.

4.

De formatie van het bestuur is als volgt;
1. voorzitter
2. secretaris
3. penningmeester
4. vice-voorzitter (tevens voorzitter Technische Commissie)
e
5. 2 secretaris (tevens wedstrijdsecretariaat)
e
6. 2 penningmeester
7. lid sponsorcommissie
8. lid activiteitencommissie
9. lid jeugdcommissie
10. lid seniorencommissie
De personen, die de in de rangorde oneven geplaatste functies bekleden, treden af in de algemene
e
vergadering in het 1 halfjaar van de oneven jaren.
De personen, die de in rangorde even geplaatste functies bekleden, treden af in de algemene
e
vergadering in het 2 halfjaar van de even jaren.
Het bestuur vergadert tenminste acht maal per jaar. Een bestuursvergadering is geldig als de
meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden met meerderheid van stemmen
genomen. In geval van staken van de stemmen, is de stem van de voorzitter van de betreffende
vergadering doorslaggevend. Het stemrecht kan niet bij machtiging worden uitgeoefend.
Het bestuur is verplicht trainingen te organiseren.
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Artikel 8. Commissies
1.

2.

3.
4.
5.

Commissies worden ingesteld door het bestuur en op de algemene vergadering door het bestuur
bekend gemaakt. Zij kan de algemene vergadering vragen de benoeming van de commissieleden
goed te keuren.
Commissies kunnen onder andere zijn:
Jeugd commissie
Senioren commissie
Technische commissie
Scheidsrechters-scorers commissie
Evenementen commissie
Redactie commissie
Ad-hoc commissie
Elke commissie valt onder verantwoordelijkheid van één der bestuursleden.
De commissies vergaderen zo dikwijls als zij dit nodig achten of op verzoek van het bestuur.
Het dagelijks bestuur heeft altijd toegang tot deze commissievergaderingen en is gerechtigd tot nietig
verklaringen van hun besluiten als het belang van de vereniging dat vordert.

Artikel 9. Vereniging
1.
2.

De vereniging aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van leden.
Ereprijzen die door teams worden behaald, worden het eigendom van de vereniging. Deze prijzen
zullen op een daarvoor bestemde plaats in de sporthal tentoongesteld worden, tenzij het bestuur het
nuttig oordeelt deze op een ander plaats te bewaren. Persoonlijke prijzen zijn voor het lid.

Artikel 10. Verenigingscontributie
1.

2.

3.
4.

De vereniging onderscheidt binnen de leden verschillende categorieën, te weten:
a. U10
b. U12
c. U14
d. U16
e. U18
f. U20
g. U22
h. Senioren
De gewone leden betalen contributie naar gelang de categorie waarin zij bij de aanvang van de
competitie in wedstrijden uitkomen, ongeacht waar zij op grond van hun leeftijd ingedeeld zouden
moeten zijn.
In buitengewone gevallen kan het bestuur aan gewone leden gehele of gedeeltelijke vrijstelling geven
van het betalen van de verenigingscontributie.
Indien iemand lid wordt tijdens een verenigingsjaar bepaalt het bestuur het bedrag van de contributie.
De afdrachten van het lid aan de NBB, het rayon en district worden volledig doorberekend.
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Artikel 11. Strafbepalingen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

De vereniging kent twee straffen, te weten:
a. straffen uitsluitend door de vereniging opgelegd
b. Straffen opgelegd door de NBB, het rayon of district
Straffen door de vereniging opgelegd zijn:
a. geldboetes
b. Schorsing voor één of meerdere wedstrijden
c. Alternatieve straffen
d. Royement
Een geldboete kan worden gegeven indien men:
e
voor de 1 maal niet bericht dat men voor het spelen van een wedstrijd verhinderd is
Op het te laat afberichten volgt een officiële waarschuwing; bij herhaling zal te laat afberichten als niet
afberichten worden beschouwd.
Een schorsing van een wedstrijd kan worden gegeven indien men;
e
a. voor de 2 maal niet bericht dat men voor het spelen van een wedstrijd verhinderd is
e
b. voor de 1 maal aan een training, oefen- of vriendschappelijke wedstrijd van een andere
basketballvereniging deelneemt, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur, zoals
omschreven in artikel 5.g.
c. Zich niet houdt aan de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen.
Een royement kan plaatsvinden indien men:
e
a. Voor de 3 maal niet bericht dat men voor het spelen van een wedstrijd verhinderd is.
e
b. Voor de 2 maal aan een training, oefen- of vriendschappelijke wedstrijd van een andere
basketballvereniging deelneemt, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur, zoals
omschreven in artikel 5.g.
c. Niet voldoet aan het volgen van een scheidsrechterscursus, zoals omschreven in artikel 5.e.
d. Weigert deel te nemen aan activiteiten en bijeenkomsten, die in het belang van de vereniging
worden georganiseerd, zoals genoemd in artikel 5 lid b.
e. Niet tijdig de verenigingscontributie betaalt.
Regeling met betrekking tot het niet nakomen van diensten (fluiten of tafelen):
a. Bij de 1e keer niet opkomen moet je de volgende thuiswedstrijd bij je eigen team schrijven of
klokken.
b. Bij de 2e keer niet opkomen wordt je geschorst voor de eerstkomende uitwedstrijd en moet je de
volgende thuiswedstrijd bij je eigen team schrijven of klokken.
c. Bij de 3e keer niet opkomen wordt je geroyeerd als lid.
De door de NBB, het rayon of district aan de vereniging in rekening gebrachte boete wordt, verhoogd
met 25% administratiekosten en daarna naar boven afgerond op gehele euro’s, aan het lid of leden,
die de oorzaak zijn van deze boete, doorberekend. Alle kosten in verband met strafzaken van de
NBB, het rayon of district komen eveneens voor rekening van het lid.

Artikel 12. Protest en beroep
Tegen een opgelegde boete, schorsing of royement kan men schriftelijk protest of beroep aantekenen bij het
bestuur. Dit dient binnen één week na schriftelijke mededeling van de boete, schorsing of royement te
geschieden en gezonden te worden naar het secretariaat van de vereniging.

Artikel 13. Wanbetaling
1.
2.

Het lid zal bij wanbetaling als zodanig worden aangemeld bij de NBB, het rayon en het district en er
zal niet aan een overschrijvingsprocedure worden meegewerkt.
Om nakomingen van de financiële verplichtingen, na opzegging van of ontzegging van het
lidmaatschap af te dwingen, zal er zodanig een gerechtelijke invorderingsprocedure gestart worden,
waarvan de kosten voor rekening van het desbetreffende lid komen.
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Artikel 14. Tegemoetkoming in te maken/gemaakt kosten
1.
2.
3.
4.

Een lid, dat met een speciale taak is belast, kan – na goedkeuring van het bestuur – voor de te maken
kosten een declaratie van door hem gemaakte kosten indienen bij de penningmeester.
Telefoongesprekken worden vergoed op basis van de gesprekskosten.
Teams kunnen voor een reiskostenvergoeding in aanmerking komen, indien zij voor het spelen van
competitie- of bekerwedstrijden buitensporig hoge kosten moeten maken.
Teams komen, indien zij daarvoor worden uitgenodigd, minimaal in aanmerking voor de vergoeding
van de inschrijfgelden van één toernooi per jaar.

Artikel 15. Wijziging van het verenigingsreglement
1.

2.

Een wijziging van het verenigingsreglement kan allen geschieden tijdens een algemene vergadering,
waarbij het voorstel tot wijziging op de agenda vermeld staat. Een besluit tot wijziging moet een
meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen hebben.
Door de algemene vergadering wordt tevens de ingangsdatum van de wijziging vastgesteld.

Artikel 16. Slotbepaling
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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