Huishoudelijk reglement Basket Betekom
Algemeen:
Dit reglement van inwendige orde of ‘huishoudelijk reglement’ treedt in werking op datum van de
intekening als lid en vervangt elke voorgaande bepaling en/of huishoudelijk reglement. Alle personen
die deelnemen aan de activiteiten, of lokalen betreden die gereserveerd zijn voor de vereniging, zijn
gebonden aan dit reglement.
Deze personen worden hieronder omschreven als ‘Lid’.
-

-

Het dagelijks bestuur van de club beheert de club naar het best vermogen en hanteert hier het
principe van een goede huisvader.
Het bestuur, de spelers, de ouders, de ploegafgevaardigden, de coaches en de vrijwilligers,
hieronder genoemd als participant van Basket Betekom, benaderen elkaar met respect en
behandelen de tegenstanders op dezelfde manier.
Iedereen die participeert in Basket Betekom, onder welke noemer dan ook, verklaart zich
akkoord met het huishoudelijke reglement.
Elk lid van de club dient het huishoudelijk reglement te kennen en zich er naar te gedragen.
Elk spelend lid betaalt het inschrijvingsgeld aan het begin van het seizoen. Het bedrag wordt
door het dagelijkse bestuur geëvalueerd en indien nodig aangepast. Na betaling van de
lidgelden, doet Basket Betekom al het nodige om basketbal aan te bieden. Het is dan ook niet
mogelijk om lidgeld terug te vorderen. Hierover kan, op vraag echter, een onderhoud met het
bestuur worden gevraagd.

Trainingen en Wedstrijden:
-

-

-

-

-

Je bent op het, door de coach opgegeven uur aanwezig op training/wedstrijd.
Elke speler zal persoonlijk de trainer verwittigen indien hij/zij, om welke reden dan ook niet
aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd. Dit zal gebeuren via de SportEasy App.
Het dragen van uurwerken, halskettingen, piercings, oorbellen of andere juwelen die
kwetsuren kunnen veroorzaken bij een speler of bij derden, zijn niet toegelaten tijdens de
training/wedstrijd. We respecteren hierbij het Basket Vlaanderen - reglement.
De spelers en coaches laten geen waardevolle spullen onbewaakt achter in de kleedkamer of
de sporthal, het bestuur kan onmogelijk verantwoordelijk worden gesteld voor het diefstal,
verlies of beschadiging. Elke eigenaar is ZELF verantwoordelijk voor zijn spullen.
Na een sportongeval dient een aangifteformulier te worden ingevuld. Een kopie van dit
document is te vinden achteraan in de ploegmap. Een deel van het formulier wordt ingevuld
door de behandelende arts, een ander deel door de betrokkene zelf (of vertegenwoordiger (vb:
ouder)). Na het beëindigen van deze behandeling wordt een attest van genezing door de
behandelende arts bezorgd aan de secretaris. Zolang het dossier niet is afgesloten, kan er, om
verzeker-technische redenen, niet getraind of gespeeld worden.
Om wedstrijden in orde te maken met de overkoepelende reglementen van Basket
Vlaanderen, zijn er per wedstrijd mensen nodig aan de wedstrijdtafel, hiervoor doen wij beroep
op de spelers, leden en ouders van onze jeugdspelers.
Uw gedrag getuigd van een loyaliteit jegens de club, volgende gedragingen worden niet
getolereerd:
o Openlijk kritiek uiten op een medespeler
o Openlijk agressie, onder welke vorm dan ook, naar ouders en medespelers
o Openlijk obscene gebaren maken
o Ongeoorloofde reactie t.o.v. scheidsrechters, trainers, afgevaardigden, spelers en
supporters.

Leden: Elk toegetreden lid voldoet aan volgende voorwaarden:
-

-

Het lidgeld tijdig betaald hebben: zolang het lidgeld niet betaald wordt mag er geen wedstrijd
gespeeld worden.
Het huishoudelijk reglement aanvaard hebben bij de inschrijving
De nodige discipline en verantwoordelijkheidszin hebben om de sport correct en veilig uit te
oefenen.
Bij twijfel over de mentale of fysieke toestand van het lid, kan een bestuurslid de toegang op de
training ontzeggen.
Indien het kandidaat lid jonger is dan 18 jaar bij de inschrijving, moet een ouder of voogd
toestemming geven. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Om het lidmaatschap stop te zetten tijdens het sportjaar, moet het lid dit aangetekend
schrijven of laten weten aan de secretaris. Dit moet minstens 1 maand voor de gewenste
einddatum gebeuren.
Het bestuur kan deze aanvraag weigeren waardoor het lid geen terugbetaling kan ontvangen.
In het geval van een positief antwoord kan er een deel van het lidmaatschap terug betaald
worden. Aangezien de vereniging vaste kosten heeft gemaakt (verzekering e.d), zal nooit het
volledige bedrag terug gegeven worden. Het terugbetaalde bedrag zal door het bestuur
vastgelegd worden.
Elk lid gaat akkoord met het huishoudelijk reglement.
Elk letsel, ongeval, diefstal of beschadiging aan materiaal, eigendom van het lid, kunnen nooit
ten laste komen van de club, bestuur of coach. Het lid is volledig zelf verantwoordelijk voor zijn
of haar eigen persoon en materiaal.
Er wordt ten alle tijden verantwoordelijk met materiaal en medeleden omgegaan.
Ongepast of gevaarlijk gedrag kan resulteren in het verwijderen van het lid uit de sporthal.
Bij herhaaldelijk foutief gedrag kan het lid definitief uit de vereniging worden gezet zonder
compensatie voor het lid. Dit kan alleen als het bestuur unaniem toestemming geeft.
Tijdens de trainingen kunnen er foto’s of filmmateriaal gemaakt worden. Dit materiaal dient ter
promotie van de club en zal enkel hiervoor gebruikt worden. Het materiaal kan getoond
worden op de website, facebook, flyers e.d. … . Uw akkoord voor het maken van dit
beeldmateriaal alsook het gebruik hiervan zal gevraagd worden. Indien het lid niet wenst dat
zijn of haar beeltenis gebruikt wordt voor deze doeleinden, moet dit via mail geschreven
worden aan basketbetekom@gmail.com. Het beeldmateriaal waarop het lid te zien is zal dan
zo snel mogelijk verwijderd worden.

Verzekeringen en aansprakelijkheid:
-

Het bestuur, de vereniging en de coaches kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een
letsel, ongeval, beschadiging of diefstal.
De vereniging voorziet een verzekering voor betalende leden tijdens de training.
Basket Betekom, noch het bestuur in zijn geheel, noch een individueel bestuurslid of coach
kunnen aansprakelijk gesteld worden voor alle schade, zowel materieel als immaterieel
aangebracht bij een lid of bij het materiaal van een lid veroorzaakt tijdens een clubactiviteit.

Nevenactiviteiten:
-

-

Basket Betekom organiseert ook nevenactiviteiten dewelke een belangrijke bron van
inkomsten zijn. Er wordt van de spelers, leden en ouders van onze jeugdspelers verwacht dat
zij deze activiteiten ten volle mee ondersteunen en zich ervoor inzetten. Deze nevenactiviteiten
‘evenementen’ genoemd in onze club, worden gepubliceerd op de ‘evenementenkalender’.
Hier vind je ook de verwachtingen inzake hulp en ondersteuning.
Ouders van de jeugdspelers of de spelers zelf staan in voor het vervoer van en naar de
sporthal. Bij uitwedstrijden kan een beurtrol opgemaakt worden. De afspraken hiervoor worden
binnen elke ploeg afzonderlijk afgestemd in samenspraak met de ploegverantwoordleijke.

