Wat u moet weten bij aanmelding als lid van Basketballvereniging E.S.B.C. Menhir
1. Contributie
Een seizoen loopt van 1-9 tot en met 31-8. De contributie wordt via automatische incasso in 3
termijnen verdeelt over het seizoen betaald. Een andere betalingsregeling is alleen na overleg met
de penningmeester in uitzonderingsgevallen mogelijk, uiteraard mits daar een goede reden voor is,
hiervoor wordt dan wel € 5,00 administratiekosten berekend.
De contributiebedragen zijn als volgt:
a.

Trainende én competitie spelende leden:
Senioren
€ 250,00
U14 t/m U22 € 230,00
U12
€ 205,00

Bij niet tijdige betaling kan de penningmeester een boete opleggen en de spelerskaart invorderen.
Bij non betaling wordt de deurwaarder ingeschakeld.
b.

Recreanten (alleen trainende leden) betalen € 145,00 contributie

2. Scheidsrechters
Competitiespelende leden van 16 jaar en ouder moeten op verzoek van het bestuur een
scheidsrechterscursus BS2 volgen wanneer deze wordt georganiseerd. Dit om het probleem van te
weinig scheidsrechters op te lossen en te voorkomen dat er in de toekomst een tekort aan
gediplomeerde scheidsrechters ontstaat, waardoor de vereniging beboet wordt door Afdeling
Noord. De organisatie van een dergelijke cursus is afhankelijk van de behoefte aan
scheidsrechters. Deze behoefte wordt per jaar bekeken. Indien een lid deze verplichting niet na
komt, kan hij/zij met € 25,00 beboet worden of worden geschorst!
3. Fluiten/”Tafelen”
Leden zijn verplicht, volgens rooster (bij toerbeurt) te fluiten en/of te tafelen om ook andere teams
en spelers van de vereniging hun wedstrijden te kunnen laten spelen. Indien een lid deze
verplichting niet nakomt kan hij/zij beboet worden. Voor het niet fluiten of tafelen staat een boete
van euro 5,=.
“Tafelen” is het invullen van het digitale wedstrijdformulier (scores e.d. bijhouden) of het bijhouden
van de wedstrijdklok, bij een competitiewedstrijd. Per competitiewedstrijd worden er 2
scheidsrechters en 2 of 3 tafelaars ingedeeld. Bij verhindering is de ingedeelde persoon zelf
verantwoordelijk voor vervanging! (neem bij problemen tijdig contact op met de
wedstrijdsecretaris!).
4. Vervoer
Ouders (of wettelijk voogd) van jeugdleden moeten bereid zijn, volgens rooster (bij toerbeurt) voor
vervoer te zorgen bij uitwedstrijden. Het is de verantwoordelijkheid van de coach/trainer in
samenspraak met de ouders dat de kosten voor het vervoer in gezamenlijkheid betaald worden.
Ouders die niet kunnen rijden en niet in het toerbeurtschema zitten, betalen voor het meerijden
van hun kind (jeugdlid) (bv. 5 euro) Declaraties bij de club (declareren tot maximaal € 0,15 per
gereden kilometer) zijn alleen mogelijk als er kosten worden gemaakt die betrekking hebben op
kilometers die gemaakt zijn naar een uitwedstrijd op uitdrukkelijk verzoek van de club. De
declaratieformulieren kunt u opvragen bij de trainer en dienen te worden opgestuurd aan de
penningmeester. U kunt u declaratie ook e-mailen aan de penningmeester.
5. Tenue
Leden zijn verplicht tijdens wedstrijden het tenue te gebruiken die via de vereniging beschikbaar
wordt gesteld. De kosten zijn € 20,00 per jaar voor de huur. In de sporthal mogen alleen
sportschoenen worden gedragen waarvan de zolen niet (zwart) afgeven.

6. Opzeggen lidmaatschap
Dit kan alleen schriftelijk of via email, uiterlijk tot 1 mei, aan het secretariaat of de penningmeester
van de vereniging. (Dus niet mondeling bij de trainer!) Klik hier voor het postadres van de
vereniging.. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen mogelijk in overleg met het bestuur. Bij te
late opzegging is gewoon contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen omdat de vereniging
dan al bondscontributie heeft moeten afdragen.
7. Schuldenvrij verklaring
Nieuwe leden komende van een andere basketbal vereniging zijn verplicht om bij inschrijving een
Schuldvrij verklaring te overhandigen.
8. Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging vormen een officiële aanvulling op
deze voorwaarden en worden op verzoek toegezonden. Eenieder wordt geacht de inhoud te kennen
en hiermee akkoord te gaan.

