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Algemeen
1.1

Een lid kan zich niet beroepen op de onbekendheid met de statuten of reglementen
welke bij het bestuur te inzage liggen. Daarnaast kan een lid zich niet beroepen op
de onbekendheid van genomen besluiten welke via de bij artikel 1.3 genoemde
media zijn bekend gemaakt.

1.2

Basketballvereniging Challenge is opgericht op 21-12-1983 te Beuningen. De
vereniging heeft als doel de basketball sport voor zowel dames als heren te
beoefenen in al zijn verschijningsvormen en haar sportieve doelstellingen bereikt
door voornamelijk met vrijwilligers te werken en de beschikbare financiële middelen
gebruikt om de kwaliteit van de beschikbare faciliteiten en de vrijwilligers te
verbeteren. De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 40145666.

1.3

Het infoblad, het Challenge infobord in sporthal de Tinnegieter, e-mail vanaf het
domein @challengebeuningen.nl en/of de officiële Challenge internet site fungeren
als officiële mededelingsorganen. Leden verplichten zichzelf op de hoogte te zijn van
de informatie, die door middel van deze organen wordt verstrekt.

1.4

Ieder lid wordt geacht het huishoudelijke reglement te kennen en na te leven. De
leden die in strijd met dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze
misdragen, hieronder wordt ook verstaan het pesten/ discrimineren van mede-,
tegenstanders, scheidsrechters, juryleden, trainers, coaches of andere begeleiders,
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

Het officiële tenue voor het spelen van wedstrijden van de vereniging is oranje/zwart
en wordt aangeduid als het officiële ‘Challenge tenue’. Bij voorkeur dragen de spelers
zwarte sokken.

1.6

Alle wedstrijdspelende leden zijn verplicht het Challenge tenue aan te dragen bij de
wedstrijden. Dit tenue kan bij het bestuur worden besteld, de kosten hiervoor zijn €
60,-.

1.7

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet is het (dagelijks)
bestuur gemachtigd om in alle redelijkheid en met inachtneming van de statuten een
besluit te nemen.

Lidmaatschap
2.1

Het lidmaatschap kan worden verkregen door inlevering van een volledig ingevuld en
ondertekening aanmeldingsformulier (te vinden op onze website).

2.2

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met de periode van een heel seizoen
tot het moment van opzeggen.

2.3

Opzeggen kan per 1 juli met een opzegtermijn van 1 maand.

2.4

Het bestuur kan bij bijzondere gevallen besluiten het lidmaatschap per direct of met
een aparte regeling te beëindigen. Dit is ter beoordeling aan het bestuur.

2.5

Bij vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap, wat door het bestuur is
geaccordeerd, kan geen beroep worden gedaan op restitutie van reeds betaalde
contributie.

2.6

De vereniging kent de volgende leden:
- Gewone leden, zijn bevoegd tot het daadwerkelijk beoefenen van de
basketballsport in door de Nederlandse Basketball Bond
georganiseerde wedstrijden of toernooien.
- Buitengewone leden, zijn voltallig lid van de vereniging, maar niet bevoegd
tot het spelen van door de Nederlandse Basketball Bond
georganiseerde wedstrijden of toernooien. Hieronder vallen recreanten,
bestuursleden en vrijwilligers (niet spelende leden).
- Leden van verdienste en ereleden, zijn gewone of buitengewone leden die
wegens hun verdienste voor de vereniging en/of de N.B.B. of voor de
beoefening of bevordering van de basketbalsport in het algemeen,
door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, als
zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

2.7

Alle leden zijn met hun lidmaatschap ook lid van de Nederlandse Basketball Bond. De
contributie van lidmaatschap bij de Nederlandse Basketball Bond zit bij de contributie
van de vereniging inbegrepen.

2.8

Indien een lid 5 jaar voor inschrijving bij Challenge lid is geweest van een andere
vereniging is voor inschrijving een schuldvrijverklaring nodig. Deze is op te vragen bij
de penningmeester.

2.9

Beëindiging van het lidmaatschap kan ook geschieden door overlijden of royement
vanuit het bestuur.
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Contributie
3.1

Alle gewone leden (zie art. 2.6) zijn contributie verschuldigd.

3.2

De hoogte van de contributie wordt bepaald door onderstaande tabel:
U8-U12
U14
U16 t/m U20
Senioren wedstrijdspelend
Senioren wedstrijdspelend

€
€
€
€
€

135,267,50
273,50
293,50
246,-

Recreanten
2de training

€ 146,€ 47,50

2x trainend
1x trainend

3.3

De hoogte van de contributie volgens bovenstaande tabel wordt bepaald op basis van
het team waarin wordt gespeeld / getraind en niet volgens leeftijd van het lid.

3.4

Ieder lid vanaf U16 is verplicht tot het afnemen van 2 loten van de Grote Club Actie.

3.5

De contributie wordt op de volgende momenten geïncasseerd:
midden augustus
midden december
eind februari

€ 100,Resterende contributie met een max. van € 100,Resterende contributie

3.6

Bij ziekte of blessure kan er geen beroep worden gedaan op restitutie of korting op
de contributie. Wanneer een lid door een langlopende ziekte of blessure (minimaal 3
maanden) geen deel kan nemen aan wedstrijden of trainingen, zal het bestuur per
geval beslissen of de contributie tijdelijk gestopt zal worden.

3.7

Boetes die worden opgelegd door de Nederlandse Basketball bond worden, tenzij het
bestuur anders beslist, doorberekend aan de leden voor wie de boete geldt.
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Bestuur
4.1

Het dagelijks bestuur bestaat volgens de statuten uit:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester

4.2

Het dagelijks bestuur kan beslissen tot uitbreiden van het bestuur met de volgende
functies:
-

Vice-voorzitter
Lid Technische Zaken (voorzitter Technische Commissie)
Lid Wedstrijd Zaken (voorzitter Wedstrijd Commissie)
Lid Sponsor Zaken
Lid Activiteiten
Lid Jeugd Zaken
Lid Communicatie
Lid Algemene Zaken

4.3

Het dagelijks bestuur is belast met de afhandeling van de dagelijkse gang van zaken.

4.4

Benoeming van bestuursfuncties geschiedt volgens het volgende rooster van aftreden
/ herkiesbaarheid:
Oneven jaren
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-Voorzitter
Lid Technische Zaken
Lid Wedstrijd Zaken
Lid Sponsor Zaken
Overige leden

Even jaren
X

X
X
X
X
X
X
X

4.5

Het bestuur stelt een taakomschrijving op voor alle bestuursleden, maar ook voor de
vrijwilligers. Deze zijn beschikbaar bij de secretaris.

4.6

Het bestuur vergadert minimaal 10x per jaar op basis van 1x per maand. Notulen van
bestuursvergadering zijn op te vragen bij de secretaris.
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Vergaderen / Besluiten (ALV)
5.1

De Algemene Leden Vergadering wordt minstens 1x per jaar georganiseerd. De leden
dienen minstens 2 weken voor de bedoelde vergadering kennis te hebben genomen
van de aanvangstijd, plaats, datum en agenda (met stukken) van de vergadering. Dit
middels een aankondiging middels de 1.3 genoemde organen.

5.2

De agenda van de Algemene Ledenvergadering zal tenminste de volgende punten
bevatten:
-

Opening
Goedkeuren notulen vorige ALV
Jaarverslagen commissies
Jaarverslag financiën
Jaarverslag bestuur
Bestuursverkiezing volgens rooster van aftreden
Begroting
Wijzigingen huishoudelijk reglement (bijvoorbeeld contributiehoogte)
Teamindelingen volgend seizoen
Rondvraag
Sluiting

5.3

Indien noodzakelijk kan het dagelijks bestuur van deze agenda afwijken mits duidelijk
in de agenda van de vergadering vermeld en beargumenteerd.

5.4

De kascommissie wordt benoemd uit de algemene ledenvergadering en bestaat uit
twee of meer U18+ leden. Zij mogen geen zitting hebben in het bestuur. Een lid mag
maximaal 3 achtereenvolgende seizoenen lid zijn van de kascommissie. De taak van
deze kascommissie is het controleren van het financiële beheer van de
Penningmeester. Zij brengt verslag uit van haar bevindingen uit in de Algemene
Leden Vergadering.

5.5

Ieder lid heeft 1 stem tijdens de algemene ledenvergadering. Bij leden onder de 18
jaar (op datum van de vergadering) brengt de ouder / verzorger de stem uit.

5.6

Een lid kan bij afwezigheid een ander lid schriftelijk machtigen. Een aanwezig lid mag
maximaal 3 machtigingen bij zich hebben. Een machtigingsformulier wordt bij de
stukken van de ALV meegezonden. We moeten dus ook een machtigingsformulier
hebben.

5.7

Het bestuur of 10% van de leden kunnen een buitengewone ledenvergadering
bijeenroepen. De aanvraag hiervoor kan worden gedaan aan de secretaris. De actie
voor het organiseren van deze vergadering licht bij het bestuur.
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Rechten en plichten van de leden
6.1

Basketballvereniging Challenge is een vereniging van, voor en door de leden. Van
iedereen wordt verwacht dat hij/zij een steentje bijdraagt aan de vereniging

6.2

Elk lid fungeert als een vertegenwoordiger van Challenge en wordt geacht een
positieve bijdrage te leveren.

6.3

Elk lid heeft het recht, tenzij het lid is geschorst door het bestuur, aan alle activiteiten
van de vereniging deel te nemen.

6.4

Elk lid heeft recht op minimaal 1 training per week van 1,5 uur

6.5

Elk lid heeft recht op het cluborgaan ‘het clubblad’

6.6

Elk lid heeft recht op gratis toegang bij alle verenigingswedstrijden

6.7

Alle competitie spelende leden vanaf 16 jaar, die langer dan één jaar lid zijn van de
vereniging worden verplicht tot het volgen van een scheidsrechters cursus (BS2).
Leden hebben 1 keer het recht om een cursus af te zeggen, bij een tweede afzegging
zal bij iedere te fluiten wedstrijd een boete van € 5,00 worden doorbelast aan het
betreffende lid. Geen diploma / licentie is geen reden tot het niet fluiten van
wedstrijden.

6.8

Alle competitiespelende leden vanaf U14 zijn verplicht om zijn BS1 – Basketball
Masterz te halen. Zonder dit spelregelbewijs is het niet mogelijk om deel te nemen
aan competitiewedstrijden. www.basketballmasterz.nl

6.9

Alle competitiespelende leden vanaf U12 zijn verplicht tot het volgen van een
jurytafelcursus.

6.10

Een lid (of zijn/haar ouders/verzorgers) is verplicht meerdere malen per seizoen het
vervoer naar een uitwedstrijd te verzorgen.

6.11

Bij het ernstig in gebreke blijven van het voldoen van verschuldigde achterstallige
contributie of opgelegde boetes zal het bestuur de inning van de verschuldigde
gelden overdragen aan een incassobureau. Het bestuur zal het lid hiervan, via een email op de hoogte stellen. De extra kosten die verbonden zijn aan het inschakelen
van een incasso bureau, zijn geheel voor rekening van het betreffende lid.

6.12

Wanneer er een strafzaak tegen een lid wordt aangespannen, wordt het lid geacht
het bestuur & de ‘Tucht en Geschillencommissie van de Nederlandse Basketball Bond’
binnen 24 uur na de bewuste gebeurtenis in kennis te stellen. De financiële
consequenties worden in het geheel verhaald op het betreffende lid.
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Boetesysteem
7.1

Elk competitiespelend lid is verplicht zijn opgelegde taak met betrekking tot het
fluiten of tafelen van competitiewedstrijden en toernooien te vervullen. Van deze
verplichting worden zij tijdig op de hoogte gesteld. Bij verhindering dient men binnen
het team zelf voor vervanging te zorgen en dit te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
Indien het lid hier niet aan voldoet zal de vereniging hem/haar een boete en/of
schorsing opleggen behoudens eventueel door de wedstrijdcommissie gemaakte
fouten. Dit laatste ter beoordeling aan het bestuur.

7.2

Elk competitiespelend lid van Challenge heeft naast rechten ook een aantal plichten.
Het - in een seizoen - fluiten en/of tafelen van een aantal thuiswedstrijden behoort
tot deze plichten. De leden zijn ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het op de
hoogte zijn van hun tafel/fluit dienst, welke afgedrukt staat in/op de officiële
mededelingsorganen.

7.3

Op basis van bovenstaande artikelen uit het huishoudelijk reglement wordt bij het
niet vervullen van deze plicht - door de wedstrijdcommissie - direct een
boete/sanctie opgelegd volgens het onderstaande schema:

1ste keer
2de keer
3de keer

Jeugdlid (t/m U16) € 5,Senior (Vanaf U18) € 10,Jeugdlid € 10,Seniorlid € 20,+ automatisch
+ automatisch
één (1) wedstrijd schorsing
één (1) wedstrijd schorsing
indien dit voorkomt beslist het bestuur

7.4

Het feit dat een boete is gekregen zal persoonlijk aan desbetreffende speler/speelster
en zijn/haar trainer/coach worden meegedeeld.

7.5

Boetes moeten binnen 1 week na oplegging voldaan zijn bij de penningmeester. Bij
het in gebreke blijven van betaling van de boete (binnen 1 week), volgt schorsing
totdat wel is betaald. Bij blijvende weigering volgt royement.

7.6

Extra zakcentje verdienen !
Voor de oplettende leden is een aardig zakcentje te verdienen. Bij het onverwacht
moeten invallen (het zgn. van de tribune getrokken worden; dus niet bij het ruilen of
het afgesproken invallen voor een teamgenoot) komt € 5,-.van de te innen boete ten
goede van de invaller. Kan je nog een leuk zakcentje bijverdienen op de zaterdag of
zondag (N.B. wel goed vermelden op achterkant van wedstrijdformulier).
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Aansprakelijkheid en verzekering
8.1

Ieder lid is zelf aansprakelijk voor schade door zijn/haar toedoen.

8.2

De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht
door gedraging van bestuurs- en of andere leden, indien deze gedragingen niet
vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.

8.3

Leden kunnen niet namens basketballvereniging Challenge verbintenissen aangaan.

8.4

De vereniging is voor ontvreemding of wegraken van eigendommen van leden of
derden niet aansprakelijk.

8.5

Door middel van het lidmaatschap bij de Nederlandse Basketball Bond kan het lid
gebruik maken van de collectieve verzekeringen van de Nederlandse Basketball Bond.
Zie hiervoor de website www.basketball.nl

Challenge Basketball Beuningen
Imker 2
6641 EV Beuningen
secretariaat@challenge-beuningen.nl
www.challenge-beuningen.nl

Gedragsregels
9.1

Respecteer je coach, je medeteamgenoten, je tegenstander, de scheidsrechters en
iedereen die met het basketballen te maken heeft. Dus geen beledigende en/of
discriminerende en onzedelijke taalgebruik/gedrag. Speel je wedstrijden en train als
een team.

9.2

Ook vanuit het publiek e.d. verwachten we geen “opruiende taal”. Niet bemoeien met
de beslissingen van de scheidsrechter, want hij/zij doet zijn/haar best en offert
zijn/haar vrije tijd op. Dus bemoei je vanaf de tribune niet met de gebeurtenissen op
het veld.

9.3

Ben je afwezig bij een training of een wedstrijd, meld je op tijd telefonisch af bij je
trainer.

9.4

Zorg dat je altijd omgekleed in de zaal bent voor trainingen en/of wedstrijden.

9.5

Zorg dat je op de afgesproken tijd en plaats aanwezig bent om te vertrekken naar
uitwedstrijden.

9.6

Na afloop van de trainingen en wedstrijden ruim je met z’n allen de gebruikte
materialen op. En doe je afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.

9.7

Als het wat minder gaat reageer je dan niet af op andermans eigendom, medeteamgenoten, je tegenstander en iedereen die met basketballen te maken heeft.

9.8

Vernielingen in kleedkamers, toiletten e.d. zal worden bestraft. Challenge heeft een
naam hoog te houden, dus we willen niet dat er bij Challenge of bij andere clubs,
waar je gaat ballen, iets wordt vernield.

9.9

Diefstal van andermans spullen zal eveneens bestraft worden. Om dieven niet de
gelegenheid te geven waardevolle dingen weg te nemen, neem je die niet mee naar
de trainingszaal / sporthal.

9.10

En tot slot zorg samen voor een leuke, sportieve en gezellige sfeer binnen de club.
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Privacy
10.1

Ter behoeve van de privacy heeft Challenge een privacy policy opgesteld. Deze is in
te zien op de website van Challenge en op te vragen bij het secretariaat. Ieder lid
gaat hiermee akkoord, tenzij vermeld bij het bestuur.

Ondertekening
Dit huishoudelijk reglement van basketballvereniging Challenge is goedgekeurd op de
Algemene Ledenvergadering van datum ___ / ___ / _________.

Naam, datum en Handtekeningen:

______________________ ______________________ ______________________
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

