Huishoudelijk Reglement Bastketball Vereniging Epeios
1.

Algemeen

1.1
Dit reglement is ingevolge artikel 19 van de statuten vastgesteld tot regeling van die zaken
waarin de statuten niet voorzien, waarvan de regeling door de statuten wordt geëist of waarvan
regeling wenselijk wordt geacht door de algemene vergadering (AV). De AV kan tevens andere
reglementen vaststellen.
1.2
De bepalingen van dit reglement en andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet
en met de statuten.
1.3
Het huishoudelijk reglement staat gepubliceerd op de website van BV Epeios. Geen lid van
de vereniging kan zich beroepen op onbekendheid met dit reglement, alsmede bestuursbesluiten en
officiële berichten welke in officiële stukken door het bestuur bekend zijn gemaakt.
1.4
Hardheidsclausule.
In bijzondere gevallen en voor zover toepassing van dit reglement leidt tot een onbillijkheid is het
bestuur bevoegd af te wijken van de bepalingen van dit reglement. Dit vindt uitsluitend plaats door
het nemen van een officieel bestuursbesluit.
1.5
Wijziging van dit reglement kan, tenzij in dit reglement anders aangegeven, slechts
plaatsvinden na een besluit van de AV, genomen door een volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
2.

Leden

Overeenkomstig de statuten van de vereniging kent de vereniging de volgende leden;
a. gewone leden
b. ereleden
c. donateurs
De eerste categorie is in die hoedanigheid lid van de Nederlandse Basketball Bond (NBB).
Ereleden zijn zij, die op voorstel van het Bestuur door de AV tot erelid worden benoemd. Ereleden
hebben dezelfde rechten als de gewone leden, tenzij anders bepaald.
3.

Ereleden

Ereleden zijn leden die wegens grote verdiensten voor de vereniging of voor de beoefening of
bevordering van de basketballsport door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en hun
benoeming hebben aanvaard.
Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie aan de vereniging.
4.

Lidmaatschap en contributie

4.1

Het seizoen loopt van 1 juni tot en met 31 mei.

4.2

vervallen

4.3
Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangegaan en geldt tot wederopzegging. Opzegging van
het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie voor 1 mei van het
lopende seizoen. Bij te laat of niet opzeggen geldt onverkort de volledige contributieplicht. Onder
lidmaatschapsgelden vallen reguliere contributie, eventueel zaalhuur voor extra trainingen en
reglementaire heffingen van de NBB (Nederlandse Basketball Bond).
4.4
De leden zijn contributie verschuldigd over het gehele seizoen, ook bij tussentijdse
beëindiging van het lidmaatschap. Zie hiervoor het mutatieformulier op de website. Het bestuur
kan, als zij daar reden toe ziet, een besluit nemen tot matiging van de contributieplicht, bijvoorbeeld
in geval van verhuizing of wanneer een nieuw lidmaatschap wordt aangegaan gedurende het reeds
lopende seizoen.
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4.5
Ten aanzien van de te betalen contributie wordt rekening gehouden met de kosten van het
betreffende team en de leeftijdscategorie.
4.6
In geval bij aanvang van het seizoen sprake is van lidmaatschap van meerdere leden uit één
gezin of als zodanig te beschouwen huishouden wordt, uitgezonderd het naar leeftijd gerekend
oudste lid, voor de overige gezinsleden de contributie met 25% verlaagd. Als gezinslid wordt tevens
aangemerkt leden die een voltijdstudie volgen en bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van
27 jaar nog niet hebben bereikt en voor het levensonderhoud zijn aangewezen op ouders /
verzorgers.
4.7
Bij aanvang van het seizoen wordt de eerste termijn van het lidmaatschapsgeld gefactureerd
en in januari de laatste termijn. Bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap wordt het nog niet
betaalde lidmaatschapsgeld direct in rekening gebracht. Zodra de schulden zijn voldaan wordt de
schuldvrij status doorgevoerd op de portal van de NBB. De betalingstermijn bedraagt maximaal vier
weken. Bij achterstand in contributiebetaling en / of betaling van boetes ontvangt het lid een
schriftelijk herinnering, gevolgd door een aanmaning verhoogd met € 15,00 administratiekosten.
Wordt dan niet binnen de gestelde termijn betaald, kan de vereniging een incassobureau
inschakelen. De kosten hiervan komen voor rekening van het betrokken lid c.q. zijn / haar wettelijke
vertegenwoordiger. Tevens kan dit leiden tot een speel- en trainingsverbod, totdat de achterstallige
betalingen zijn voldaan.
4.8

Lidmaatschapsgelden worden bij voorkeur geïnd via automatische incasso.

5.

Verplichtingen van leden

5.1
Alle leden, uitgezonderd leden jonger dan 13 jaar, dienen zich ervan bewust te zijn dat het
voor een goed functioneren van de vereniging noodzakelijk is dat leden niet alleen trainen en
spelen, maar ook begeleidende werkzaamheden verrichten zoals o.a. trainen, timen, scoren, fluiten
en ook besturen. De leden accepteren het deze taken uit te voeren naast deelname aan wedstrijden
en trainingen, zeker als zij daartoe door het bestuur of een commissie als genoemd in artikel 7.1
worden opgeroepen.
5.2
Leden die niet in de gelegenheid zijn de taak te vervullen dienen zelf voor vervanging zorg
te dragen.
5.3
Alle spelende leden van U161 zijn verplicht de scheidsrechterscursus voor het BS2 diploma2
te volgen. Dit kan éénmalig op kosten van de vereniging. Dit geldt ook voor nieuwe spelende leden
uit een hogere leeftijdscategorie.
5.4
Indien een spelend lid van 16 jaar of ouder bij aanvang van het seizoen geen BS2 diploma
heeft, wordt de verenigingscontributie voor betreffend lid verhoogd met € 20 per seizoen. Dit gaat
in met ingang van seizoen 2018-2019. Tot en met seizoen 2017-2018 geldt dat oudere leden ook
éénmalig op kosten van de vereniging deze cursus kunnen volgen.
Het bestuur kan, als zij daar reden toe ziet, een besluit nemen vrijstelling te verlenen aan een lid om
deel te nemen aan de BS2 cursus, bijvoorbeeld om medische redenen. In dergelijk geval kan
verhoging van de verenigingscontributie met € 20 ook worden herzien.
5.5
De toelatingseisen voor BS2 zijn:
. de deelnemer is minimaal 14 jaar
. de deelnemer is lid van de NBB
. de deelnemer heeft een spelregelbewijs3
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Die de leeftijd van 16 jaar per 1 januari van het lopende seizoen nog niet hebben bereikt.
Basketball Scheidsrechter 2
3
Vanaf seizoen 2015-2016 is het mogelijk het spelregelbewijs te halen. De NBB verplicht ieder spelend lid tussen de 14
en 18 jaar het bewijs te halen. Vanaf seizoen 2018-2019 zal de NBB bij het niet hebben van het bewijs een boete
opleggen van € 5 per lid per wedstrijd. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld tijdens de AV van
de NBB. Dit bedrag wordt doorberekend aan betreffend lid.
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Alle spelers die reeds hun F-diploma hebben behaald, hoeven het spelregelbewijs niet te halen. Zij
hebben de spelregels al gehaald in de scheidsrechterscursus.
5.6
De vereniging zal zich inspannen om de leden in staat te stellen trainers- en
coachcursussen te volgen, welke in beginsel worden gevolgd op eigen kosten. Doorloopt
het lid een cursus en het eventueel examen met goed gevolg, dan zal de vereniging de
kosten aan het lid vergoeden op voorwaarde dat het lid twee jaar actief aan de vereniging
verbonden blijft. Als het lidmaatschap in de zin van dit artikel vroegtijdig wordt beëindigd
en dwingende redenen daartoe ontbreken moeten betreffende cursuskosten geheel of
gedeeltelijk worden terugbetaald.
5.7
Alle door de vereniging aan leden beschikbaar gestelde materialen, zoals kleding en
spelerattributen, blijven ten allen tijde eigendom van de vereniging. Op leden die deze
materialen beschadigen, vervreemden of verduisteren kan de schade verhaald worden.
5.8
Alle boetes, bijkomende kosten en schades, inclusief reis- en administratiekosten,
veroorzaakt door handelen of nalaten van één of meer leden, apart dan wel gezamenlijk,
kunnen door het bestuur worden verhaald op de veroorzaker(s), ongeacht strafzaken wel of geen
schorsing tot gevolg hebben.
5.7
Een speler kan meedoen in een ploeg zoals aangegeven in artikel B.1. wedstrijdreglement
(WR) NBB, of in een oudere leeftijdsgroep.
5.8
Een speler kan invallen in elke hogere ploeg dan waarvoor hij in de ingevoerde
spelersindeling per ploeg is opgegeven. Onder een hogere ploeg wordt verstaan een ploeg in een
oudere leeftijdsgroep of op een hoger niveau spelende ploeg, Art F.8.14 wedstrijdreglement (WR)
NBB.
5.9
Het invallen in een hogere ploeg, zoals in Artikel F.8.1. WR NBB genoemd, is geheel op
eigen verantwoordelijkheid. Voor minderjarigen dienen de ouders/verzorgers of wettelijke
vertegenwoordiger bij het invallen in een oudere leeftijdsgroep, behoudens bij het invallen in
één leeftijdsgroep hoger, voorafgaand een verklaring van “geen bezwaar” op te stellen. Deze
verklaring moet opgestuurd worden naar de competitieorganiserende instantie, Artikel F.8.2. WR
NBB.
5.10 Invallen in een lagere ploeg is niet toegestaan. Onder een lagere ploeg wordt verstaan een
jongere leeftijdsgroep of een op lager niveau spelende ploeg in dezelfde leeftijdsgroep Artikel F.8.3
WR NBB.
5.11 In voorkomende gevallen, genoemd in artikel 5.1 tot en met 5.5, heeft het bestuur de
bevoegdheid om passende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld ontzetting uit het
lidmaatschap. Artikel 2:35 lid 2 BW5 is daarbij onverkort van toepassing.
6

Aansprakelijkheid

6.1
De vereniging en / of bestuur kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk
letsel, schades en andere kosten die leden, trainers, coaches, begeleiders, ouders van jeugdleden of
andere vrijwilligers overkomen voor, na of tijdens het beoefenen van verenigingsactiviteiten. Dit
geldt tevens met betrekking tot verlies, beschadiging of diefstal van (eventueel in bewaring
gegeven) eigendommen. Ook het vervoer van en naar verenigingsactiviteiten geschiedt voor eigen
risico van de leden.
4

Art B.1. bepaald de leeftijden naar leeftijdsgroep.

5

De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen in de gevallen in de statuten genoemd, voorts wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Tenzij de statuten dit aan een ander
orgaan opdragen, geschiedt de opzegging door het bestuur.
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7

Commissies

7.1
Waar nodig benoemt de AV of het bestuur commissies met specifieke taken, zoals
bijvoorbeeld voor technische zaken of toernooien.
8

Informatievoorziening

8.1
Het bestuur en de AV zien het belang in praktische informatie te publiceren op de website
van de vereniging. Daarop staan onder andere speeldata en andere verplichtingen van de leden
opgesomd.
9.

Actualiteit

9.1

Het bestuur en de AV streven ernaar dit huishoudelijk reglement regelmatig te actualiseren.

Vastgesteld door de algemene vergadering op juni 2017
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