Huishoudelijk Reglement basketballvereniging Venlo Sport Crusaders (laatste
wijzigingen vastgesteld door ALV d.d. 18 november 2016)
Artikel 1
Men wordt lid van de vereniging door invulling en inlevering van het inschrijfformulier en betaling van
€15,00 inschrijfgeld. Tevens dient één recente pasfoto te worden ingeleverd.
Artikel 2
Elk lid ontvangt bij de inschrijving het huishoudelijk reglement van de vereniging. De statuten liggen ter
inzage bij het secretariaat.
Artikel 3
Kandidaten voor bestuurslid dienen tenminste de leeftijd van zeventien jaar bereikt te hebben op de
datum van de Algemene Ledenvergadering. De kandidaatstelling dient schriftelijk, voorzien van tenminste
tien handtekeningen van stemgerechtigde leden, tenminste één week voor de Algemene
Ledenvergadering bij het secretariaat ingediend te zijn.
Artikel 4
Afmelden van de vereniging moet schriftelijk of digitaal, persoonlijk door het afmeldend lid of de
ouders/verzorgers. Een mondelinge afzegging is onvoldoende. Afmelding als lid dient schriftelijk of per
e-mail bij de penningmeester te gebeuren. Digitaal afmelden via info@venlosportcrusaders.nl en cc naar
de betreffende trainer. Schriftelijk afmelden via trainer. Indien een lid zich afmeldt is hij\zij tot het einde
van het lopende kwartaal contributie verschuldigd. In twijfelgevallen beslist het bestuur.
Artikel 5
Van elk lid wordt verwacht dat hij\zij - na wedstrijden en trainingen - de normen van algehele hygiëne in
acht neemt.
Artikel 6
Elk lid dat niet per automatische incasso betaalt, ontvangt twee weken voor aanvang van elk halfjaar een
nota van de verenigingscontributie waarin opgenomen is, indien van toepassing, de verschuldigde Bondsen Rayoncontributie en reiskosten. Bij betaling per automatische incasso krijgt men korting en wordt er
per kwartaal geïnd. Een keer per jaar ontvangt men een bericht waarin de hoogte van de
contributie-inning per kwartaal wordt gemeld. Op ca. 1/10, 1/1, 1/4 en 1/7 worden de kwartaalbedragen
geïnd. De hoogte van de contributie is gekoppeld aan leeftijden (jeugd/senioren). Vanaf het
verenigingsjaar waarin een lid de leeftijd van een hogere leeftijdsgroep bereikt, is hij/zij de bijbehorende
contributie verschuldigd. Contributiekorting grote gezinnen: Indien uit één gezin wonend op hetzelfde
adres drie of meer personen jonger dan 18 jaar lid zijn, dan geldt er een aangepaste contributieheffing.
Voor de in leeftijd oudste twee leden wordt volledig contributie geheven, voor het derde lid wordt 50% van
het vastgestelde bedrag geheven en voor het vierde en volgende lid is het lidmaatschap geheel gratis.
Artikel 7
Elk nieuw competitiespelend lid is Bonds- en Rayoncontributie verschuldigd en dit is inbegrepen in de
contributie.

Artikel 8
Is vervallen
Artikel 9
Elk lid is verplicht voor aanvang van een nieuw kwartaal aan zijn\haar financiële verplichtingen te hebben
voldaan. Indien een lid een automatische incasso afgeeft, wordt een korting op de contributie verleend
van € 10,00 per jaar. Zonder automatische incasso dient de contributie per half jaar (in plaats van per
kwartaal) of per jaar vooruit betaald te worden. Indien niet (tijdig) aan de contributieverplichting is
voldaan, kan het bestuur de beslissing nemen de vordering over te dragen aan een incassobureau
alsmede kan het bestuur, na aanmaning, dit lid verbieden aan trainingen en/of wedstrijden deel te nemen
totdat het betreffende lid aan de financiële verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 10
Door het Rayon opgelegde boetes, opgelopen door toedoen of nalatigheid van leden, kunnen aan deze
leden worden doorberekend.
Artikel 11
De Nederlandse Basketball Bond heeft een verplichte aanvullende ongevallenverzekering. De premie
hiervan wordt gelijktijdig met de Bonds- en Rayoncontributie betaald.
Artikel 12
Bij aanmaning van achterstallige contributie kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
Artikel 13
Zowel voor, tijdens als na trainingen en wedstrijden dient elk lid zich ordelijk te gedragen. Vernielingen en
beschadigingen, waarvoor de vereniging aansprakelijk wordt gesteld, zullen aan de schade
veroorzakende leden worden doorberekend.
Artikel 14
Indien een lid verhinderd is om deel te nemen aan een training/wedstrijd, dient hij/zij zich tijdig bij de
trainer/coach af te melden. Nalatigheid kan bij een volgende wedstrijd “ bankzitten” tot gevolg hebben.
Artikel 15
Elk lid dient naast het spelen van competitiewedstrijden ten dienste van de andere teams
werkzaamheden   (fluiten, jureren, etc.) te verrichten. Indien een lid, dat op het programma staat om
jurytafelwerkzaamheden te verrichten of een wedstrijd te fluiten, verstek laat gaan zonder zelf voor een
goede vervanger te zorgen, die wel komt, wordt dit lid bestraft met een thuiswedstrijd niet spelen (op te
leggen door de coach) en een boete van € 10,-.
Artikel 16
Een senioren- of juniorenteam dat competitie wil spelen dient minimaal drie scheidsrechters te leveren die
in het bezit zijn van een bevoegde scheidsrechterslicentie om te fluiten op hetzelfde niveau waarop hun
team speelt.

Artikel 17
De vereniging stelt de wedstrijdkleding beschikbaar. Deze dient centraal, eventueel bij toerbeurt
gewassen te worden. Schade aan de wedstrijdkleding wordt, indien van toepassing, ook op de schade
veroorzakende leden verhaald.
Artikel 18
De contributieverplichting vervalt voor een niet-spelend lid die een kaderfunctie (bestuurslid,
commissielid, trainer, coach en/of assistent-trainer) uitvoert.
●
●
●

Ieder spelend lid (zijnde recreant of wedstrijdspeler) dus ook een lid dat een kadertaak uitoefent,
heeft de gebruikelijke contributieverplichting.
Een uitzondering geldt dus voor niet spelende leden die een kadertaak uitvoeren. Er is van
contributie geen sprake. De bondscontributie komt voor rekening van de vereniging.
(Financiële) waardering van bovengenoemde leden vindt jaarlijks plaats (verder vorm te geven
door het bestuur)..

Artikel 19
Elk competitiespelend lid dat met zijn team een thuiswedstrijd heeft en die dag als eerste team van de
vereniging zal spelen, is verplicht tijdig voor aanvang van de wedstrijd in de zaal aanwezig te zijn om de
zaal wedstrijdklaar te maken (opstellen van de baskets, jurytafel etc.).
Artikel 20
Waar de statuten en het huishoudelijk reglement niet in voorzien, wordt door het bestuur beslist.

