Huishoudelijk reglement BZ’72
Huishoudelijk Reglement van basketballvereniging BZ'72
Artikel 1: Aanmelding
1. Aanmelding tot lid vindt uitsluitend plaats door middel van het inschrijfformulier dat door de
vereniging wordt verstrekt.
2. Na de aanmelding volgt een proefperiode van twee maanden waarin zowel het lid als de
vereniging de mogelijkheid heeft om de aanmelding op te zeggen. Na twee maanden wordt het
lid automatisch in het ledenbestand ingeschreven.
Artikel 2: Duur lidmaatschap en opzegging
1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één seizoen. Het seizoen vangt aan
op 1 augustus en eindigt op 31 mei van het volgende jaar.
2. Verlenging van het lidmaatschap geschiedt automatisch, tenzij uiterlijk één maand voor het
aflopen van het seizoen (dus vóór 1 mei) d.m.v. een schriftelijke opzegging naar de
ledenadministratie. Het bestuur is gemachtigd om hiervan dispensatie te verlenen.
Artikel 3: Verhuizing
Ieder lid is verplicht om bij verhuizing het nieuwe adres schriftelijk aan de ledenadministratie en
trainer/coach door te geven.
Artikel 4: Contributie
1. Een ieder die zich d.m.v. invulling van het inschrijfformulier als lid van BZ'72 bij de
ledenadministratie heeft aangemeld, gaat akkoord met de daaraan verbonden financiële
verplichtingen.
2. Een ieder wiens inschrijfformulier is geaccepteerd, respectievelijk ontvankelijk is verklaard, is
contributie voor het lidmaatschap BZ'72 verschuldigd:
3. Leden die zijn aangemeld vóór 1 december van het lopend seizoen zijn de in artikel 4.2
genoemde contributie volledig verschuldigd.
4. Ná 1 december aangemelde leden wordt een korting op de contributie gegeven naar voor de
rest van het lopend seizoen. Voor informatie over de contributies e.d. (NBB, senior of
jeugdlid) wordt verwezen naar de informatie bij de inschrijving c.q. de penningmeester.
5. Een opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk op 1 mei van het lopende seizoen zijn
ontvangen. Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk via e-mail of per post worden
doorgegeven aan de ledenadministratie. Het kan altijd voorkomen dat er in de loop van het
seizoen wordt opgezegd. Het is dan uiteraard niet mogelijk om het volledige contributie terug
te storten. Daarom hanteren we de volgende regels:
- opzegging tussen 1 juni en 1 september: je betaalt 40% van de contributie.
- opzegging tussen 1 september en 1 november: je betaalt 60% van de contributie.
- opzegging tussen 1 november en 1 januari: je betaalt 80% van de contributie.
6. BZ'72 kent een betalingsregeling met de keuze tussen eenmalige betaling en gespreide betaling
(2 of 3 termijnen). Na ontvangst van contributienota dient betaling binnen 30 dagen plaats te
vinden. Gespreide betaling is alleen mogelijk indien een machtiging wordt afgegeven voor de
inning van de termijnen.
7. Een ieder die zijn/haar lidmaatschap niet vóór 1 mei schriftelijk bij de ledenadministratie heeft
opgezegd, wordt geacht zijn/haar lidmaatschap voor het volgende seizoen te willen continueren
met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen.
8. Indien niet aan alle financiële verplichtingen jegens BZ’72 is voldaan, zal de
penningmeester geen zo genoemde "schuldvrij-verklaring" afgeven. Dit houdt in dat een
overstap naar een andere vereniging wordt geblokkeerd.
9.
Indien vóór 1 mei van het lopende seizoen niet aan de betalingsverplichtingen jegens BZ’72
is voldaan, wordt het lid automatisch uitgeschreven en treedt artikel 4.8 in werking. Het
bestuur is gemachtigd om hiervan dispensatie te verlenen.
Artikel 5: Boetes
1. De aan individuele leden van BZ'72 opgelegde boetes en/of aan hen toerekenbare
verschuldigde bedragen (b.v. in het geval van procedureafhandeling van tucht- en/of
strafzaken) door bevoegde instanties, zoals de rechterlijke macht, de NBB en haar organen en
het bestuur van de vereniging, zullen worden verhaald op de betreffende leden.
26 november 2015
Pagina 1

Huishoudelijk reglement BZ’72
2. Boetes opgelegd aan een team en niet toerekenbaar aan één of meer teamleden persoonlijk
zullen naar rato worden verhaald op de teamleden. Betaling dient binnen 30 dagen na de
ingebrekestelling door het bestuur plaats te vinden.
3. De kosten verbonden aan de eventuele inning van jegens de vereniging bestaande en
erkende verplichtingen, met inbegrip van de kosten van de vereniging voor het bereiken van
de externe, juridische erkenning van de verplichtingen komen voor rekening van de juridisch
erkende debiteur en zullen door de vereniging worden toegevoegd aan de in het geding zijnde
en bestreden verplichting. Betaling zal dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na
ingebrekestelling door de vereniging van last en procedureel toe te voegen last
overeenkomstig deze bepalingen.
4. Het niet voldoen van de rechtens aan BZ'72 door leden toekomende verplichtingen in deze,
zal worden opgevat als achterstallige verplichting jegens de vereniging en als zodanig leiden
tot binnen de verenigingsbevoegdheid vallende maatregelen als schorsing en/of royering en/of
het onthouden van het afgeven van schuldvrijverklaringen.
Artikel 6: Strafmaatregelen
1. Leden van BZ'72 die zich schuldig maken aan intimidatie of molest jegens andere leden van de
vereniging c.q. leden van bezoekende verenigingen zullen onmiddellijk worden geschorst
waarbij het bestuur de lengte en zwaarte van de schorsing bepaalt.
2. Indien een lid zijn/haar verplichtingen v.w.b. opgelegde taken (art. 8.1) niet nakomt zal dit
leiden tot een boete van € 12,-. De invaller die de taak daarvoor in de plaats uitvoert ontvangt
€ 6,-. Indien een lid zijn/haar verplichtingen meer dan 3 maal niet nakomt zal dit leiden tot een
schorsing en een boete van maximaal € 50,-. De boetes dienen binnen 30 dagen te worden
voldaan.
3. Indien een lid voor de derde maal wordt geschorst zal deze schorsing in royement worden
omgezet, waarbij geen schuldvrij-verklaring wordt afgegeven en geen restitutie op de reeds
betaalde contributie wordt gegeven
Artikel 7: Tenue
1. Bij elke wedstrijd dienen de leden in het door de vereniging voorgeschreven BZ’72-tenue te
verschijnen
Artikel 8: Taakuitoefening door leden
1. Elk lid uit de categorieën U14 en ouder heeft de verplichting de door het bestuur opgelegde
taken ter begeleiding van wedstrijden te vervullen. Het betreft de navolgende taken:
 timer;
 score;
 scheidsrechter;
 spelleider bij thuiswedstrijden van U12 en jonger.
Leden die de functie vervullen van bondsscheidsrechter of trainer-coach van eigen
BZ'72 teams worden bij voorkeur vrijgesteld van voornoemde taken.
2. Als een taak niet op een bepaalde tijd door het betreffende lid kan worden vervuld, dient deze
zelf voor vervanging te zorgen.
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Artikel 9: De zaalwacht
1. De zaalwacht heeft tot taak erop toe te zien dat in de sporthal geen onregelmatigheden
voorkomen. Hij/zij ziet erop toe dat de kleedruimtes netjes blijven en kan verlangen dat rommel
opgeruimd wordt. Hij/zij voorziet de timer-scorer van nieuwe sheets en ziet erop toe dat deze
van de nodige gegevens worden voorzien.
2. De zaalwacht dient op tijd aanwezig te zijn en pas te vertrekken als de opvolger aanwezig is.
Indien er geen opvolger aanwezig is, dient de zaalwacht te blijven tot er wel een opvolger is.
Hij/zij dient dit dan aan het bestuur te melden.
Indien de zaalwacht na het verstrijken van zijn/haar wacht weg moet dan dient deze contact op
te nemen met de beheerder van de sporthal en te proberen of één van de aanwezige leden van
BZ'72 vallend onder de categorie Artikel 8.1 de wacht kan overnemen.
Artikel 10: Het gebruik van de accommodatie
leder lid van BZ'72 is verplicht op de juiste wijze met de spullen van de vereniging en de sporthal
om te gaan. Beschadigingen door ondeskundig gebruik of moedwil worden door de vereniging op
de desbetreffende personen verhaald.
Het is ten strengste verboden om bij het dunken of op andere wijze aan de baskets te
hangen.
Artikel 11: Ereleden
Ereleden worden door de vereniging benoemd op grond van bijzondere verdiensten of na 25 jaar
lidmaatschap. Ereleden worden vrijgesteld van contributie van BZ'72.
Artikel 12: Het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement wordt aan ieder lid via de website van de club ter beschikking
gesteld en elk nieuw lid krijgt deze samen met het inschrijfformulier aangeboden. Ieder lid van
BZ'72 wordt geacht kennis te nemen van de inhoud van het huishoudelijk reglement en de
betekenis ervan te doorgronden.
2. Bestuur van de vereniging en de A.L.V. kunnen het huishoudelijk reglement wijzigen of
aanvullen.
3. Het huishoudelijk reglement wordt als zodanig in de statuten genoemd en heeft dus ook
dezelfde rechtsgeldigheid.
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