Informatieboekje 2017 – 2018
Dit informatieboekje is bestemd voor de leden van H. S. V. Basketball (HSVB).
In het informatieboekje staat veel nuttige informatie. Lees dit document daarom goed door. Nieuwe
(actuele) informatie, zoals teamindelingen, tafelen, fluiten en wedstrijdprogramma, is te vinden op
de website van HSVB: www.hsvb.nl. We hebben dit document zorgvuldig samengesteld, mocht het
desondanks onjuistheden bevatten of onvolledig zijn, dan vernemen we dat graag.
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Woord van de voorzitter
HSVB is een grote basketbalvereniging die zich met name richt op basketballers uit de gemeente
Haren en Groningen. Zowel bij de heren/jongensafdeling als bij de dames/meisjesafdeling wordt er
prestatief en recreatief gebald. HSVB wil een vereniging zijn met een brede basis, die
competitiebasketbal aanbiedt voor jeugd en senioren, jongens/heren, meisjes/dames, en dit op
verschillende competitieniveaus (regionaal/nationaal).
We willen elke speler op zijn of haar niveau maximaal laten renderen. Dit houdt in dat we bij de
jeugd de prioriteit duidelijk leggen bij de kwaliteit van de opleiding en minder bij de resultaten. Als
de kwaliteit goed is komen de resultaten vanzelf.
Ook streven we naar tevreden leden, ouders, supporters en sponsors door competitief te zijn, niet
alleen op sportief maar ook op sociaal, organisatorisch en commercieel vlak.
Om dit allemaal te bewerkstelligen hebben we ieder lid, ouder, vrijwilliger, sponsor nodig. Het lijkt
heel gewoon om een zaal binnen te lopen en je team te zien basketballen, maar om dat te zien heb je
een coach, trainer, scheidsrechters, tafelaars, ouders die kinderen naar (uit)wedstrijden brengen
nodig.
Dit alles vergt een goede organisatie binnen een vereniging en de benodigde steun van
bovengenoemde betrokkenen. Samen moeten we ervoor zorgen dat leden er op kunnen vertrouwen
dat ze plezierig kunnen trainen en wedstrijden spelen omdat de randvoorwaarden zijn ingevuld. Dit
kan alleen maar samen met elkaar en voor elkaar.
Heb je interesse of ken je iemand die interesse heeft, wacht dan niet en neem contact met mij of
iemand anders uit de HSVB‐organisatie op.
Ik begroet jullie van harte bij de mooiste basketbalclub uit Haren en omstreken.
Namens het bestuur van HSVB,

Cees Dijkhuis
Voorzitter
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Adressen
Bestuur
Voorzitter
Cees Dijkhuis
(06) 30 31 82 98
cdijkhuis16@gmail.com

Penningmeester
Wietse Jan van der Werf
(06) 37 20 48 72
penningmeesterhsvb@gmail.com

Technische commissie
Margo Koning
(06) 11 32 68 66
info@deetman.com

Technische commissie
Giovannie Konigferander
(06) 29 50 75 47
gmkonigferander@hotmail.com

Wedstrijdsecretariaat/Scheidsrechtercommissie
Natasja Sloot‐Bosma
(06) 38 48 61 86
Sloot_Bosma@iCloud.com
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Commerciële commissie
Jan de Vries
(06) 20 74 68 95
jan@dvtgroep.nl

Secretaris en Communicatie
Stephanie de Noord
(06) 27 26 41 41
secretaris@hsvb.nl

Overige adressen
Vertrouwenspersoon
Marianne Meiners
Marianne@ellensmolen.nl

Contactpersoon wheelers
Natasja Sloot‐Bosma
(06) 38 48 61 86
Sloot_Bosma@iCloud.com

Ledenadministratie
Hielke van Dijk
(06) 14 73 05 91
hvd_wxs@hotmail.com

Medisch Centrum Zuid
Nitzan Haddash
Fysiotherapeut, aanwezig iedere maandag van 18.30 tot 19.30 in sporthal Scharlakenhof

Wedstrijdzaal en trainingszalen
Scharlakenhof
Geertsemaweg 3
9751 XA Haren
(050) 534 55 22

De BAM
Bamshorn 2
9751 BT Haren
(050) 534 70 50
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Bondsadressen
Nederlandse Basketball Bond
Bezoekadres
Kelvinbaan 48
3439MT, Nieuwegein
Postadres
Postbus 2650
3430 GB, Nieuwegein
Telefoon
(030) 20 20 120
E‐mail
info@basketball.nl
Website
http://www.basketball.nl

Openingstijden Bondsbureau: ma t/m vr. 9:00 t/m 12:30 uur ‐ 13:00 t/m 17:00 uur.

Belangrijke nummers:
Alarmnummer: 112
Dokterstelefoon:
voor 17.00 uur de eigen huisarts
na 17.00 uur 0900‐9229

7

Trainers

Team

Naam

E‐mail

Telefoon

Peanuts

Cees Dijkhuis

cdijkhuis16@gmail.com

(06) 30 31 82 98

Robin Gibcus

robingibcus@gmail.com

(06) 86 67 43 08

Stijn de Vries

stijndevries0701@gmail.com

(06) 25 39 15 53

Pien Klein Goldewijk

Pien@ellensmolen.nl

(06) 58 97 95 28

Giovannie Konigferander

gmkonigferander@hotmail.com

(06) 29 50 75 47

Robin Gibcus

robingibcus@gmail.com

(06) 86 67 43 08

Vrouwen U12

Gaaike Euwema

gaaike.euwema@ziggo.nl

(06) 51 59 26 47

Mannen U14 1

Lidy Gietema

lidy.gietema@home.nl

(06) 21 14 37 01

Fred Eisses

zwaneisses@gmail.com

(06) 81 44 45 84

Mannen U14 2

Fred Eisses

zwaneisses@gmail.com

(06) 81 44 45 84

Vrouwen U16

Eline Freese

elinefreese@hotmail.nl

(06) 11 28 61 70

Dorien Koopmans

dorienkoopmans@hotmail.com

(06) 15 43 65 68

Mannen U16‐1

Klaas Stoppels

kpstoppels@live.nl

(06) 14 11 47 43

Mannen U16‐2

Sanne Koops

sanne.e.koops@hotmail.com

(06) 37 34 11 53

Ilse Deetman

ilse_deetman@hotmail.com

(06) 51 10 50 90

Mannen U18

Remco de Bruijne

remko@bernstorff.nl

(06) 41 04 87 91

Vrouwen U20 1

Joyce Siderius Bolman

ejenjoyce@gmail.com

Hielke van Dijk

hvd_wxs@hotmail.com

(06) 10 68 68 12
(06) 14 73 05 91

Vrouwen U20 2

Giovannie Konigferander

gmkonigferander@hotmail.com

(06) 29 50 75 47

Mannen U20

Cees Dijkhuis

cdijkhuis16@gmail.com

(06) 30 31 82 98

Jan de Vries

jan@dvtgroep.nl

(06) 20 74 68 95

Wheelers

Natasja Sloot‐Bosma

Sloot_Bosma@iCloud.com

(06) 38 48 61 86

Heren Recreanten

Self support

Dames Recreanten

Self Support

Mannen U12
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Ledenverplichtingen
Taken
HSVB is een vereniging en net als bij elke vereniging is het steeds moeilijker om bestuurlijk en
organisatorisch kader te vinden. Om te voorkomen dat we met steeds minder mensen een steeds
grotere kar moeten trekken, wordt van de leden verwacht dat ze bepaalde taken uitvoeren zoals
tafelen en fluiten. Gedurende het seizoen wordt er voor de jongste jeugd een tafelcursus
georganiseerd en wordt in samenwerking met Rayon Noord een (verplichte) scheidsrechtercursus
georganiseerd.
Voor bepaalde taken worden vergoedingen toegekend. Hieronder een overzicht:




Bestuurslid: geen vergoeding
Trainers / coaches: ontvangen een vergoeding van de club, afhankelijk van de ervaring, het
diploma en het aantal keren dat training wordt gegeven.
Scheidsrechters: hier is onderscheid te maken in onderstaande categorieën.

D scheidsrechters
D scheidsrechters worden door het rayon op naam aangeschreven. Indien verhinderd, bestaat de
mogelijkheid om voor een wedstrijd af te zeggen. Moeten wel minimaal 60% beschikbaar zijn. Het
volgen van een stage is verplicht. De vergoeding voor het fluiten van wedstrijden is € 15,‐‐, met
daarnaast een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer.
E Scheidsrechters
E Scheidsrechters, in opleiding voor D: dit is een opleidingsgroep, die eveneens door het rayon wordt
aangeschreven. Ook hier bestaat de mogelijkheid om bij verhindering af te zeggen. Minimale
beschikbaarheid eveneens 60% en ook hier een verplichte stage. Vergoeding zie D scheidsrechters.
E scheidsrechters worden eveneens door het rayon aangeschreven. Voor bepaalde teams is de
vereniging verplicht een E scheidsrechter te leveren. Onderling ruilen binnen de vereniging is
9

toegestaan. De vergoeding voor deze wedstrijden is € 7,50 per wedstrijd, met daarnaast ook de
kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer.
Opleidingsscheidsrechters E
Opleidingsscheidsrechters E, dit zijn nog F scheidsrechters, maar deze hebben aangegeven de E
cursus te willen volgen. Aanschrijving door de vereniging en hier bestaat de mogelijkheid om (tijdig)
voor een wedstrijd af te zeggen. Vergoeding van € 5,00 voor elke gefloten wedstrijd in sporthal
Scharlakenhof en minimaal 15 wedstrijden beschikbaar zijn.
F‐cursus
Ieder lid ouder dan 16 jaar volgt een F‐cursus. Dit is het beginniveau van fluiten.
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Spreiding van functies betekent samen zorgen voor een goed functionerende vereniging. Binnen
HSVB gelden een aantal "regels" waar elk team aan dient te voldoen. Zo moet elk team regelmatig
een jurytafel leveren, een wedstrijdcommissaris en moet er regelmatig gefloten worden.
Voor veel leden is het vervullen van andere taken/functies een vervelende bijkomstigheid. Je wordt
immers lid om te "ballen" en niet om bijvoorbeeld een middag zaalcommissaris te zijn. Toch kan een
vereniging niet bestaan zonder de bereidheid van mensen om dergelijke werkzaamheden op zich te
nemen. En het blijkt altijd weer dat met meer mensen de taken lichter worden.
Scheidsrechters
Vanuit de NBB heeft de vereniging de verplichting om scheidsrechters te leveren. Voor elk rayon‐
hoofdklasse team 1 D scheidsrechter, voor elk rayonteam en H3‐klasseteam minimaal 1,5 E‐
scheidsrechter en voor elk kernteam minimaal 1,5 F‐scheidsrechter. De rest van de fluitbeurten kan
door F‐scheidsrechters gefloten worden. In principe moet elk lid van de vereniging een F‐ diploma
hebben/halen. Daarom is elk lid van 16 jaar en ouder verplicht minimaal een F‐cursus te volgen. Als
je je diploma haalt worden de kosten voor de F‐ en E‐cursus door de vereniging betaald.
Het niet voldoen aan scheidsrechterstaken brengt het risico met zich mee dat er minder teams aan
de competitie kunnen deelnemen.
Taken van ouders
Binnen HSVB zijn ouders voor de jeugdteams heel belangrijk. Er wordt een beroep op ouders gedaan
om bij toerbeurt voor het vervoer te zorgen van uitwedstrijden. Verder heeft elk jeugdteam een
teammanager/contactouder. Deze ouder regelt alle zaken omtrent vervoer en organisatie van uitjes
voor het team. Andere ideeën? Het bestuur hoort ze graag.
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Ledenadministratie
Hoe word je lid?
Je wordt lid door je schriftelijk aan te melden bij de ledenadministratie.







Informeer eerst of er ook een wachtlijst is voor de leeftijdscategorie/team. Neem contact op
met Hielke van Dijk (zie bestuur).
Je kunt eventueel eerst 3 x meetrainen voordat je je aanmeldt.
Wel moet jij of je ouder/verzorger (bij jeugdleden) dan een verklaring tekenen dat je weet bij
die trainingen niet verzekerd te zijn bij HSVB. De trainer heeft daarvoor een formulier.
Meld je schriftelijk aan bij de ledenadministratie via het aanmeldingsformulier. Je kunt dat
downloaden via www.hsvb.nl maar niet digitaal inleveren.
De ledenadministratie stuurt je een bevestiging van de aanmelding.
Zie ook het huishoudelijk reglement artikel 1
De contributie gaat in bij ontvangst van het aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie.

Opzeggen
Voor 1 mei: schriftelijk bij de ledenadministratie.
Mailen mag ook via ledenadmin@hsvb.nl
Opzeggen na 1 mei betekent voor competitie‐spelende leden dat de gehele contributie + bondsgeld
van het volgend seizoen betaalt dient te worden.
Niet‐competitie‐spelende leden kunnen hun lidmaatschap tussentijds opzeggen. Afhankelijk van de
opzeggingsdatum dient een deel van de contributie te worden voldaan.
Voor meer info : www.hsvb.nl (zie huishoudelijk reglement)/info bij de penningmeester.
De namen van niet‐schuldvrij vertrekkende leden worden geregistreerd bij het bondsbureau van de
N.B.B. te Nieuwegein, waarna uitsluiting van de basketbalsport in Nederland volgt.
Heeft men nog vragen dan kan men altijd contact opnemen met de penningmeester:
Wietse Jan van der Werf, T. (06) 37 20 48 72 E. penningmeesterhsvb@gmail.com

Overschrijving
Overschrijven doe je met het NBB overschrijvingsformulier
Je kunt alleen naar een andere vereniging met een schuldvrijverklaring.
Overschrijvingskosten zijn € 5,00
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Adreswijziging
Wijzigingen in adresgegevens graag zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgeven aan de
ledenadministratie: ledenadmin@hsvb.nl
of
Ledenadministratie HSVB
Esdoornlaan 214
9741 KJ Groningen
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Contributie
Contributie is opgebouwd uit de volgende componenten: zaalhuur, trainerskosten, materiaal,
secretariaat, wedstrijdkosten (excl. Boetes) enz.
Betaling
De contributies worden automatisch geïnd. De eerste termijn van 50% wordt rond 15 oktober
afgeschreven, de tweede termijn rond 1 december. Nieuwe leden dienen een volledig ingevuld
machtigingsformulier ‘automatische incasso’ in te leveren.
Betalen in termijnen
Alleen na overleg met de penningmeester kan afwijkend betaald worden; in dit geval dient de gehele
contributie eind februari van het betreffende seizoen te zijn voldaan.
Bondscontributie
De bondscontributie dient altijd in zijn geheel betaald te worden! Ook al speelt men maar 1
wedstrijd. Dit gehele bedrag wordt afgedragen aan NBB en Rayon‐Noord.
Contributieverlaging
Er zijn twee situaties waarin een korting op de contributie mogelijk is:
Ziekte/blessure
Het is mogelijk om in geval van langdurige ziekte/blessure (6 weken of langer) voor de duur hiervan
korting van 50% op de contributie aan te vragen. Deze korting is alleen van toepassing op het
verenigingsdeel van de totale contributie. Verder is de korting alleen gedurende de periode van
ziekte/blessure van kracht. Het verzoek om voor korting in aanmerking te komen moet schriftelijk bij
de penningmeester worden gedaan in deze periode. Een aanvraag achteraf wordt niet behandeld!
Als je weer gaat trainen/spelen moet je de penningmeester opnieuw schriftelijk hierover informeren.
Familie‐ en studentenkorting
Voor gezinnen waarvan meerdere kinderen lid zijn van HSV‐Basketball bestaat een korting:



2 jeugdleden: € 20,‐ per gezin
3 of meer jeugdleden: € 35,‐ per gezin

Deze korting wordt alleen toegepast wanneer de jeugdleden het hele seizoen lid zijn. De
penningmeester stort het bedrag van korting aan het eind van het seizoen terug. Een jeugdlid is 18
jaar of jonger.
Een lid van HSV‐Basketball die een universitaire of hbo‐opleiding volgt, heeft recht op een korting
van € 65,‐ per seizoen. Deze korting moet schriftelijk worden aangevraagd bij de penningmeester;
een kopie van de actuele collegekaart moet zijn bijgevoegd.
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De korting wordt tot je 26e toegekend.
Een lid met studentenkorting telt niet meer mee voor een eventuele gezinskorting.

Het contributieoverzicht seizoen 2017‐2018
De contributie bestaat uit de bondscontributie en de verenigingscontributie. De
verenigingscontributie is niet alleen afhankelijk van de leeftijd maar ook van de competitie waarin
wordt gespeeld (jeugd of senioren) en het aantal keren dat getraind wordt.
Team
Peanuts
Vrouwen U12
Mannen U12
Mannen U14 1
Mannen U14 2
Vrouwen U16
Mannen U16‐1
Mannen U16‐2
Mannen U18
Vrouwen U20 1
Vrouwen U20 2
Mannen U20
Wheelers
Recreaten (sr)

Bondsdeel
€ 31,00
€ 56,00
€ 56,00
€ 81,00
€ 81,00
€ 81,00
€ 81,00
€ 81,00
€ 81,00
€ 136,00
€ 81,00
€ 81,00
€ 31,00
€ 31,00

Trainen
2
3
2
3
2
3
3
3
2
3
2
3
1
1

HSVB deel
€ 165,00
€ 215,00
€ 190,00
€ 235,00
€ 190,00
€ 235,00
€ 255,00
€ 235,00
€ 200,00
€ 255,00
€ 200,00
€ 235,00
€ 135,00
€ 135,00

Totaal
€ 196,00
€ 286,00*
€ 261,00*
€ 331,00*
€ 286,00*
€ 331,00*
€ 351,00*
€ 331,00*
€ 296,00*
€ 406,00*
€ 296,00*
€ 331,00*
€ 181,00*
€ 166,00

* Huur van de tenues: € 15,00 per jaar.
(*) de bondscontributie kan (tussentijds) nog door de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) worden
aangepast. De bondscontributie draagt HSVB af aan de NBB. Een eventuele verhoging wordt dan ook
volledig doorberekend aan de leden.
(**) de wheelers spelen in de West Duitse competitie. De bonds‐bijdrage is nog niet bekend.
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Leeftijdsindeling
Het basketbal kent een (inter)nationale leeftijdsindeling.
In de tabel wordt een U gebruikt, bijvoorbeeld MU14. Hiermee wordt bedoeld meisjes jonger dan 14
jaar (en ouder dan MU12).
Code
Senioren
U22
U20
U18
U16
U14
U12

Geboortejaar
1995 of eerder
1996 ‐ 1997
1998 ‐ 1999
2000 ‐ 2001
2002 ‐ 2003
2004 ‐ 2005
2006 ‐ 2007

Inzittendenverzekering
De vereniging is via de NBB verzekerd met een aansprakelijkheids‐ en een ongevallenverzekering.
Hieronder vallen ook kosten ten gevolge van een ongeval tijdens reizen ten behoeve van
wedstrijden, trainingsweekenden, toernooien. Het is dus niet nodig om een speciale
inzittendenverzekering af te sluiten indien er gereden wordt ten behoeve van een team. Mocht u
vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met de secretaris.
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Trainingen
Voor het actuele trainingsrooster zie de website.
In de meeste schoolvakanties wordt er volgens een aangepast rooster getraind. Zie ook daarvoor de
website.
Aandachtspunten voor trainers/coaches
Veiligheid



Bewaken van veiligheid tijdens en rond de trainingen/wedstrijden! Denk hierbij vooral aan
het achter de basket rondhangen; baskets zijn inklapbaar en daardoor gevaarlijk.
Ga zorgvuldig om met de borgpennen.

Training








Regel z.s.m. een groepsapp, pas deze aan als er nieuwe leden bij komen.
Bij verhinderd zijn, vervanging regelen.
Jeugdleden moeten zich verplicht afmelden, indien zij niet op de training aanwezig zullen
zijn.
De voorafgaande training niet storen.
Jeugd tijdens de training niet naar huis sturen ( t/m U14)
Laatste training: controle ronde, lichten uit, gevonden voorwerpen, ballenkast dicht etc. (zie
hiervoor ook de aanvullende instructie voor trainers).
Mini‐trainers: na de training, extra aandacht om de kasten te sluiten.

Wedstrijden






Zorg voor 2 wedstrijdballen.
Wedstrijdsheets in de kast leggen, duidelijk invullen (Denk om de licentienummers!).
Wedstrijdrooster/rijschema z.s.m. aan ouders overhandigen. Zoek evt. een contactouder.
Zorg ervoor dat je nooit te weinig (minder dan 5) of teveel (meer dan 12) spelers hebt.
Geen "illegale" spelers mee laten doen.

Leden/ouders


Langdurig zieken/geblesseerden/wegblijvers/opzeggingen z.s.m. doorgeven aan de
ledenadministratie/penningmeester. Altijd schriftelijk opzeggen.
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Nieuwe leden




De (ouders van) jeugdleden en seniorleden moeten alvorens zij 3 maal vrijblijvend mee gaan
trainen een verklaring ondertekenen (in de kast van de zaal) waarin zij te kennen geven dat
zij weten, dat zij niet verzekerd zijn bij de club.
Na 3 maal trainen moet de keuze gemaakt worden en de aanmeldingsformulieren moeten
dan worden ingevuld.

Algemeen






Zorgdragen voor het uitdelen van verenigings‐ of bondsinformatie.
Activiteiten met het team buiten training en competitie om aan het bestuur melden.
Contacten rond sponsoring vooraf ter goedkeuring aan het bestuur voorleggen. Dit geldt
voor alle naamsvermeldingen op tenues, trainingspakken, tassen. etc.
Contacten met de krant alleen na goedkeuring van het bestuur.
Uitvoeren van schorsingen.

Eind van het seizoen






Sleutels inleveren van de gymzalen.
Ballen inleveren.
Spelerskaarten inleveren bij de ledenadministratie.
Sleutels van de kasten inleveren.
Inleveren tenue (in overleg).

N.B.: Verlies van ballen, tenue of sleutels wordt op de coach/team/speler verhaald.

Kleine maar wel belangrijke aandachtspunten:












Roken in de zaal, kleedruimtes en gangen is verboden.
Straatschoeisel is verboden in de zaal, evenals schoenen met zwarte aflatende zool.
Afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Doe lampen en douches uit, wanneer je weggaat.
Douchen na training/wedstrijd? Wel zo fris voor clubgenoten.
Neem al je spullen mee de zaal in, dit i.v.m. het gegeven dat er af en toe toch gestolen wordt
uit de kleedkamer.
Geen andere toestellen gebruiken dan baskets. Hierdoor gebeuren de bekende domme
ongelukken. Ga ook nooit achter op de basket zitten, hangen o.i.d. De baskets zijn
vergrendeld maar als ze per ongeluk los schieten klapt hij in bovenop degene die er achter
zit. Erg gevaarlijk dus!! Ook niet aan de baskets gaan hangen. Niet basketballen in
kleedkamers, gangen en kantine. Alleen in de zaal.
Geen consumpties in de zaal, kleedkamers en op de tribune.
Een trainer/coach is steeds verantwoordelijk, luister dus naar zijn/ haar aanwijzingen. Is de
trainer verhinderd dan kan er door jeugdteams niet getraind worden zonder begeleiding!
Zorg voor correct tenue met nummers. Ook reserveshirt!
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Ballensysteem
Alle ballen zitten in de houten bergruimtes. De sleutel van deze bergruimtes is op te vragen bij de
bar. Zorg dat tijdens thuiswedstrijden de ballenkasten niet open staan en dat er niet te veel ballen in
de zaal zijn. Voor de uitwedstrijden kunnen ballen “geleend” worden uit deze kasten, maar dienen
z.s.m. na de wedstrijd weer teruggeplaatst worden. Wees zuinig op de ballen!

Parkeren van fiets of auto
Overbodig om te melden, maar toch even doen. Fietsen behoren in de fietsenstalling geplaatst te
worden. Zet je je fiets voor de ramen/vluchtdeuren/invalide‐ingang, dan heb je kans je fiets kwijt te
raken aan de politie. Auto's horen op de parkeerplaats. Bij de ingang parkeren is boete riskeren!
Zonde van het geld, niet doen dus. Er wordt regelmatig gecontroleerd!
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Competitie
Het wedstrijdprogramma
Het wedstrijdprogramma verschijnt op de website van HSVB. Niet opkomen kan o.a. schorsing van
het spelen van een wedstrijd betekenen.
Score‐sheet




Het lidnummer van de spelerskaart moet altijd op het score‐sheet (wedstrijdformulier)
vermeld worden.
De spelersnaam op het sheet moet dezelfde zijn als die op de spelerskaart.
De scheidsrechter moet altijd zijn/haar scheidsrechtersnummer op het score‐sheet
vermelden.

Ontbreken bovenstaande nummers/namen dan zal er, door de bond, automatisch een boete
gegeven worden die doorberekend wordt aan de betreffende persoon!
Spelerskaarten
Elk spelend lid moet een spelerskaart hebben. De kaart wordt door de ledenadministratie
aangevraagd. De trainer/coach bewaart de kaarten van zijn/haar team. De kaarten dienen na afloop
van het seizoen ingeleverd te worden bij de ledenadministratie.
Tenue
Elk wedstrijdspelend lid krijgt, voordat de competitie begint, een tenue uitgereikt. De tenues zijn
eigendom van de vereniging. Aan het einde van het seizoen worden de tenues in principe ingenomen
en aan het begin van het volgende seizoen weer uitgereikt. De coach is verantwoordelijk voor het
uitreiken en weer innemen van de tenues.
Indien blijkt dat het tenue incompleet/beschadigd is, wordt een nader vast te stellen vergoeding in
rekening gebracht. Het is zaak om zorgvuldig met de kleding om te gaan (alleen gebruiken bij
wedstrijden, koud wassen t.b.v. de kleur en niet in de droger).
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Cursussen
Scheidsrechters tekort. Ongediplomeerde coaches. Wat doen we eraan? Het antwoord op deze vraag
is opleiden.
Scheidsrechter
HSVB organiseert elk seizoen een F‐cursus. In samenwerking met de NBB probeert HSVB zoveel
mogelijk leden de cursus te laten volgen. Elk lid vanaf 16 jaar is verplicht om deze F‐cursus te halen.
De vereniging be¬taalt de cursuskosten indien men geslaagd is.
De T.C. zal de kandidaten voor de cursus persoonlijk benaderen.
De F‐cursus omvat 3 x 2,5 uur cursus + een examen. Spelers op rayonhoofdklasseniveau kunnen
vrijstelling krijgen voor de theorielessen waardoor de duur één cursusavond en examen omvat.
De E‐cursus omvat 4 x 2,5 uur cursus + examen.
Voor de jongste jeugd wordt er een cursus georganiseerd over hoe je tafelfuncties moet doen: het
invullen van het scoresheet en het bedienen van het elektronische scorebord.

Trainer/coach
Informatie over trainer/coachopleidingen is te vinden op bij de technische commissie.
HSVB zal de kosten verbonden aan de deelname aan de trainerscursus betalen wanneer de kandidaat
het examen met goed gevolg afsluit (reis‐ en verblijfskosten worden niet vergoed).
Wanneer het examen niet met goed gevolg afgesloten wordt of wanneer de kandidaat afwezig is bij
de cursus worden de kosten van de cursus verhaald op de kandidaat.
Wanneer de kandidaat binnen 3 jaar na het behalen van het examen van de trainerscursus zijn
lidmaatschap bij HSVB opzegt, wordt per jaar een derde deel van de kosten van de cursus alsnog
verhaald op de kandidaat.
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Boetes en sancties
NBB en HSVB kunnen boetes opleggen. De bond geeft boetes voor zaken zoals het niet opkomen van
teams, scheidsrechters of tafels, geen speler¬nummer op het shirt, niet correct invullen van het
wedstrijdformulier. Deze boetes worden doorberekend aan de betrokkene(n).
Leden / spelers
Incorrect tenue
Niet opkomen team

€ 3,50
€ 40,00
€ 60,00
€ 100,00

bij 2e keer
bij 3e keer, team wordt uit de competitie gehaald!

Ook gedeclareerde kosten van de tegenpartij worden op de teamleden verhaald.
Het is bij HSVB gebruikelijk en noodzakelijk dat de leden taken vervullen bij de thuiswedstrijden van
de teams. Dat is bij elke basketbalvereniging zo.
Teams (en dus niet individuele leden) worden regelmatig aangeschreven om te tafelen. Het team
maakt onderling uit wie de taken vervult. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om het tafelen voor
of na een eigen wedstrijd in te roosteren, maar er is geen garantie dat dit altijd lukt. Bij de eerste
keer niet opkomen krijgt het team een boete van € 25,‐ en bij elke volgende keer volgt een schorsing
van het hele team voor de eerstvolgende eigen wedstrijd plus de boete voor het niet opkomen bij die
eigen wedstrijd.

Diskwalificerende fout
Alhoewel we iedereen bij HSVB zo sportief achten, geen diskwalificerende fout te veroorzaken, moet
je in een dergelijk geval een paar dingen weten.
De scheidsrechter stuurt je uit het veld of van de bank naar de kleedkamer. Er komt dan een D op het
scoresheet achter je naam te staan. Die D betekent automatisch een strafzaak met een straf. De
scheidsrechter schrijft een verklaring, maar ook jijzelf en de vereniging moeten een verklaring over
het gebeurde insturen. Als zoiets gebeurt, moet je altijd direct contact opnemen met de secretaris of
wedstrijdsecretaris. Zo kunnen we samen de verklaringen opstellen. Als er geen verklaring van de
speler is dan krijgt die speler automatisch een boete van +/‐ € 25,‐. Levert de vereniging geen
verklaring in dan volgt nog een boete van +/‐ € 25,‐. Hier bovenop komt de straf: een eigen bijdrage
van +/‐ € 50,‐ voor de speler sowieso en een voorwaardelijke en onvoorwaardelijke straf (veelal
schorsing). Neem dus altijd direct na het voorval contact op met iemand van het bestuur.
Scheidsrechterscursussen
Bij het niet deelnemen aan een scheidsrechterscursus – zonder afmelding of geldende reden voor
afzeggen‐ wordt het betreffende lid geschorst voor het spelen van wedstrijden. Ook indien men
halverwege zonder reden wegblijft, volgt een volledige schorsing.
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De schorsing houdt in:



Voor de F‐cursus 3 wedstrijden.
Voor de E‐cursus 4 wedstrijden.

Scheidsrechters
E‐scheidsrechters: de bond geeft de boetes door van diegenen die niet opkomen bij een E‐fluitbeurt.
De boete die hier voor staat is € 9,=.
Daar komt een verenigingsboete van € 5,= bij. Dit bedrag wordt gereserveerd door de
penningmeester voor leden die zich extra inspanning getroosten betreffende fluiten of iets
dergelijks.
F‐scheidsrechters: de bond geeft de boetes door van diegenen die niet opkomen bij een F‐fluitbeurt.
De boete die hier voor staat is € 7,=.
Daar komt een verenigingsboete van € 5,= bij. Dit bedrag wordt gereserveerd door de
penningmeester voor leden die zich extra inspanning getroosten voor wat betreft fluiten of iets
dergelijks.
Coaches
Ongerechtige speler

€ 60,00

Niet opkomen coach

€ 11,50

Foutief invullen sheet

€ 5,00

Incorrect tenue

€ 5,00
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Diversen
Website
De website www.hsvb.nl is het officiële verenigingsorgaan van HSV‐B.
Je kunt er o.a. informatie vinden over:







Teamindeling, trainingsrooster
De competitie, fluiten, jurytafel
Teampagina’s
Bij wie je moet zijn voor….
Bestuursmededelingen
Contributie

De website wordt gemaakt door HSVB‐ers, maar vooral voor HSVB‐ers. Schrijf dus eens een stukje
over een wedstrijd of iets anders.
Sponsoring
Wie kent in zijn familie, kennissenkring of omgeving iemand die H.S.V.B. wil sponsoren? Meer
informatie voor sponsors staat op onze website (HSVB Partners).
Contactpersoon sponsorcommissie Cees Dijkhuis, telefonisch bereikbaar op 06‐3031 8298 of via de e‐
mail cdijkhuis16@gmail.com of neem contact op met het bestuur via secretaris@hsvb.nl.
Activiteiten
Behalve het spelen van competitiewedstrijden, doen teams van HSVB mee aan toernooien, ook in
het buitenland.
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