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Huishoudelijk Reglement van de vereniging Bv Aquila 

1. Algemeen.


1.1.Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken waarin de statuten niet 
voorzien, waarvan de regeling door de statuten wordt geëist of waarvan de regeling 
door het bestuur of de Algemene Ledenvergadering van de vereniging wenselijk 
wordt geacht. 

1.2.Geen lid van de vereniging kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten en 
reglementen alsmede de bestuursbesluiten en de officiële berichten welke in het 
clubblad van de vereniging zijn bekendgemaakt. 

1.3.Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht na besluit van de 
Algemene Vergadering. 

1.4. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.3 van de statuten hanteert de vereniging 
een boekjaar dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.


2. Lidmaatschap/contributie.


2.1.Aanmelding. 
 
Aanmelding dient te geschieden via een door de vereniging te verstrekken 
inschrijfformulier. De trainer van het betreffende team overhandigt het formulier en 
laat het volledig invullen. Als je nog geen 18 jaar bent, dient ook jouw ouder of 
verzorger een handtekening te zetten. 
 
Inschrijfformulieren zijn tevens te downloaden via de website. 
 
Het ingevulde exemplaar dient ingeleverd te worden bij de trainer. 
 
De eerste drie trainingen zijn gratis.


2.2. Ingang lidmaatschap/contributie. 
 
Zodra de ledenadministratie de aanmelding heeft ontvangen, gaat het lidmaatschap 
in, tenzij de vereniging je binnen 10 dagen laat weten dat het lidmaatschap is 
geweigerd. Het lidmaatschap kan elke maand ingaan. 
 
De vereniging meldt je aan bij de NBB als je wedstrijden wilt spelen, mits er plaats is 
binnen een team. Je kunt deelnemen aan de wedstrijden als de vereniging je hier 
toestemming voor geeft. 
 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering. Onderdeel hiervan is het bondsgeld welke wordt vastgesteld 
door de NBB. De hoogte hiervan is afhankelijk van de leeftijd van het lid. 
 
De contributie wordt bij aanmelding tijdens het lopende seizoen naar evenredigheid 
berekend. Voor spelende leden geldt dat altijd de volledige bondscontributie 
betaald moet worden voor het lopende seizoen.


2.3. Inschrijfgeld. 
 
Bij aanmelding van een nieuw lid is éénmalig inschrijfgeld (ten behoeve van de 
bondscontributie en een trainingstenue) verschuldigd, te verrekenen bij de eerste 
contributiebetaling.




2.4.Wijze van contributiebetaling.

2.4.1.Via automatische incasso 

 
Het is mogelijk de verschuldigde contributie maandelijks te voldoen, gedurende 
de periode september tot en met februari. Dit gebeurt via een machtiging tot 
automatische afschrijving, welke wordt afgegeven tezamen met het 
inschrijfformulier.


2.4.2.Via eenmalige factuur. 
 
Indien geen machtiging verstrekt wordt, is contributiebetaling uitsluitend jaarlijks 
mogelijk, bij vooruitbetaling te voldoen. Hiertoe ontvangt men een factuur van 
de vereniging.


2.5.Vrijstelling van contributiebetaling. 
 
Het bestuur is bevoegd leden van de vereniging die werkzaamheden voor de 
vereniging verrichten, gehele of gedeeltelijke vrijstelling van contributiebetaling te 
verlenen en/of vergoedingen vast te stellen en aan hen uit te keren. 
 
Voor bestuursleden die trainer/coach/speler zijn, danwel bestuursleden die een kind 
als lid bij de vereniging hebben, wordt voor 1 persoon een contributievrijstelling 
afgegeven. 
 
Daarnaast kan het zijn dat je langdurig geblesseerd bent geraakt (langer dan een 
periode van 2 maanden). Dan krijg je aan het einde van het seizoen een bedrag naar 
rato terug wat je aan contributie hebt betaald. Dit gebeurt in overleg met de 
vereniging, maar betreft in ieder geval het bondsgeld en het aantal gespeelde 
maanden.


3. 3. Opzegging.


3.1.Opzegtermijn. 
 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de statuten dienst opzegging plaats te 
vinden vóór 1 mei van enig jaar. Het lidmaatschap eindigt dan op 1 juli van dat jaar.


3.2.Opzeggen aan het begin van het seizoen. 
 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de statuten dient opzegging plaats te 
vinden vóór 1 mei van enig jaar, indien een lid zijn lidmaatschap toch beëindigd na 
deze datum en voor de datum van de start van het nieuwe seizoen zal een bedrag 
van € 70,00 euro in rekening worden gebracht.


3.3.Opzeggen tijdens het lopende seizoen. 
 
Leden die het lidmaatschap beëindigen na de start van de competitie en tijdens het 
lopende seizoen ontvangen geen restitutie en zijn verplicht het gehele seizoen te 
betalen. Eventuele openstaande posten zullen alsnog in rekening gebracht worden.


3.4.Overstappen naar een andere vereniging. 
 
Leden die het lidmaatschap beëindigen en lid worden van een andere 
basketbalvereniging kunnen een schuldvrijverklaring vragen bij onze vereniging. 
Deze krijg je als je alle verschuldigde bedragen volledig hebt betaald.


3.5.Wanneer een lid opzegt, is hij verplicht de eigendommen van de vereniging, welke 
hij in zijn bezit heeft, aan het bestuur af te geven. 



4. Bestuur/commissies.


4.1.Een aftredend bestuurslid dient binnen een termijn van 14 dagen alle bescheiden en 
andere eigendommen van de vereniging, welke hij in gebruik heeft, aan het bestuur 
af te geven. 

4.2.Alle leden van commissies en personen die werkzaamheden ten behoeve van de 
vereniging uitvoeren, zijn te allen tijde verantwoording schuldig aan het bestuur en 
dienen zich te gedragen naar aanwijzing van het bestuur. 

4.3.De leden van de commissies zijn gehouden het bestuur regelmatig en volledig van 
de werkzaamheden van die commissies op de hoogte te houden. 

4.4.Leden van commissies kunnen een termijn van drie jaar zitting nemen in de 
commissie met de mogelijkheid tot 1 verlenging van 3 jaar.


5. Huisregels tbv ondersteunende activiteiten


5.1.Elk lid is verplicht om basketbal-ondersteunende activiteiten zoals o.a. 
tafelfunctionaris, wedstrijdcommissaris, scheidsrechter, te verrichten ten behoeve 
van de vereniging. 
Publicatie van deze taken vindt plaats in de NBB app en de website. Elk lid is 
verplicht deze taken, conform de geldende reglementen uit te voeren. Hij mag zich 
door een ander lid van de vereniging laten vervangen.


5.2.Elk spelend lid van 16 jaar of ouder dient minimaal in het bezit te zijn van het 
scheidsrechtersdiploma “BS2”. De vereniging kan je daarnaast zodra je in een U14 
team speelt, indelen om te tafelen. 
Indien een spelend lid niet aan deze bepaling voldoet, is hij verplicht bij de eerst 
mogelijke gelegenheid de daarvoor georganiseerde cursus te volgen. Het bestuur 
kan tijdelijk ontheffing hiervan verlenen indien geen cursus in Wildervank kan 
worden georganiseerd. 
Bij overtreding of niet-nakoming van het in dit lid bepaalde, is het bestuur bevoegd 
het betreffende lid te schorsen tot aan het bepaalde in dit lid is voldaan. 
<volgende pagina> 



5.3.Het bestuur kan bij het niet vervullen door de (spelende) leden van de functies 
genoemd in artikel 5.1, de volgende sancties opleggen: 

• Na één overtreding, één week niet trainen en het niet spelen van één wedstrijd.

• Na twee overtredingen, twee weken niet trainen en het niet spelen van twee 

wedstrijden.

• Na drie overtredingen drie weken niet trainen en het niet spelen van drie 

wedstrijden.

• Deze sancties gaan in één week nadat de trainer door of namens het bestuur bericht 

heeft ontvangen dat de betreffende speler uitgesloten is.

• Bij meer dan drie overtredingen volgt een uitsluiting voor de rest van het seizoen. Dit 

geldt zowel voor het trainen als voor het spelen.

• De op grond van dit artikel uitgesloten leden hebben wel toegang tot de algemene 

vergaderingen.

• Gedurende het speelseizoen worden de gemaakte overtredingen bij elkaar opgeteld. 

Aan het einde van het seizoen vervallen de gemaakte overtredingen, de opgelegde 
straffen dienen voor zover deze nog niet zijn ondergaan, de eerstkomende 
trainingen en wedstrijden van het volgende seizoen te worden ondergaan.


• Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor de op zijn naam aangeschreven taak en 
moet bij verhindering zelf voor een vervanger zorgen.


• De wedstrijdcommissaris let op of de aangeschreven personen hun taak vervullen. 
Zijn deze niet aanwezig, dan controleert de wedstrijdcommissaris of de afwezige 
voor vervanging heeft gezorgd. Bij gebreke daarvan wordt dit door de 
wedstrijdcommissaris doorgegeven aan het wedstrijdcommissariaat, wat op zijn 
beurt het bestuur inlicht. Dit dient onmiddellijk te gebeuren.


• Het bestuur zal dan de sanctie opleggen. Indien de wedstrijdcommissaris zelf niet 
aanwezig is, dient dit door de tafelfunctionarissen op het daarvoor bestemde 
formulier te worden aangegeven.


• Het bestuur kan ontheffing verlenen van de hier bedoelde sancties.


6. Acties. 
 
Alle leden zijn verplicht deel te nemen aan de door de Algemene Vergadering daartoe 
aangewezen activiteiten ter versterking van de clubkas.


7. Rechten en plichten spelende leden 

7.1.De spelende leden hebben recht op: 

• een vakbekwame en/of gediplomeerde trainer;

• een coach tijdens de wedstrijden;

• trainingsfaciliteiten (tenminste 1 x per week). 

7.2.De spelende leden zijn verplicht: 

• op tijd op de training aanwezig te zijn;

• in afstemming met de trainer minimaal 1 training te trainen in het trainingstenue;

• bij verhindering tijdig af te melden bij de trainer;

• op de aangegeven tijd aanwezig te zijn bij wedstrijden van het betreffende team;

• bij verhindering tijdig af te melden bij de trainer of de coach;

• blessures direct te melden bij de trainer;

• zich correct te gedragen ten opzichte van medespelers, tegenstanders, 

scheidsrechters, tafelfunctionarissen, wedstrijdcommissarissen, zaalbeheerders, 
coaches en dergelijke.




8. Boetes/schades. 

8.1.Het bestuur is bevoegd de boetes die door of vanwege de NBB aan de vereniging 
worden opgelegd en die door de leden zijn veroorzaakt, geheel of gedeeltelijk te 
verhalen op die leden. 
 
De vereniging rekent de boete aan het team door als de overtreding aantoonbaar is 
veroorzaakt door het team. Dan is ieder lid verantwoordelijk voor de gehele boete. 
 
Een boete voor een D(iskwalificerende) fout wordt in rekening gebracht bij de 
overtreder. 

8.2.Moedwillige beschadigingen van spelmaterialen of tot de trainings- / wedstrijd-
accommodaties behorend materieel zal door het bestuur aan de veroorzaker(s) 
worden doorberekend. 

8.3.Het bestuur is ingeval van moedwillige vernielingen als hiervoor bedoeld, tevens 
bevoegd de veroorzakers van die vernielingen voor één of meer trainingen en/of 
wedstrijden te schorsen.


9. Kleding/zaalvoorschriften.


9.1.Leden die deelnemen aan wedstrijden, moeten gekleed zijn in de door de Algemene 
Ledenvergadering te bepalen kleding.

9.1.1.ieder lid betaald jaarlijks een door de ALV te bepalen bedrag voor gebruik van 

de wedstrijdkleding. Dit geld komt ten goede aan de vervanging of vernieuwing 
van de wedstrijdkleding.


9.1.2.De wedstrijdkleding blijft ten alle tijden eigendom van de club, tenzij het 
bestuur (na afschrijving en vervanging) anders bepaald


9.1.3.Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de wedstrijdkleding en de 
daarbij behorende tas. Bij verlies, beschadiging of diefstal zullen de kosten voor 
vervanging doorbelast worden aan het team of de speler(s) in kwestie.


9.2.De door de vereniging gehuurde speelzalen mogen uitsluitend met daartoe bestemd 
sportschoeisel worden betreden, welk schoeisel niet “buiten” mag zijn gedragen. 

9.3.Gedurende wedstrijddagen is het uitsluitend aan leden van de spelende teams, de 
trainers en/of coaches en verzorgers van de spelende teams, scheidsrechters, 
tafelfunctionarissen, zaalleiding en aan door de zaalleiding aangewezen personen 
toegestaan de wedstrijdzaal te betreden. 

9.4. Indien daartoe aanleiding bestaat is de zaalleiding bevoegd andere dan genoemde 
personen uit de sportzaal te (laten) verwijderen.


10. Verzekering en aansprakelijkheid


10.1.Voor alle competitie spelende leden en de zogenaamde niet-spelende (ns) leden 
heeft de NBB een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering 
afgesloten. Trainingsleden dienen zelf zorg te dragen voor deze verzekeringen. 

10.2.De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel van personen en beschadiging of 
vermissing van persoonlijke eigendommen, behoudens in geval van opzet of 
bewuste roekeloosheid.




11. Vervoer.


11.1.De leden dragen zelf de verantwoordelijkheid met betrekking tot het vervoer van en 
naar wedstrijden. Dit kan geschieden met personenauto’s, personenbusjes, of het 
openbaar vervoer. 

11.2.Indien het vervoer geschiedt met personenauto’s, dient de bestuurder een 
ongevallen inzittenden verzekering afgesloten te hebben, die dekking geeft voor het 
aantal personen dat in de auto meerijdt.


12. Informatievoorziening. 
 
Voor de informatievoorziening  onder de leden  van  de vereniging  wordt  onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur  een  website  bijgehouden, te vinden via 
www.bvaquila.nl. Op de website wordt onder andere informatie met betrekking tot de 
verenigingsactiviteiten, contactgegevens van het bestuur, contributieopgaven, 
spelregel-wijzigingen, planning tafelaars, scheidsrechters en zaalcommissarissen 
weergegeven.


13. Slotbepalingen. 

13.1.Leden die de verenigingsregels overtreden kunnen door het bestuur worden 
bestraft door middel van boetes en/of schorsingen. 

13.2.Onder gelijktijdige intrekking van het op dit moment geldende huishoudelijk 
reglement, treedt dit reglement in werking op de dag nadat het door de Algemene 
Vergadering is aangenomen.


