HUISHOUDELIJK REGLEMENT
MERCURIUS BBC
In dit reglement is elke verwijzing naar de mannelijke vorm van woorden als coach, speler of
scheidsrechter niet discriminerend bedoeld. Logischerwijze worden hiermee ook vrouwen
aangeduid. Het moet duidelijk zijn dat dit alleen gedaan wordt ter vereenvoudiging.

1. lidmaatschap
1) Elk lid van Mercurius BBC verklaart door inschrijving of verlenging van het
lidmaatschap bij de club het huishoudelijk reglement te kennen en het te
aanvaarden. Eventuele bezwaren worden voorafgaand aan inschrijving schriftelijk
aan het bestuur overgemaakt.
2) Om lid te zijn van de club, moet er aan 3 voorwaarden voldaan worden :
1. De spelers betalen jaarlijks het lidgeld, dit wordt door het bestuur elk jaar
bepaald in mei. Het lidgeld moet voor 1 september van het lopende seizoen
betaald worden. Lidgelden die niet tijdig betaald worden leiden automatisch
tot graduele schorsing: eerst van wedstrijden en daarna ook van trainingen.
2. De spelers zijn aangesloten bij Basketbal Vlaanderen.
3. De spelers ondergaan jaarlijks, op eigen kosten, een geneeskundig onderzoek
bij de huisarts. Dit is een dwingende regel van Basketbal Vlaanderen:
spelers/speelsters zonder medisch attest mogen niet aan wedstrijden
deelnemen.
3) Terugbetaling van een gedeelte van het lidgeld is mogelijk in bepaalde
omstandigheden: aanslepende blessure, verhuizing,... Het bestuur bekijkt deze
aanvragen geval per geval.
4) De leden zijn verzekerd volgens de reglementen van Basketbal Vlaanderen, de
premie is vervat in het lidgeld.
5) Om ontslag te nemen moeten de leden het door Basketbal Vlaanderen voorziene
reglement en periode in acht nemen.
6) Vrijwilligers, bestuurders, alsook alle leden zijn door de club verzekerd tegen
ongevallen, ook op weg van en naar de club indien de meest logische route werd
gevolgd.
7) De leden zijn vrij een arts te consulteren bij ziekte of verwonding. Elke diagnose
moet binnen de 24 uur gemeld worden aan de trainer. Ongevalsaangiften moeten
binnen de 7 dagen, volledig ingevuld en ondertekend, afgeleverd worden bij de
secretaris van Mercurius BBC (Ine Goris: Middelsteveld 13, 2600 Berchem of via
secretaris@mercuriusbbc.be).
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8) De bestuursleden zijn slechts beperkt aansprakelijk te stellen zoals dat in de
reglementering van vzw’s is opgenomen.

2. Sporthal en locaties
1) Vandalisme aangericht door leden tijdens een wedstrijd, training of eender welke
activiteit van de club, zal doorgerekend worden aan de persoon in kwestie en zal
tevens gesanctioneerd worden.
2) Retributies aangerekend door Sporting A voor schade of vervuiling in de sporthal
kan door de club worden verhaald op de persoon of personen in kwestie.
3) De sporthal is beschikbaar voor de leden tijdens de vastgelegde trainingsuren,
volgens de wedstrijdkalender of op andere uren na afspraak met de
jeugdcoördinator en secretaris.
4) Het bestuur kan de sporthal opeisen voor speciale gelegenheden, (het organiseren
van tornooien, wedstrijden, feesten, …) waardoor trainingen/wedstrijden
verplaatst kunnen worden of wegvallen.
5) Enkel spelers, coaches en tafelofficials betreden de speelvloer. Buitenschoenen
(ook voor spelers) zijn uitdrukkelijk verboden. Voor de tafelofficials zijn er
plastieken overschoenen voorradig.
6) Enkel water (in een afsluitbare fles of drinkbus) is toegelaten in de zaal.
Frisdranken en sportdranken zijn niet toegelaten. Er is een waterfontein
beschikbaar in de gang. Neem dus zelf een drinkbus mee.
7) Het is ten strengste verboden aan ringen of doelstellen te gaan hangen.
8) Wees voorzichtig met je persoonlijke bezittingen, laat niets achter in de
kleedkamer en breng je sportzak mee in de zaal tijdens wedstrijden (ook op
verplaatsing) en trainingen. Onder geen enkele omstandigheid, in de thuiszalen of
op verplaatsing, kan de club verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van
persoonlijke bezittingen of voor diefstal.

Dergelijke voorvallen moeten altijd

gemeld worden aan de trainer en/of de ploegafgevaardigde.

3. Trainingen
1) Alle spelers nemen verplicht deel aan de trainingen. Kan hij niet aanwezig zijn,
waarschuwt hij (of de ouders) de trainer en dit zo spoedig mogelijk.
2) Ingeval van kwetsuur volgt men toch de trainingen, tenzij men met de trainer
anders overeengekomen is.
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3) De spelers zijn tijdig, in sportieve kledij, aanwezig. Het terrein mag echter niet
betreden worden zolang het niet vrij is of voor het vastgelegde trainingsuur.
4) Na de training zorgt gans het team voor het opruimen: ballen in het rek, lege
flessen, zakdoeken, tape, papiertjes, enz. in de vuilbak
5) Zorg ervoor dat de kleedkamer netjes terug achtergelaten wordt.
6) Het douchen na de training/wedstrijd is verplicht.
7) De trainers houden een lijst bij van de aanwezigheden van de spelers op de
trainingen. Blijft één van hun spelers al te vaak van de trainingen weg melden zij
dat aan de jeugdcoördinator. Deze zal met de betrokken speler, of eventueel met
zijn ouders contact opnemen. De mate van fysieke/mentale aanwezigheid is een
criterium in de spelersevaluatie, en dus ook ploegindeling, van het volgende
seizoen.
8) Spelers tot en met U12 Benjamins-niveau worden door een volwassen persoon
afgehaald na de training en dit binnen de 15’ na het einde van de training, tenzij
op voorhand anders overeengekomen met de trainer. Bij herhaaldelijke laattijdige
afhaling zal het bestuur dit aankaarten bij de ouders. In ultieme gevallen behoudt
de club zich het recht voor de speler in kwestie bij de politie in opvang te geven.
Herhaaldelijke overtreding van deze regel kan leiden tot schorsing van het
lidmaatschap van de club.

4. Wedstrijden en wedstrijduitrusting
1) Iedere ploegafgevaardigde, coach of speler, vanaf 14 jaar die op het wedstrijdblad
vermeld staat, is verplicht zijn identiteitskaart bij te hebben. De spelers
overhandigen die voor de wedstrijd aan de terreinafgevaardigde, kapitein of
ploegafgevaardigde, al naargelang de afspraken met de coach. Wie zijn
identiteitskaart vergeten is, betaalt €6 voor aanvang van de wedstrijd aan de
terreinafgevaardigde of de coach, enkel op deze voorwaarde mag hij meespelen.
2) Voor iedere wedstrijd is iedereen in wedstrijdtenue op het terrein aanwezig, op
het tijdstip zoals met de coach overeengekomen.
3) Bij uitwedstrijden worden de verplaatsingen gedaan met persoonlijk vervoer
(ouders). Men is steeds 10 minuten voor het vertrek aanwezig op de afgesproken
plaats. Spelers mogen enkel na akkoord van de trainer rechtstreeks naar de zaal
van de tegenstrever gaan. Wees hierin solidair.
4) De spelers onthouden zich op en rond het veld van onbetamelijk gedrag ten
opzichte van de tegenstrever, scheidsrechters, publiek, enz.… Op de bank moedig
je je team aan en volg je aandachtig de wedstrijd.
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5) Indien een lid (speler, coach, ploegafgevaardigde, …) zich onsportief gedraagt
t.o.v. medespelers, coach, tegenstrever, toeschouwers of scheidsrechters, is het
bestuur gemachtigd om dat lid een sanctie op te leggen. Deze staat los van elke
eventuele sanctie opgelegd door Basket Vlaanderen. Boetes opgelegd door Basket
Vlaanderen zullen eveneens aan het desbetreffende lid worden doorgerekend.
6) Tijdens rust is het bespreking van de eerste helft, men gaat niet drinken in
cafetaria en is steeds aanwezig en klaar voor de opwarming voor de tweede helft.
7) Na de wedstrijd helpen de spelers/speelsters met het opruimen van het terrein:
ballen terug in rek, lege flessen en alle denkbare afval in de vuilbakken, banken
wegzetten, doelstellen terugzetten.
8) Uitrustingen worden volgens beurtrol gewassen, iedereen komt aan de beurt.

5. Portretrecht
1) In het kader van activiteiten van de club kunnen er afbeeldingen gemaakt worden
van onze leden. Het kan zijn dat leden hier individueel herkenbaar opstaan. Deze
afbeeldingen kunnen gebruikt worden ter promotie van de activiteiten van de
vereniging op sociale media of andere.
2) Ieder lid geeft aan de club toestemming om deze afbeeldingen te maken en te
gebruiken wegens bovenvermelde redenen.
3) Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn,
zijn bezwaar hiertegen kenbaar te maken, hetzij tegen een enkele afbeelding,
hetzij tegen het gebruik van zijn afbeeldingen in het algemeen, via
privacy@mercuriusbbc.be. De desbetreffende afbeelding of afbeeldingen zal of
zullen dan verwijderd worden.

6. Gedrag
1) Het is elk lid absoluut verboden om enige handeling te stellen van psychisch, fysiek
of seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens anderen. Bij (vermoeden van)
misbruik behoudt het bestuur zich het recht om het desbetreffende lid preventief
te schorsen en dit nader te onderzoeken in afwachting van een definitief besluit.
Grensoverschrijdend gedrag zal altijd gepenaliseerd worden met uitsluiting uit de
club. Eventueel zullen de bevoegde instanties op de hoogte gebracht worden.
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2) Bezit, gebruik en dealen van drugs (soft- en harddrugs) is bij elke clubactiviteit en
onder alle omstandigheden verboden. Indien we merken dat één van onze leden
in aanraking komt met drugs, als gebruiker of als verkoper, wordt dit lid met
onmiddellijke ingang geschorst en kunnen de bevoegde instanties op de hoogte
worden gebracht.
3) Wie in het kader van een dopingcontrole van o.a. de Vlaamse Gemeenschap
positief bevonden wordt voor het gebruik van verboden middelen, betaalt zelf de
boete die opgelegd wordt aan de club. Indien het om een minderjarige gaat,
dragen de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger de kosten.
4) Het bestuur garandeert dat zij bovenstaande situaties met de nodige discretie en
met respect voor het vermoeden van onschuld behandelt, vooraleer sancties uit te
spreken.

Welk gedrag verwachten we van onze (jeugd)spelers?
•

Heb plezier en geniet van het je sport.

•

Speel op een eerlijke manier.

•

Bekijk trainingen en wedstrijden als een leermoment, experimenteer op het
veld en durf fouten te maken.

•

Heb respect hebben voor anderen (medespeler, ouder, trainer,
scheidsrechter...) en voor de regels, het materiaal en de sportlocaties.

•

Wees een goede verliezer en een sportieve winnaar.

•

Wees een ambassadeur voor de sport binnen & buiten het basketbal.

•

Kom gemaakte afspraken na.

•

Geef je altijd voor de volle 100% tijdens trainingen en wedstrijden.

•

Keur discriminatie op basis van geslacht, huidskleur, religie, ... af.

•

Durf opkomen voor anderen (tegen pestgedrag).

•

Wees vriendelijk en beleefd. Zo dwing je respect af.

Welk gedrag verwachten we van de ouders?
•

Laat de kinderen plezier beleven in hun sport. Plezier komt op de eerste
plaats.

•

Steun je kind te allen tijde in zijn ambities, hoe klein of hoe groot deze ook
zijn.

•

Beschouw inzet en eerlijkheid belangrijker dan winnen.

•

Tracht het niveau van je kind goed in te schatten en zeker niet te
overschatten. Wees realistisch.
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•

Besef dat je ouder bent en geen trainer. Coachen of hevig supporteren als
toeschouwer zorgt voor onnodige druk tijdens wedstrijden. Laat de trainer
zijn werk doen.

•

Heb respect voor anderen (kind, trainer, medespeler, scheidsrechter...), en
voor regels, etiquette...

7. Sancties
1. Als het bestuur tot een sanctie besluit, wordt het betrokken lid (en/of diens
ouders) daarvan op de hoogte gebracht. Deze kunnen dan nog aan het bestuur
vragen om gehoord te worden. Het betreffende lid of de ouders zullen hiervoor
uitgenodigd worden op de eerstvolgende bestuursvergadering.

8. Slotbepalingen
1) Door de ondertekening van het huishoudelijk reglement verklaart het lid zich
ermee akkoord; hij zal zich dan ook dienovereenkomstig dienen te gedragen.
2) Weigering tot ondertekening alsook vragen ter aanpassing van het huishoudelijk
reglement kan tot gevolg hebben dat u niet meer actief kan zijn als speler, trainer
of medewerker van de club. Mercurius BBC is in dat geval niet verplicht om
eventueel reeds betaalde lidgelden terug te betalen.
3) Alle niet in dit reglement voorziene feiten of voorvallen zullen door het bestuur in
een sportieve geest worden opgelost. Het bestuur bewaakt hier het recht op
verdediging.
4) Het huishoudelijk reglement kan jaarlijks door het bestuur worden gewijzigd.
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