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Clubreglement 
 
Dit reglement is van toepassing op alle leden, vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten georganiseerd 
door de club. Wie als lid verbonden is, of toetreedt, verklaart zich akkoord met onderstaand reglement.  
 

Administratieve bepalingen 
Artikel 1: algemene bepalingen 

1. Het sportieve en huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente 
versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel van 
Dendermonde zijn neergelegd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

2. BBC Grembergen is de overkoepelende VZW, een sportclub zonder winstoogmerk welke voor iedereen een kader 
biedt om basketbal te beoefenen. Een goede clubsfeer en een gezonde ploegsfeer in het bijzonder zijn onze 
streefdoelen.  

3. BBC Grembergen is aangesloten bij de Vlaamse Basketbal Liga (BASKET VLAANDEREN) onder stamnummer: 
1571 

4. De club wenst zijn talrijke jeugdspelers een goede, verantwoorde basketbalopleiding te geven zodat zij kunnen 
doorstromen naar één van onze seniorenteams. Kwaliteit staat daarom hoog in ons vaandel. We doen er dan ook 
alles aan om de begeleiding van onze jeugd te laten gebeuren door gekwalificeerde trainers met diploma. 
Bovendien wordt, om de consistentie van de opleidingen te verbeteren, een coördinatieteam of jeugdcoördinator 
aangesteld. Daarmee hopen wij de doorstroming naar de eerste ploegen verder te vrijwaren. 

5. BBC Grembergen wil verder inzetten op kwaliteit en stapt hiervoor mee in diverse projecten waaronder ‘Give & 
Go’, een instrument om de kwaliteit van de clubwerking te verbeteren 

 
Artikel 2: leden 

 
1. De vereniging telt spelende en niet spelende leden.  
2. De leden kunnen in de club ondergebracht worden in de volgende categorieën:  

a. Bestuursleden of juridisch werkende leden 
b. Spelende leden 
c. Steunende leden 
d. Ereleden 

3. De werkende leden zorgen voor het leiden van de goede gang van zaken binnen de vereniging, het financiële en 
administratief beleid. Enkel de werkende leden hebben stemrecht binnen de Algemene Vergadering en de bepaling 
van de statuten (Zie 1.1) zijn op hen van toepassing.  

4. De spelende leden zijn de spelers van zowel de seniorenploegen als de jeugdploegen onder stamnummer 1571. Ze 
hebben de verantwoordelijkheid binnen de club voor het uitdragen van de sportieve idealen en het verdedigen naar 
best vermogen van de kansen, naam en faam van de club en zijn sponsors. 
De spelende leden zijn onder te brengen in: 

a. U6 – Peanuts/Prémicroben 
b. U8 – Prémicroben 
c. U10 – Microben 
d. U12 – Benjamins 
e. U 14 – Pupillen 
f. U 16 – Miniemen 
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g. U 18 – Kadetten 
h. U 21 – Junioren 
i. Senioren. 

5. De steunende leden omvatten de overige leden, aangesloten bij Basket Vlaanderen onder stamnummer 1571, die 
een bijdrage leveren tot de organisatie van dagelijkse gang van zaken bij de vereniging (tafelverantwoordelijke, 
Zaalverantwoordelijken, ploegafgevaardigden, helpers bij nevenactiviteiten, …). 

6. De ereleden zijn individuele personen die omwille van hun functie of hun verdienste als lid worden aanvaard door 
de Algemene Vergadering en die op voordracht van het bestuur de titel van erelid hebben verkregen. Met erelid 
wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “erevoorzitter” is verleend. Een lijst van alle ereleden wordt door de 
secretaris bijgehouden en kan op eenvoudige aanvraag ter beschikking worden gesteld. 

7. De rechten en plichten van de niet-werkende leden zijn opgenomen in dit huishoudelijk reglement. Zij hebben geen 
stemrecht op de Algemene Vergadering. 

 
Artikel 3: lidgeld en lidmaatschap 

 
1. De inschrijving (jaarlijks te hernieuwen) gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door het 

bestuur te verstrekken inschrijvingsformulier, waarop minimum de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, 
voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend 
te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. 

2. Om lid te worden van de basketclub dient lidgeld betaald te worden. In dit lidgeld is inbegrepen:  
a. Verzekering tijdens trainingen, competitiewedstrijden, door de club georganiseerde oefenwedstrijden en 

tornooien.  
b. Het gebruik van ploeguitrusting, sportinfrastructuur en basketballen. 
c. Het gebruik van competitiekledij 
d. Bijdrage in de kosten voor coaches, scheidsrechters en aansluitkosten BASKET VLAANDEREN 

3. Het lidgeld dient tijdig betaald te worden ten laatste op de door het bestuur vooropgestelde einddatum. Indien voor 
de afgesproken datum betaald wordt kan een extra korting toegekend worden. Na deze datum vervalt de korting.  
Spelers die hun lidgeld niet of niet tijdig hebben betaald kunnen niet worden opgesteld op een wedstrijd en 
kunnen niet deelnemen aan trainingen omdat ze niet verzekerd zijn. Pas als het lidgeld betaald is kan men 
trainen en spelen. 

4. Spelers die in de loop van het seizoen pas lid van de club worden, betalen een aangepast lidgeld bepaald door het 
bestuur. 

5. Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd 
6. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid worden toegelaten, worden aangemeld bij Basket 

Vlaanderen. 
7. De aansluiting geschiedt voor een gans seizoen en loopt van 1 augustus tot 30 april. 
8. De vereniging, vertegenwoordigd door het bestuur, heeft het recht aanvragen tot lidmaatschap te weigeren. De 

beslissingsbevoegdheid ligt hiervoor bij het bestuur en is bindend voor alle betrokken partijen.  
 

Artikel 4: rechten en plichten van leden 

1. Bij toetreding en aanvaarding als lid hebben zij het recht een exemplaar het huishoudelijk reglement te ontvangen. 
Dit kan via raadpleging op de website: www.bbcgrembergen.be 

2. Zij hebben het recht deel te nemen aan trainingen en wedstrijden, behoudens een gemotiveerde beslissing door de 
coach en of jeugdcoördinator m.b.t. wangedrag, zie verder.  

3. Zij hebben het recht deel te nemen aan debatten in de ledenvergaderingen. 
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is 

bepaald. 
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze 

zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het 
resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens 
heeft ingediend. 

6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun contactgegevens (adres, telefoon, 
gsm, e-mail). 

7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het lidgeld. 
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen 

opgesteld door de federatie. 
9. Zij hebben de plicht jaarlijks een geneeskundig attest in te dienen bij het begin van het seizoen. Dit is een 

dwingende regel van Basket Vlaanderen. Spelers zonder medisch attest mogen niet aan officiële wedstrijden 
deelnemen, anders wordt de club beboet met een forfait. 

10. Geneeskundige attesten (Medische fiches) dienen uiterlijk op 31 juli ingediend zijn.  
11. Zij hebben de plicht in de mate van het mogelijke mee te werken aan en deel te nemen aan de door de vereniging 

georganiseerde nevenactiviteiten ten bate van de clubwerking. 

Artikel 5: sancties 
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1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, 
reglementen en/of besluiten van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 

2. Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een 
speler of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van Basket Vlaanderen, een bijkomende straf vanuit de 
vereniging op te leggen. Deze straf kan zijn (niet limitatief):  

a) Schorsing voor een bepaalde tijd van wedstrijden en/of trainingen 
b) Geldboete  
c) Uitvoering van bepaalde clubtaken zoals deze door steunende leden worden uitgevoerd, arbitrage, 

cafetaria, …  

Artikel 6: gedragscode drugs en alcohol 

BBC Grembergen wil actief kennis, en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid. Wij willen bewust 
meehelpen jongeren te beschermen tegen roken, alcoholisme en andere verslavingen. 
 
Het standpunt van BBC Grembergen in verband met drugs is duidelijk. Het bezit, verhandelen, gebruik of aansporen tot 
gebruik is onaanvaardbaar. Wat ook de wetgeving is of ooit zal worden, drugs worden in BBC Grembergen niet getolereerd. 
Met “drugs” worden enerzijds de illegale drugs bedoeld, waarvan het bezit en het gebruik door minderjarigen in elk geval 
verboden is. Anderzijds worden ook de “legale drugs” zoals medicatie, sterke drank, en dergelijke bedoeld, waarvan misbruik 
negatieve gevolgen heeft op het functioneren in het algemeen en in clubverband in het bijzonder.  
Wanneer een speler/speelster binnen de club betrapt wordt op het bezit of gebruik van illegale drugs worden de ouders 
onmiddellijk gecontacteerd en wordt hij/zij uit de club gezet. 
Verhandelen (doorgeven, ter beschikking stellen, verkopen) van drugs leidt steeds tot het inschakelen van politiediensten en 
parket. 
Onder zichtbare invloed van drugs of alcohol verschijnen op training of wedstrijd leidt tot een onmiddellijke schorsing.  

Artikel 7: website 

1. De inhoud en strekking van opgenomen artikelen en foto’s mogen het belang van de vereniging in het algemeen 
niet schaden en het belang van het lid in het bijzonder.  

2. De redactie van de website gebeurd onder toezicht van een bestuurslid 

Artikel 8: bescherming persoonsgegevens 

1. De club ziet toe op een correcte verwerking en bewaring van de persoonsgegevens zoals door de wetgever werd 
bepaald.  

2. Alle persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden binnen de werking van de eigen club en worden onder geen 
beding, zonder toestemming, doorgegeven aan derden behoudens Basket Vlaanderen.  

3. Het secretariaat staat in voor het toezicht op de correcte bewaring en verspreiding van deze gegevens.  
4. De regels uit de General Data Protection Regulation, in voege 25/5/17 zullen waar van toepassing, gevolgd 

worden. 
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Sportieve bepalingen 
 

Artikel 9: wedstrijden 
Algemeen 

1. Om ontgoochelingen bij jeugdspelers tegen te gaan zorgt de coach er voor dat iedere speler de kans krijgt in zijn 
eigen reeks te spelen. Indien hierop om tactische redenen een uitzondering moet worden gemaakt dan brengt de 
coach hiervan de speler op voorhand op de hoogte. Indien nodig brieft hij ook de ouders. 

2. Ter compensatie van hierboven genoemde tactische redenen worden oefenwedstrijden ingelegd zodat alle spelers 
wedstrijdritme kunnen opdoen. Basket is een leerproces. 

3. Gekwetste spelers dienen aanwezig te zijn op de wedstrijden tenzij anders overeen gekomen met de coach. Dit ter 
uitvoering van ondersteunende taken zoals chrono, 24 sec of om te supporteren 

 
Stipt 

4. Iedere speler dient op elke wedstrijd aanwezig te zijn, indien je toch niet kan komen wordt zo snel mogelijk 
gewaarschuwd aan de coach en dit ten laatste 2 dagen op voorhand. Spelers die niet waarschuwen worden 
uitgesloten van volgende wedstrijd daar dit ernstige gevolgen heeft voor de organisatie van de ploeg en het vervoer.  

5. Voor een thuiswedstrijd dient men 30 min voor de wedstrijd in voorgeschreven sportkledij aanwezig te zijn op het 
terrein. Indien er voorzien wordt in een opwarmingshirt dan gebeurd de opwarming in dit shirt.  

6. Voor een verplaatsing wordt er steeds een vertrekuur vastgesteld waarop de speler aanwezig dient te zijn. Dit uur 
wordt strikt gerespecteerd. Wie rechtstreeks gaat of niet kan komen is verplicht de coach en/of 
ploegverantwoordelijke te verwittigen.  
 

Steeds bij je 
7. Seniors, junioren, kadetten en in voorkomend geval miniemen en pupillen overhandigen voor de wedstrijd hun 

identiteitskaart aan de ploegverantwoordelijke of coach. Het in gebreke blijvende lid betaalt bij een 2de inbreuk de 
door Basket Vlaanderen vastgestelde boete. 

8. Persoonlijke bezittingen worden steeds in de zaal meegenomen (zowel bij thuis- als uitwedstrijden) 
9. Juwelen worden niet gedragen tijdens de duur van de wedstrijden, wanneer deze niet kunnen verwijderd worden 

zullen ze afdoende worden bedekt.  
 
Gedrag 

10. In de zaal worden na training of wedstrijden steeds lege flessen of blikken in de vuilnisbak gedeponeerd. 
11. Bij een fout steek je steeds je hand op. 
12. Elke boete veroorzaakt door een fout kan aan de veroorzaker van de fout doorgerekend worden.  
13. Geen kritiek op coach, medespelers en zeker niet op de scheidsrechters. Iedereen tracht zijn werk zo goed als 

mogelijk te doen. Ten opzichte van je ploegmaats heb je enkel een aanmoedigende rol, positief aanmoedigen, geen 
negatieve emoties. 

 
Technische fouten en ongepast gedrag 

14. Wij vragen van al onze spelers een correcte houding t.o.v. de wedstrijdleiding en dulden geen kritiek op de 
scheidsrechters. Spelers die toch een technische fout oplopen, fluiten als sanctie twee jeugdwedstrijden. 

15. Indien zij weigeren deze wedstrijden te fluiten zal 1 wedstrijd schorsing volgen.  
Wij verwachten van onze spelers dat zij hun gedrag en hun impulsiviteit in de sportzaal onder controle kunnen 
houden. Zij die ongepast en ongecontroleerd gedrag vertonen en dit uiten door o.a. op de reclamepanelen te 
schoppen of te stampen, of door waterflessen tegen de muur te keilen, krijgen dezelfde sanctie. Indien 
reclameborden hierdoor schade oplopen zal deze eveneens verhaald worden op de betrokken speler(s). 
 

Niet nakomen afspraken voor vervoer 
16. Bij verplaatsingen wordt bij bekendmaking van de activiteiten een beurtsysteem om te rijden opgesteld. Van de 

ouders wordt verwacht deze beurtrol te respecteren. Is deze verplaatsing niet mogelijk dan dient de aangeduide 
vervoerder de ploegverantwoordelijke te verwittigen en een alternatief te zoeken. Spelers en ouders die dit niet 
respecteren wordt een bijdrage van 0,25 € op kilometerbasis aangerekend.  

 
Artikel 10: trainingen 

 
1. Trainingen beginnen stipt. Te laat komen stoort de training. Iedere speler dient 10 minuten voor het begin van de 

training op het terrein en in sportkledij aanwezig te zijn, zodat de training onmiddellijk kan aanvatten. 
2. Iedere speler dient op elke training aanwezig te zijn en bij afwezigheid de reden mee te delen aan de coach.  
3. Er wordt minstens 1 dag op voorhand gewaarschuwd bij afwezigheid. Te laat verwittigen = niet verwittigen en kan 

leiden tot uitsluiting op de eerstvolgende wedstrijd.  
4. Na de training neemt iedereen een douche. Het douchen en aankleden in de kleedkamer duurt niet langer dan 

nodig. De kleedkamers worden netjes achtergelaten, afval hoort in de afvalbak. Basketballen zijn verboden in de 
kleedkamers. 
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5. Op training wordt 100% inzet verwacht. Het storen van de trainingen is dan ook uit den Boze. Als de coach uitleg 
geeft, houden we de basketballen stil. Tracht alle opdrachten zo perfect mogelijk uit te voeren. Zet je maximaal in 
op training. In ploegen met een groot aantal spelers zal inzet immers bepalend zijn voor de wedstrijdselectie.  

6. Om voldoende aandacht op te kunnen brengen is het noodzakelijk dat de spelers bij haltmomenten van de coach 
de bal stil houden; bij oefeningen zonder bal de bal op de voorziene plaats leggen, na de training 
trainingsmateriaal opruimen op de daartoe voorziene plaatsen. 

7. Juwelen worden niet gedragen tijdens de duur van de trainingen, wanneer deze niet kunnen verwijderd worden 
zullen ze afdoende worden bedekt.  

8. De spelers hebben respect voor het materiaal van de club en de zaal. 
9. Tijdens de training heeft de coach altijd gelijk. Discussies kunnen enkel na de training. 

 
 
 

Artikel 11: competitiekledij e.a. 
 

1. Voor de kleding die door de club ter beschikking wordt gegeven, dient de nodige zorg te worden gedragen. 
2. Tijdens de wedstrijden dient de uitrusting correct en verplicht te worden gedragen met het shirt in het broekje 
3. Iedere speler zal na de wedstrijd de kledij in de kledingbak stoppen. Alle beschadigingen aan de kleding worden 

aan de ploegverantwoordelijke gemeld. 
4. Zowel op trainingen als op wedstrijden verwachten we dat de speler verschijnt met correct schoeisel. D.w.z. een 

juist passende basketschoen van degelijke kwaliteit. Indien dit niet het geval is kan niet worden deelgenomen door 
het verhoogde risico op kwetsuren. De coach zal dit telkens nakijken.  

 
 
 

Artikel 12: kwetsuren 
 

1. Iedereen luistert naar zijn eigen lichaam. Wanneer er zich een kwetsuur voordoet, wordt deze onmiddellijk gemeld 
aan de coach. 

2. Indien de kwetsuur van dien aard is dat een doktersbezoek volgt moet men het correcte papier voor de verzekering 
meenemen naar dit bezoek. Dit kan bekomen worden bij de administratief verantwoordelijke / penningmeester of 
het secretariaat. 

3. Het ingevulde exemplaar wordt ten laatste 3 dagen later bezorgd aan het secretariaat. Via post of mail. Voor 
contactgegevens zie website.  

4. Een gekwetste speler zal niet deelnemen aan een training of wedstrijd tot hij de schriftelijke toestemming heeft 
van een dokter. 

 
Artikel 13: teamwerk & voorbeeldfunctie 

 
1. Alle deelnemers aan de activiteiten behandelen elkaar met respect. Zowel spelers, trainers, prefs, officials, 

medewerkers als publiek 
2. Ploegen hebben een voorbeeldfunctie tegenover ploegen met jongere spelers. Om die reden is het voor spelers 

verboden te roken voor de sporthal tijdens jeugdwedstrijden en/of trainingen.  
3. There is no “I” in  TEAM 
4. Opmerkingen, suggesties, enz die positief het TEAM kunnen verbeteren zijn steeds welkom. 
5. Wees open, eerlijk en communicatief. 
6. Heb discipline op en buiten het veld: FAIRPLAY 
7. Heb binnen het eigen team respect voor ieders kwaliteiten en gebreken. Blijf steeds positief. 
8. Blijf altijd sportief ten aanzien van de tegenstrever. Assertief is niet agressief.  
9. Blijf steeds hoffelijk t.o.v. de scheidsrechter. 
10. Eventuele problemen praten we uit op de eerste training na de wedstrijd. 
11. Reageer niet impulsief en denk eerst na voor je reageert. 
12. Als speler en als team moeten we respect afdwingen door een deftig taalgebruik, beleefdheid t.o.v. alle 

medewerkers van de club en stiptheid. Een coach wordt dan ook aangesproken met coach en niet met: “hey, gij, 
zeg, …” 

13. We pesten niet. 
 

Artikel 14: sportief ongenoegen 
 

1. Bij problemen of sportief ongenoegen dient in de eerste plaats de trainer aangesproken te worden. Je doet dit direct 
na de training of wedstrijd. Wanneer dit niets oplost, kan er steeds tussen gekomen worden door het bestuur 
(sportief beheer) voor senioren. Indien dit conflict zich voordoet binnen een jeugdploeg zal eerst de 
jeugdcoördinator betrokken worden en pas later de sportief verantwoordelijke van het bestuur.  

2. Openbaar (ook online is openbaar) wordt geen negatieve kritiek geuit die schade kan toebrengen aan het imago 
van de club.  
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Artikel 15: toezicht 
 

1. De coaches zijn belast met toezicht op de spelers. Het is spelers niet toegestaan op eigen houtje de training 
voortijdig te verlaten. De coaches vertrouwen de spelers niet toe aan onbekenden en ook niet aan personen die zij 
niet in staat achten toezicht te houden of op een verantwoorde manier te begeleiden. Bij twijfel waarschuwt de 
trainer het bestuur en zo nodig de politie. 

 
 

Artikel 16: gebruik van de sporthal en kleedruimtes 

1. Iedereen dient zich aan te passen aan het sporthalreglement van de stedelijke sporthal. Het is ter beschikking in de 
sporthal.  

2. Er geld een volledig rookverbod in elke sporthal.  
3. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en 

derden in de gebouwen aanwezig. Bij het verlaten van de kleedkamer dient alles worden meegenomen.  
4. De sporthal mag je enkel betreden als er toezicht is door iemand van de club. Hangen of dunken in de lage doelen 

is ten strengste verboden. 
5. De opbergruimte van de sporthal is enkel toegankelijk voor trainers en personeel 
6. Na gebruik is elke ploeg verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de ruimte, een verantwoordelijke binnen 

de ploeg kan door de coach tijdelijk aangeduid worden 
7. Opzettelijke beschadiging van het materiaal zal verhaald worden op de speler of diens ouders (indien minderjarig) 
8. Bij diefstal gepleegd door een minderjarige zullen onmiddellijk de ouders op de hoogte worden gebracht. Wanneer 

deze gepleegd worden door een meerderjarige, de politie.  

 
 
Namens het bestuur van de vereniging.  
Laatste update: 30/8/2017 


