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1. INLEIDING 

          

 De visie van Almere Pioneers is het streven om een organisatie te zijn waar jong en oud zich 

 thuis voelt. Sociaal en maatschappelijk betrokken, een waardevolle bijdrage leverend aan de 

 Almeerse samenleving. Als vereniging vinden wij het belangrijk om een transparante 

 organisatie te zijn. Daar hoort ook een huishoudelijk reglement bij, een reglement dat wij 

 graag duidelijk en helder formuleren en communiceren.  Met regels die gelden voor alle leden 

 en welke bedoeld zijn om die sportieve, respectvolle en enthousiaste omgeving te creëren 

 waar iedereen zich welkom voelt. Om de leesbaarheid te bevorderen is de tekst in de 

 mannelijke vorm geschreven. Overal waar hij, zijn of hem staat kunt U ook zij of haar lezen. 
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2. LIDMAATSCHAP 

 2.1 INSCHRIJVEN  

 

Artikel 2.1.1 
 

Het lidmaatschap vangt aan na het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend 

aanmeldingsformulier inclusief een digitale pasfoto. Het lidmaatschap geldt voor een heel 

verenigingsjaar. Bij inschrijving in de loop van het seizoen geldt het lidmaatschap voor het 

restant van het seizoen.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen spelende en niet-spelende leden. Elk lid is via de 

vereniging ingeschreven bij de NBB. Elk spelend lid zal met pasfoto zichtbaar zijn in Sportlink. 

Dit is gelijk de legitimatie voor de wedstrijden. Zonder deze manier van legitimeren kan een lid 

niet deelnemen aan de wedstrijden. 

 

 2.2 Instroom trainingen  

 

 Artikel 2.2.1  
 

Aspirant-leden kunnen elke week instromen in de daarvoor ingeplande  instroomtrainingen. Zij 

krijgen de gelegenheid om 4 keer trainen mee te trainen alvorens de keuze voor het 

lidmaatschap definitief gemaakt wordt. Op deze wijze kan het aspirant-lid een gefundeerde 

keuze maken.  

 

Artikel 2.2.2 
 

De instroomtraining is kosteloos. 
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2.3 LEEFTIJDSCATEGORIEEN 

 

Artikel 2.3.1 
 

In de basketbalsport worden de volgende leeftijdsindeling gehanteerd: 

Peanuts    => leden van 6 tot en met 11 

Under  8   => leden van 6 en 7 jaar 

Under 10  => leden van 8 en 9 jaar 

Under 12  => leden van 10 en 11 jaar 

Under 14  => leden van 12 en 13 jaar 

Under 16  => leden van 14 en 15 jaar 

Under 18  => leden van 16 en 17 jaar 

Under 20  => leden van 18 en 19 jaar 

Under 22  => leden van 20 en 21 jaar 

Under 24  => leden van 22 en 23 jaar 

Senioren  => leden van 24 jaar en ouder 

Recreanten => leden die niet deelnemen aan wedstrijden van de NBB 

 

 

Artikel 2.4.1 
 

Voor de leeftijdsindeling is de leeftijd op 01 januari van het kalenderjaar bepalend voor de 

leeftijdscategorie van het volgend speelseizoen startend in augustus. 

 

2.4 MUTATIES 

 

Artikel 2.4.1 
 

Alle leden zijn zelfverantwoordelijk voor de juistheid van hun gegevens bij de 

vereniging/ledenadministratie en in Sportlink. Dit geldt ook voor het e-mailadres en mobiele 

telefoonnummer zodat alle belangrijke informatie ook daadwerkelijk ontvangen wordt. 

 

2.5 RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN EN ASPIRANT-LEDEN 

 
Artikel 2.5.1 
 

Alle leden zijn verplicht zich te houden aan de geldende reglementen en aan de schriftelijke 

en mondelinge aanwijzingen van het bestuur en ingestelde commissies. 
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2.6 OPZEGGINGEN 

 
Artikel 2.6.1 
 

Opzeggen van het lidmaatschap kan kosteloos voor aanvang van het nieuwe seizoen worden 

gedaan. De opzegging dient voor 15 mei schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie 

binnen te zijn. Bij opzeggingen na 15 mei maar voor 15 augustus worden alleen de 

bondskosten in rekening gebracht. Deze bondskosten bedragen €65 (vijfenzestig euro) voor 

leden die in de NBB competitie ingedeeld staan en €50 (vijftig euro) voor leden die in de 

interne competitie ingedeeld staan. Dit komt omdat de kosten al zijn afgedragen aan de NBB. 

 

Bij opzeggingen na 15 augustus zal de contributie van het nieuwe seizoen in rekening worden 

gebracht tot het volgende opzegmoment. 

Dit komt voort uit het feit dat alle teams al opgegeven zijn aan de NBB en de wedstrijden dan 

al ingepland zijn. De teams zijn gebaseerd op het aantal ingeschreven spelende leden. 

Opzeggingen na 15 augustus kunnen hier gevolgen voor hebben. Dit geldt ook voor de 

interne competitie. Ook deze leden zijn al bekend bij de NBB en betalen een bondsbijdrage. 

 

Artikel 2.6.2 

 

Tussentijdse opzeggingen kennen we in drie verschillende vormen 

1. Verhuizing buiten de regio, blessures (maar alleen met een doktersverklaring) en bij 

emigratie. In deze gevallen kan per maand opgezegd worden, met inachtneming van 

1 maand opzegtermijn per de 1e van de maand. 

2. Tussentijdse opzegging voor de NBB-leden van de afdelingsteams. Deze leden kunnen 

kosteloos opzeggen voor 1 november. De contributie zal doorlopen tot en met 

31 december. 

Het lid kan doortrainen en spelen tot de kerstvakantie. De datum van 1 november is 

noodzakelijk, daar 15 november de nieuwe teams voor het tweede deel van het seizoen 

ingeschreven worden. 

3. Tussentijds opzeggen van de leden van de “interne competitie”. Deze leden kunnen 

tussentijds kosteloos opzeggen voor 1 december. 

 

 
Artikel 2.6.3 

 

  
 Bij een blessure die langer duurt dan 4 weken kan er een opschorting van de contributie 

 aangevraagd worden. Dit kan alleen met een doktersverklaring. Er kan ook gekozen worden 

voor een tussentijdse opzegging (zie Artikel 2.6.2, lid 1). 
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Artikel 2.6.4 

 

 
 Leden die gebruik maken van de Jeugdfonds sport en cultuur, zullen zich ieder jaar opnieuw 

 moeten aanmelden. Bij deze leden is het lidmaatschap maar 1 seizoen geldig en vervalt 

 automatisch op 15 mei van dat seizoen. 
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3. BESTUUR EN COMMISSIES 
  

3.1 BESLUITVORMING 
 

Artikel 3.1.1 
 

Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering 

 

Artikel 3.1.2 
 

Het bestuur kan besluiten nemen zonder een algemene vergadering uit te schrijven, mits deze 

besluiten niet in strijd zijn met de wet, de statuten en/of het huishoudelijk reglement. Deze 

besluiten zijn bindend voor alle leden, en niet leden die aanwezig zijn in de sporthal. Tijdens 

de eerstvolgende algemene jaarvergadering kunnen deze besluiten ter discussie gesteld 

worden. 

 

Artikel 3.1.3 
 

Het bestuur is verplicht besluiten bij leden bekend te maken door middel van een e-mail en 

een vermelding op de website van de vereniging.  

 

Artikel 3.1.4 
 

Het algemene bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester, secretaris, 

vertegenwoordiger van de technische commissie en vertegenwoordiger van wedstrijdzaken. 
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3.2 ALGEMENE VERGADERING 
 

Artikel 3.2.1 
 

Twee keer per jaar vindt er een algemene vergadering plaats, te weten één in het voorjaar en 

één in het najaar. De algemene vergadering in het voorjaar vindt in principe plaats voor de 

opzegdatum ter beëindiging van het lidmaatschap. 

 

De agenda van de algemene voorjaarsvergadering bevat onder meer: 

1. Begroting eerstvolgend seizoen 

2. Vaststellen contributies 

3. Notulen 

4. Bestuursverkiezing 

5. Benoeming commissieleden 

 
De agenda van de algemene najaarsvergadering bevat onder meer: 

1. Jaarverslagen van de commissies 

2. Financieel jaarverslag afgelopen seizoen 

3. Verslag kascommissie 

4. Notulen 

5. Bestuursverkiezing 

6. Benoeming commissieleden 

 

Artikel 3.2.2 
 

De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de 

voorzitter dan treedt een der andere bestuursleden als voorzitter op. 

  

Artikel 3.2.3 
 

Alle stemgerechtigde leden worden geacht de ledenvergadering bij te wonen of in geval van 

minderjarigheid zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger, dan 

wel 3 x 24 uur vooraf de vergadering de verhindering aan het secretariaat op te geven. 
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3.3 STEMMINGEN 
 

Artikel 3.3.1 
 

De telling van de stemmen geschiedt door een stembureau, dat door de voorzitter der 

vergadering wordt benoemd. 

 

 Artikel 3.3.2 
 

Over personen wordt slechts gestemd, indien meerdere kandidaten zijn voorgedragen, dan er 

plaatsen beschikbaar zijn. 

 

3.4. BESTUUR 
 

Artikel 3.4.1 
 

De voorzitter is verantwoordelijk voor een goede coördinatie van de vereniging en het bestuur. 

 

Artikel 3.4.2 
 

De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie van de vereniging 

 

Artikel 3.4.3 
 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de vereniging. Hij is 

bevoegd uitgaven te regelen die nodig zijn bij de dagelijkse gang van zaken. Voor bijzondere 

uitgaven heeft hij schriftelijke goedkeuring van het bestuur nodig, hetgeen opgenomen moet 

zijn in de notulen van de bestuursvergadering. 

 

Artikel 3.4.4 
 

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor een goed verloop van de 

competitiewedstrijden, zoals het plannen van de wedstrijden en het huren van de 

wedstrijdzalen en trainingszalen. Tevens is de wedstrijdsecretaris verantwoordelijk voor de 

inschrijving van alle teams bij de Nederlandse basketbal bond. 

 

Artikel 3.4.5 
 

De voorzitter technische commissie is verantwoordelijk voor een goed verloop van alle 

trainingen, alle materialen en alle leden. 
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Artikel 3.4.6 
 

Kandidaten voor het bestuur dienen zich uiterlijk één week voor de algemene jaarlijkse 

ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur aan te melden. 

 

Artikel 3.4.7 
 

Trainers en coaches worden door de technische commissie benoemd. Betaalde 

trainers/coaches worden door de voorzitter technische commissie voorgedragen aan het 

algemene bestuur. 

 

Artikel 3.4.8 
 

Het algemene bestuur van Almere Pioneers bepalen de vergoeding van de betaalde 

trainers/coaches. 

 

Artikel 3.4.9 
 

Het bestuur kan commissies van tijdelijke aard benoemen, die een deel van de 

werkzaamheden van het bestuur overnemen. De taak van deze commissies wordt, voor zover 

niet in dit huishoudelijk reglement bepaald, door het bestuur omschreven. 

 

3.5 COMMISSIES 
 

Artikel 3.5.1 
 

Commissies van blijvende aard worden benoemd door het algemeen bestuur. Zij zijn 

verantwoording verschuldigd en brengen op de jaarlijkse leden vergadering een verslag uit 

van hun werkzaamheden. Deze commissies hebben geen uitvoerende macht, tenzij deze 

door de bepalingen van dit reglement, de algemene vergadering of het bestuur nadrukkelijk is 

gegeven. Het bestuur heeft het recht besluiten van een commissie, uitgezonderd de 

kascommissie, nietig te verklaren. Indien deze in strijd zouden zijn met het algemeen belang 

van de vereniging. 

  

Artikel 3.5.2 
 

Commissies van tijdelijk aard zijn verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. Zij 

worden ontbonden zodra zij hun taak hebben afgerond en schriftelijk verslag hebben 

uitgebracht aan het bestuur. 
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Artikel 3.5.3 
 

De commissieleden hebben de leeftijd van 16 jaar bereikt en zijn gewoon of buitengewoon lid 

van de vereniging. 

 

Artikel 3.5.4 
 

De commissieleden worden benoemd voor de tijd van drie jaar, zij zijn daarna terstond 

herkiesbaar tenzij anders is bepaald. 

 

Artikel 3.5.5 
 

Een blijvende commissie kan alleen ontbonden worden door de algemene vergadering. 
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4. FINANCIEN 
 

4.1 Financiën 
 

Artikel 4.1.1  
 

De hoogte van de contributie wordt door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur 

vastgesteld. Het bestuur kan, zonder toestemming van de algemene vergadering, de hoogte 

van de contributie jaarlijks aanpassen aan de stijging van het prijsindexcijfer zoals jaarlijks 

door het C.B.S. wordt vastgesteld per 1 januari van ieder jaar, ingaand het nieuwe 

verenigingsjaar. 

 

4.2 VERENIGINGSCONTRIBUTIE 
 

Artikel 4.2.1 
 

De inning van de contributie geschiedt via automatische incasso. Door middel van een 

machtiging tot automatische incasso kan de vereniging de contributie in 1 of 4 gelijke 

termijnen incasseren. Wanneer men zelf de contributie wenst over te maken zullen er 

administratiekosten in rekening worden gebracht. Er is ook nog de mogelijkheid om af te 

wijken van deze termijnen. De inning van de contributie wordt dan overgedragen aan een 

extern bureau om de administratieve lasten voor de vereniging te beperken. Het externe 

bureau maakt afspraken met het betreffende lid over de exacte wijze van betalen. Er zullen 

kosten extra in rekening ter dekking van de extra kosten. 

  

Artikel 4.2.2 
 

De contributie loopt tot wederopzegging met inachtneming van de gestelde opzegtermijn, 

vastgesteld in de artikelen 2.6.1 en 2.6.2  

 

Artikel 4.2.3 
 

Bij te late betaling van de contributie worden er rente- en administratiekosten in rekening 

gebracht. Bij uitblijvende betalingen ondanks herhaalde verzoeken volgt er een schorsing van 

deelname aan de trainingen en wedstrijden en wordt de vordering overgedragen aan een 

extern bureau. Alle verdere bijkomende kosten zijn dan geheel voor rekening van het lid. 
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Artikel 4.2.4 
 

Voor leden jonger dan 12 jaar en voor deelnemers aan g-basketbal bestaat de mogelijkheid 

om op basis van gebruik van een strippenkaart langer dan 4 trainingen deel te nemen aan de 

instroomtraining. De strippenkaart wordt vooraf afgerekend en geeft recht op deelname aan 

10 trainingen. De hoogte van het bedrag van de strippenkaart wordt jaarlijks voorafgaand aan 

een seizoen door het bestuur vastgesteld. Hierbij kan per doelgroep een eigen bedrag worden 

vastgesteld. 

 

4.3 BONDSCONTRIBUTIE 
 

Artikel 4.3.1 
 

Ieder lid (met uitzondering van de strippenkaarthouders) is bondscontributie en premie 

collectieve W.A.-verzekering verschuldigd. 

  

Artikel 4.3.2 
 

De hoogte van de in artikel 4.3.1 genoemde geldelijke verplichting is afhankelijk van de 

bedragen opgelegd door de Nederlandse basketbal bond.  

 

Artikel 4.3.3 
 

De afdracht van de in artikel 4.3.1 genoemde geldelijke verplichtingen is verwerkt in de 

verenigingscontributie en wordt gelijktijdig geïnd. 

 

4.4 BOETES 
 

Artikel 4.4.1 
 

De hoogte van boetes wordt vastgesteld door het bestuur. Het gaat hier om de boetes die 

opgelegd worden bij niet uitvoeren van taken, zoals fluiten/ tafelen/ spelregelbewijs/ 

scheidsrechters cursus en dergelijke. 

 

Artikel 4.4.2 
 

Boetes opgelegd via de Nederlandse basketbal bond worden doorberekend aan de leden 
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5. TRAININGEN 
 

Artikel 5.1.1 
 

Tijdens trainingen mogen alleen trainers de benodigde materialen uit de kasten halen. Deze 

materialen worden na de training weer direct opgeruimd in de af te sluiten kasten door de 

trainers. 

 

Artikel 5.1.2 
 

Tijdens de trainingen liggen de ballen achter het bord en niet verspreid door de hal, dit om 

verlies en ongelukken te voorkomen. 

 

Artikel 5.1.3 
 

Spelers, waarvan de training nog niet is begonnen, wachten bij de muur van het veld waar 

hun training gegeven gaat worden of in de kleedruimte. Betreden van de speelvelden is niet 

eerder toegestaan dan aangegeven door de trainer, ook als het veld leeg is. 

 

Artikel 5.1.4 
 

De eerste groepen die trainen bouwen de velden op waar getraind gaat worden. De laatste 

groepen die trainen ruimen het veld op waar getraind is. 
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6.  WEDSTRIJDEN 
   

6.1 Wedstrijddeelname 
 

Artikel 6.1.1 
 

Leden, die aan wedstrijden deelnemen, dienen via Sportlink gelegitimeerd te kunnen worden 

 

Artikel 6.1.2 
 

Leden, die aan wedstrijden deelnemen, dienen zich te allen tijde aan de reglementen van de 

Nederlandse basketbal bond te houden. 

 

Artikel 6.1.3 
 

Leden, die aan wedstrijden deelnemen, dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

1. Deelnemen aan zoveel mogelijk trainingen 

2. Uitvoeren van de opgelegde taken (fluiten, schrijven, klokken, vervoer, zaalwacht etc.) Het 

bestuur is gerechtigd om in uitzonderlijke gevallen leden van deze verplichting te ontslaan. 

3. Kennis van wedstrijd- en trainingsschema, even als de data van uitvoerende taken. 

4. Indien het niet mogelijk is om een opgelegde taak uit te voeren, dient hij zelf voor een 

vervangen te zorgen. Bij nalatigheid volgt een boete en/of schorsing voor deelname aan 

competitiewedstrijden. De hoogte van de boete en/of schorsing wordt bepaald door het 

bestuur maar is op voorhand vastgelegd: 

1e keer niet opkomen dagen => €25, = (vijfentwintig euro) niet spelen tot de boete is 

betaal, ingaand na het speel weekend. 

2e keer niet opkomen dagen => €40, = (veertig euro) per direct niet spelen tot de boete is 

betaald. 

3e keer niet opkomen dagen => €50, = (vijftig euro) per direct verdere uitsluiting van de 

competitie 

Er mag wel doorgetraind worden. 

5. Indien het niet mogelijk is om aan een wedstrijden deel te nemen, moet dit tenminste 24 

uur van tevoren worden gemeld aan de coach. 

6. De scheidsrechter die invalt voor een niet opgekomen scheidsrechter zal een vergoeding 

ontvangen van €15, = (vijftien euro). Deze betalingen vinden 1 x per maand plaats. Zie 

bijlage 1 voor de belastingdienst richtlijnen inzake de vrijwilligersbijdrage welke wij 

moeten hanteren 
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Artikel 6.1.4 
 

Indien een straf- en/of klachtzaak tegen een lid aanhangig wordt gemaakt bij de Nederlandse 

basketbal bond, dienen zij zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 24 uur, in verband met de 

reactietermijn, de voorzitter van de technische commissie op de hoogte te stellen. Leden zijn 

zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor de gevolgen van een aanhangig gemaakte straf- 

en/of klachtzaak. 

 

 6.2 KLEDING 
 

Artikel 6.2.1 
 

Het tenue bestaat uit een groen/grijs shirt en een groen/grijs short. Beide voorzien van 

spelersnummer.  

 

Artikel 6.2.2 
 

Het tenue is eigendom van de vereniging en zal aan het begin van het seizoen door de 

kledingcommissie worden overgedragen aan de coach van het team. Deze tekent voor 

ontvangst van de team tas, welke afhankelijk van het team, minimaal 12 tenues bevat. Aan 

het eind van het seizoen is de coach er eveneens verantwoordelijk voor dat de team tas weer 

compleet en in goede staat wordt ingeleverd bij de kledingcommissie. Bij ontbrekende of 

beschadigde zal de club de coach aansprakelijk stellen. De coach kan op zijn beurt het 

desbetreffende lid van het team aansprakelijk stellen. Wij adviseren dit op te nemen in de 

teamregels die de coach aan het begin van het seizoen opstelt en deelt met de spelers. 

 

Artikel 6.2.3 
 

Bij ontbreken van kleding aan het eind van het seizoen of bij gebreken aan de kleding aan het 

eind van het seizoen zullen de kosten verhaald worden bij de coach. De coach zal dan de 

kostenverhalen bij de individuele speler.  

 

6.3 Spelregelbewijs 
 

Alle leden die 14 jaar zijn moeten hun spelregel bewijs behalen. Dit is opgelegd door de 

NOC~NSF. Bij niet behalen van het spelregel bewijs mag er niet gespeeld worden. 
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6.4 Scheidsrechters 
 

Artikel 6.4.1 
 

Alle leden, die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt, zijn verplicht de cursus BS02 te volgen. 

Deze cursus wordt minimaal 2 x per seizoen georganiseerd door scheidsrechterszaken. 

 

Artikel 6.4.2 
 

Leden in het bezit van een geldig scheidsrechterdiploma en bijbehorende licentie dienen te 

voldoen aan de door de Nederlandse basketbal bond gestelde eisen, tot behoud van diploma 

en licentie. 

 

Artikel 6.4.3 
 

Scheidsrechterszaken draagt zorg voor het aanschrijven en indelen van de scheidsrechters. 

Een uitzondering zijn de wedstrijden georganiseerd door de Nederlands basketbal bond op 

landelijk niveau. De indeling hiervan wordt door de bond verzorgd. 

 
 Artikel 6.4.4 

 

Indien het voor het lid niet mogelijk is om een opgeleide taak (fluiten) uit te voeren, dient hij 

zelf voor een vervanger te zorgen. Bij nalatigheid volgt een boete en/of schorsing voor 

deelname aan competitiewedstrijden. Zie artikel 6.1.3 

  

Artikel 6.4.5 
 

Teams die uitkomen in de landelijke competitie zijn zelfverantwoordelijk een scheidsrechter te 

leveren met een geldige BS03/E-licentie of hoger. Deze scheidsrechter zal uitkomen om te 

gaan fluiten voor Almere Pioneers en dat desbetreffende team. Scheidsrechterszaken zal mee 

helpen een scheidsrechter te zoeken maar is niet verantwoordelijk hiervoor. 

- Bij het niet nakomen van de gestelde verplichtingen vindt geen inschrijving van het 

betreffende team plaats. 

- Bij tussentijdse wegvallen van de scheidsrechter, is het bestuur gemachtigd om het team 

terug te trekken uit de competitie. 

 

 

 

 

 



Huishoudelijk Regelement 
Have fun, Play fair

 
 

  

 

20 

Artikel 6.4.6 

 

 Met ingang van seizoen 2017-2018 geldt onderstaande vergoedingsregeling voor 

 scheidsrechters welke landelijke wedstrijden fluiten namens Almere Pioneers. 

 

- Almere Pioneers zet scheidsrechters in om landelijke wedstrijden te fluiten.  

- Almere Pioneers stelt hiervoor een vergoeding beschikbaar. 

- Deze vergoeding staat los van de vergoeding en reiskosten vanuit de NBB voor fluiten 

van een wedstrijd. 

- De betaling van de bijdrage vanuit de vereniging zal geschieden in de eerste twee 

weken van januari voor seizoen deel 1 en in de eerste twee weken van mei voor 

seizoen deel 2. 

 
 De vergoeding voor landelijke scheidsrechters is per seizoen 2017~2018 als volgt 
 bepaald:  

- een BS03 (E) scheidsrechters ontvangt 600 euro per seizoen bij een contract van 

100% fluiten (minimaal 18 wedstrijden) 

- een BS04 (D) scheidsrechters ontvangt 1.000 euro per seizoen bij een contract van 

100% fluiten (minimaal 18 wedstrijden). 

- Als de scheidsrechter zich voor 2 jaar vast legt bij de club dan krijgt hij/zij een bonus 

van 5% per seizoen. 

- Als de scheidsrechter zich voor 3 jaar vast legt bij de club dan krijgt hij/zij een bonus 

van 10% per seizoen. 

- De bonus van enig seizoen wordt uitgekeerd bij de 2de betaling (maand mei van het 

betreffende seizoen) 

- Wordt dit contract tussen de scheidsrechter en Almere Pioneers ontbonden dan dient 

de bonus voor alle voorgaande jaren welke vallen onder dit contract, retour betaald te 

worden. De beoordeling of het verbreken van dit contract juist is en dat er retour 

betaald moet worden (denk aan een blijvend letsel) ligt bij wedstrijdzaken die dit 

verantwoordt bij het bestuur. Het bestuur heeft het eindoordeel. 

 

Zie bijlage 1 voor de belastingdienst richtlijnen inzake de vrijwilligersbijdrage welke 

wij moeten hanteren 
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7. GEDRAGSREGELS 

  
7.1 Gedragsregels voor iedereen 

 
 Artikel 7.1.1 
 

 In de inleiding is het al aangegeven, Almere Pioneers streeft er naar een vereniging te zijn 

 waar iedereen zich thuis voelt. Hier horen ook gedragsregels bij, voor iedereen, zodat alle 

 leden, coaches, trainers, ouders en vrijwilligers weten wat wel mag maar ook wat niet mag. 

 Om de trainingen en wedstrijden goed en sportief te laten verlopen zijn de belangrijkste 

 punten op een rij gezet. 

 
 Artikel 7.1.2 
 

 Het niet naleven van de gedragsregels heeft consequenties. De betrokkene zal hierop  

 aan gesproken worden door trainer/coach/manager of bestuursleden. Bij uitblijven van 

 verbetering kan er tot schorsing en/of een zaalverbod overgegaan worden. 

  

 7.2 Gedragsregels voor spelers 

 
- De sportzalen mogen niet met straatschoenen betreden worden 

- Er mag niet gegeten of gedronken worden op de sportvelden 

- Gemaakte afspraken worden altijd nageleefd 

- Respecteer en accepteer alle beslissingen van de scheidsrechter zonder commentaar 

- Je bent op de hoogte van alle spelregels, ook de eventuele wijzigingen 

- Je gedraagt je sportief op en buiten het veld, op de parkeerterreinen en ook binnen de 

omliggende gebieden 

- Je toont respect voor je tegenstanders 

- Je neemt deel aan de line-up voor en na de wedstrijd, en geeft iedereen een hand 

- Je zorgt dat het speelveld, kleedkamer en kantine schoon achterblijft 

- Je komt altijd trainen en spelen. Bij verhindering meld jij jezelf minimaal 24 uur van 

tevoren af bij je trainer/coach 

- Geen alcohol en drugs voor en tijdens de trainingen en wedstrijden 
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7.3 Gedragsregels voor ouders 
 

- De sportzalen mogen niet met straatschoenen betreden worden 

- Er mag niet gegeten of gedronken worden op de sportvelden 

- Neem kennis van de spelregels en de eventuele wijzigingen 

- Stimuleer uw kind om zoveel mogelijk te trainen en aan wedstrijden deel te nemen 

- Wees sportief langs de lijn en op de tribunes (U hebt een voorbeeldfunctie) 

- Respecteer en accepteer alle beslissingen van de scheidsrechters zonder commentaar 

- Neem deel aan de jurytafel en/of zaalwacht 

- Rij mee met de uitwedstrijden 

- Was om toerbeurten de wedstrijdtenues van het team 

- Geen alcohol en drugs voor en tijdens de trainingen en wedstrijden 

- In de sporthallen Osiris en Slagbaai mogen de ouders niet in de zaal blijven tijdens de 

trainingen, mits anders afgesproken met de trainer. Mogen de ouders blijven dan dienen 

zij hun schoenen uit te trekken en plaats te nemen op de opgestelde banken. Zij mogen 

(inclusief meekomende kinderen) niet op de velden komen. Zij moeten tijdens de 

trainingen stil blijven. Praten en bellen moet buiten plaats vinden. 

 

7.4 Gedragsregels voor trainers en coaches 

 
- De sportzalen mogen niet met straatschoenen betreden worden 

- Er mag niet gegeten of gedronken worden op de sportvelden 

- Kom goed voorbereid op de training en wedstrijd 

- Zorg dat de aangeboden oefenstof op niveau is en afwisselend 

- Kom op tijd bij de wedstrijden/trainingen 

- Toon respect aan alle spelers van het team maar ook aan de tegenstanders 

- Gebruik geen ongepaste taal 

- Heb een voorbeeldfunctie voor het team 

- Organiseert het vervoer en de tafelaars voor het team 

- Volgt de gewenste bijscholing cursussen en/of opleidingen 

- Zorgt dat hij het spelregel bewijs behaalt 

- Vult vrijdagavond, voor de wedstrijd, de mobiele digitale wedstrijdformulier in  

- Controleert na afloop van de wedstrijd of de stand klopt en laat de wedstrijd dan pas 

vastleggen 

- Geen alcohol en drugs voor en tijdens de trainingen en wedstrijden 

- Komt op de trainer/coach bijeenkomsten die georganiseerd worden door het Technisch 

hart  
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7.5 Gedragsregels voor het Bestuur 
 

- Geef een goede voorbeeld 

- Staat open voor de reacties van de leden en ouders 

- Speel tijdig alle informatie door naar de leden en ouders 

- Spreekt leden aan op hun gedrag 

- Spreekt ouders aan op hun gedrag 

- Spreekt commissieleden en vrijwilligers aan op hun gedrag 

- Geen alcohol en drugs voor en tijdens de trainingen en wedstrijden 

- Organiseert diverse cursussen voor trainers/coaches/vrijwilligers maar ook voor leden 

- Organiseert diverse evenementen 

- Waarderen van alle vrijwilligers 

 

7.6 Gedragsregels voor jury/ tafelaars 
 

- Is op tijd aanwezig en achter de tafel, minimaal 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd 

- Tonen correct en onpartijdig gedrag achter de tafel 

- Is volledig geconcentreerd achter de tafel, dus geen mobieltjes en muziek 

- Is op de hoogte van de spelregels en de eventuele wijzigingen 

- Levert geen commentaar op scheidsrechters/coaches en/of spelers 

- Geen alcohol en drugs voor en tijdens de wedstrijden 
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7.7 Gedragsregels voor de zaalwachters 

 
- Is op tijd aanwezig, minimaal 1 uur voor de eerste wedstrijdblok 

- Tonen correct gedrag achter de zaalwachttafel 

- Zorgen voor de aansluiting van de scoreborden 

- Maken de tablets gereed voor gebruik 

- Zorgen ervoor dat de wedstrijden op tijd beginnen 

- Is aanspreekpunt voor onze eigen leden 

- Is aanspreekpunt voor bezoekende verenigingen 

- Zorgt voor scheidsrechters voor de wedstrijden 

- Regelt drinken voor de landelijke scheidsrechters 

- Treedt op in geval van onregelmatigheden 

- Ruimt de zaal op met de laatste spelende teams 

- Controleert in de rust en na elke wedstrijd de kleedkamers, en neemt alles mee wat er in 

de kleedkamers is blijven liggen 

- Is duidelijk herkenbaar in de daarvoor bestemde shirts 

- Heeft tijdens zijn dienst geen neventaken zoals tafelen/coachen o.i.d. 

- Geen alcohol en drugs voor en tijdens de wedstrijden 
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8. SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID, VERHAAL 
 
 Artikel 8.1 

 

 Schade aan de vereniging of een van haar bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door 

 een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald. 

 Schade aan derden die door toedoen van een of meer leden ontstaat tijdens de door de 

 vereniging georganiseerde evenementen/ reizen zullen in zijn geheel worden verhaald op de 

 leden die de schade hebben veroorzaakt/ betrokken waren. In geen geval kan deze 

 schade verhaald worden op de vereniging en/of haar bestuursleden. 

 

 Artikel 8.2 

 

 Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de 

 betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet 

 door de betrokkene(n) wordt aangetoond.  

 

 Artikel 8.3 

 

 Indien schade naar mening van het bestuur te wijten is aan opzet, schuld of nalatigheid van 

 een of meer leden, wordt het bedrag van de schade, vastgesteld door het bestuur, aan de 

 betrokken leden in rekening gebracht. Voor zover niet het gevolg van opzet, schuld of 

 nalatigheid, komen beschadigingen aan materieel van de vereniging, indien deze schade voor 

 herstel in aanmerking komt, voor rekening van de vereniging. 

 

 Artikel 8.4 

 

 Indien daartoe naar het oordeel van het bestuur redenen aanwezig zijn, kan het op de 

 gebruiker te verhalen schadebedrag lager worden gesteld dan het schadebedrag. 

 

 Artikel 8.5 

 

 De schadevergoeding dient binnen 14 dagen na een schriftelijk vordering te zijn voldaan. 

 

 Artikel 8.6 

 

 Verhaal van de schade op de gebruiker laat de mogelijkheid van het bestuur tot het opleggen 

 van een verdere sanctie onverlet. 
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9. SCHORSING, UITSLUITING EN ROYEMENT  

 

 Artikel 9.1 

 

Aan de leden, die in strijd met de Statuten, het Huishoudelijk reglement of de gedragsregels 

handelen of zich op ernstige wijze misdragen, kan door het bestuur voor een nader te bepalen 

tijd - afhankelijk van de ernst van het feit - de toegang tot de vereniging (trainingszaal of 

andere bijeenkomsten van de vereniging) worden ontzegd.  

 In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur in meerderheid daartoe beslist, kan tot  royement 

 worden overgegaan. Bij toepassing van het bepaalde hoort het bestuur het lid en doet op de 

 eerstvolgende ledenvergadering mededeling van het royement en de grond waarop dit 

 berust, tenzij het geroyeerde lid uitdrukkelijk verzocht heeft dit niet te doen.  

 

 Misdragen van familieleden van een lid of andere aan een lid verbonden persoon, kan 

 eveneens leiden tot hetgeen hierboven is beschreven. 

 

 Artikel 9.2  

 

 Bij niet voldoen aan de eisen zoals opgesteld in het technisch plan gedeelte Schorsing en 

 uitsluiting, is het bestuur gerechtigd om een lid te schorsen c.q. uit te sluiten van deelname 

 aan een team.  

 De exacte invulling van deze maatregel staat verder uitgewerkt in het technisch plan van de 

 vereniging. 

 

 Artikel 9.3 

 

 Van een schorsing wordt de geschorste en zijn/haar trainer, persoonlijk en/of schriftelijk (mail), 

 op de hoogte gebracht. Daarbij wordt duidelijk aangegeven wat de reden van de schorsing is. 

 

 Artikel 9.4  

 

 In de periode waar het lid geen recht heeft om te trainen en/of wedstrijden te spelen blijft de 

 verplichtingen als jureren, fluiten, het betalen van de contributie en het zich verweren in 

 tuchtzaken of geschillen bestaan. 

 

 Artikel 9.5  

 

 Tegen een uitspraak van het bestuur, opgelegde boetes, schorsing of royement kan schriftelijk 

 protest of beroep worden aangetekend bij het bestuur. Dit dient binnen één week na  

 schriftelijke mededeling vanuit het bestuur te zijn ontvangen. Dit protest of beroep wordt op de 

 eerstvolgende algemene bestuursvergadering behandeld.  

 

 Artikel 9.6  

 

 Als een lid door de bond wordt geschorst neemt de vereniging deze schorsing over. 

 Uitspraken van de Tucht- en Geschillencommissie van de NBB zullen worden nageleefd. 
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10. SLOTBEPALING 

  
Artikel 10.1.1 
 

Ieder lid van de vereniging en de ouders worden geacht de statuten en het huishoudelijk 

reglement van Vereniging te kennen. 

 
Artikel 10.1.2 
 

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht door een 

besluit in te brengen bij de eerstvolgende algemene vergadering. Tijdens deze vergadering 

zal het besluit door middel van stemming aangenomen of afgewezen worden. 

 
Artikel 10.1.3 
 

In gevallen, waarin dit huishoudelijk regelement en het technisch beleidsplan niet voorziet, 

beslist het Bestuur. 
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Bijlage 01 Belastingdienst tekst vrijwilligers bijdrage 
 
In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding: 

 U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent 22 jaar 
(tot 1 juli 2017 was het 23 jaar) of ouder. U krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, 
met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden 
voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet. 

 U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent jonger 
dan 22 jaar (tot 1 juli 2017 was het 23 jaar). U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per 
uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen 
gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet. 

 U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en 
het tijdsbeslag van het werk. U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een 
vergoeding ontvangt. Dan mag de vergoeding maximaal € 150 per maand en € 1.500 per 
jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet. 

 
Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u 
vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven. 
 
Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet krijgt u een bijstandsuitkering en 
daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk tot 1 april 2017? Dan verandert de hoogte van uw  
uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal  
€ 764 per jaar. 
 
Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor uw re-integratie tot 1 april 
2017, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan  
€ 150 per maand en € 1.500 per jaar. 
 
Vanaf 1 april 2017 is er geen onderscheid meer. Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een 
vergoeding voor vrijwilligerswerk vanaf 1 april 2017? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet 
als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar. 

 
 

 


