Spelersreglement Valkenswaard Falcons

Beste basketballers van Valkenswaard Falcons,
Valkenswaard-Falcons heeft een aantal regels opgesteld die horen bij het lidmaatschap van onze
club. Het is belangrijk dat iedereen bekend is met deze regels zodat de trainingen en wedstrijden op
een prettige manier verlopen.

Teams, trainingen en wedstrijden







Indeling van de teams gebeurd op basis van leeftijd. Uitzondering hierop zijn mogelijk en
worden bepaald door de Technische Commissie.
Startende spelers gaan eerst meetrainen om te kijken op welk niveau van het wedstrijdteam
kan worden meegespeeld
Bij trainingen wordt verwacht dat je 5 minuten van te voren, omgekleed, aanwezig bent. Als
je niet mee kunt trainen, graag op tijd afmelden bij de coaches.
Bij indeling in een wedstrijdteam wordt er van verwacht dat de wedstrijden meegespeeld
worden. Indien je niet bij een wedstrijd aanwezig kan zijn, moet je dit ruim van te voren
melden aan de coach zodat vervanging geregeld kan worden.
Tijdens de vakantie-periodes kunnen de trainingstijden en locaties veranderen. Dit zal door
de coaches doorgegeven worden.

Zaaltaken





Tijdens de (thuis)wedstrijden zijn er een aantal taken waar wij als club verantwoordelijk voor
zijn (fluiten, jurytafel). Alle wedstrijdspelers worden hiervoor ingeroosterd. Het schema
wordt twee keer per jaar doorgestuurd (september en januari).
Indien je niet op de ingeroosterde tijd kan, dan moet je zelf een vervanger regelen en dit
doorgeven via wedstrijdzaken@valkenswaard-falcons.nl
Het niet of te laat aanwezig zijn bij een zaaltaak leidt tot een schorsing voor de eerstvolgende
wedstrijd waarbij de speler aanwezig is.

Veilig Sport Klimaat





Valkenswaard Falcons wil dat iedereen zich welkom voelt bij de vereniging. Daarom heeft
Valkenswaard Falcons huisregels opgesteld. In deze huisregels beschrijven we wat ons als
Falcons bindt, wat wij als Falcons belangrijk vinden en hoe we met elkaar om willen gaan.
Voorbeelden van huisregels zijn bv. sportief gedrag en het accepteren van beslissingen van
een scheidsrechter.
Ook voor ouders/toeschouwers hebben we een aantal afspraken gemaakt: Huisregels voor
sportieve ouders
Deze regels zijn te vinden op de website en worden elk jaar opnieuw uitgedeeld.

Contributie











Het lidmaatschap van Valkenswaard-Falcons loopt gelijk met de speelseizoenen van de NBB,
dus van augustus t/m december van januari t/m juni.
In juli wordt een voorschot op de contributie gevraagd van €100.
Tijdens de ALV in oktober wordt de contributie definitief vastgesteld en zal de contributie
geïnd worden.
Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk (per mail) bij de secretaris gedaan worden,
minimaal 1 maand voor het verlopen van het seizoen. Indien niet op tijd is opgezegd, is de
contributie voor het aankomende speelseizoen (dus half jaar) verschuldigd.
Bij langdurige blessures, ziekte, verhuizing of afwezigheid door stage/studie is korting op de
contributie mogelijk. Dit moet schriftelijk (per mail) voor aanvang van het seizoen worden
aangevraagd aan de penningmeester en moet goedgekeurd worden door het bestuur.
Bij wedstrijdspelers wordt een borg van €50 betaald voor het ontvangen van een
wedstrijdtenue. Die moet contant afgerekend worden bij overdracht van het tenue. Als het
lidmaatschap wordt beëindigd moet het tenue in goede staat worden teruggeven en zal de
borg terug betaald worden.
Valkenswaard-Falcons vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Voor ouders en
kinderen met een kleine beurs verwijzen wij daarom naar de Stichting Leergeld
Valkenswaard (www.leergeld.nl/valkenswaard)

Overig



Tassen: er zijn acties om tassen met club-logo te kopen. Deze tassen kosten €17,50
Op onze website (www.valkenswaard-falcons.nl) is een link naar onze webshop. Hier zijn veel
basketbal kleren en accessoires te koop met ons logo er op. Bij aanschaf via deze webshop
steun je onze club.

Daarnaast is de belangrijkste regel dat we veel plezier hebben tijdens het basketballen.
Valkenswaard-Falcons, Lets go !

