
 

                 

KONTICH BBC VZW

   
INTERN REGLEMENT 

 

 
 

Bevestiging van akkoord 
 

 
1. Door de ondertekening van de aanvraag tot aansluiting en vergunning verklaart het lid (desgevallend samen 

met zijn ouders) zich ook akkoord met de missie, de visie, de basisprincipes en het intern reglement van 
Kontich BBC; hij/zij zal zich dan ook dienovereenkomstig dienen te gedragen.  

 
2. Bij de aansluiting zal een kopij van het intern reglement overhandigd worden aan de speler (of desgevallend 

ouder), het welke moet getekend worden voor ontvangst. 
 
3. Ook de trainers en jeugdcoördinatoren krijgen dit Intern Reglement overhandigd en worden verondersteld dit 

op te volgen.  Zij kunnen echter, aanvullend aan en niet in tegenspraak met dit intern reglement, nog eigen 
afspraken opstellen per spelersgroep. 

 
4. Het Intern Reglement kan jaarlijks door het bestuur worden gewijzigd en zal in deze gevallen opnieuw 

verdeeld en ondertekend dienen te worden 
 
5. Niet in dit document voorziene feiten of voorvallen zullen door het bestuur van Kontich BBC in een sportieve 

geest worden opgelost. 
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Organisatie en Bestuur 
 
VZW 

a. Kontich BBC is een VZW, een vereniging zonder winstgevend doel, alle verzamelde gelden worden integraal 
voor haar kernopdracht gebruikt.   

b. De VZW heeft een raad van bestuur.  Die raad van bestuur overkoepelt de hele club en bepaalt de missie, de 
visie, en de langere termijnstrategie van de club. 

c. De VZW delegeert zijn operationele bevoegdheid aan het Algemeen Bestuur van Kontich BBC.   
d. Met “het bestuur” wordt in dit document het Algemeen Bestuur bedoeld.  

 
Algemeen Bestuur 

e. Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de club, en voor het opvolgen en bewaken van 
de missie, de visie, de basisprincipes, het intern reglement en strategische doelstellingen die de VZW heeft 
opgesteld.  

f. Het bestuur komt hiertoe op geregelde tijdstippen in vergadering bijeen.  
g. Het streeft tijdens zijn beraad naar unanimiteit in de besluitvorming.   

 
Dagelijks Bestuur 

h. Onder het toezicht van het bestuur staan een aantal werkingscellen, dewelke instaan voor de dagelijkse, 
operationele taken binnen de club. 

i. De cellen komen op vrij regelmatige basis samen om te kunnen inspelen op de korte termijnproblematiek.  Ze 
handelen hierin vrij autonoom, maar zullen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid, het bestuur 
consulteren in zaken die de visie en de basisprincipes van de club aangaan. 

 
Sportieve Werking 

j. Het bestuur stelt de seniorstrainers en de jeugdcoördinatoren aan en wordt geconsulteerd bij de opstelling 
van de andere jeugdtrainers. 

k. Het bestuur en de coördinatoren hebben ten minste 2x per seizoen een evaluatie over de sportieve gang van 
zaken. 

l. Er zal samen met de coördinatoren worden naar gestreefd om alleen gediplomeerde coaches aan te stellen. 
m. De coaches ijveren ervoor om met de hun toegewezen ploeg de sportieve doelstellingen te verwezenlijken.  

Ze trachten hierbij om trainingen te structureren (voorbereiding is noodzakelijk) volgens het opgelegde 
jaarplan en in lijn met het opleidingsplan van de club. 

n. Zij worden daarbij gestuurd door de jeugdcoördinatoren die op regelmatige basis samenzitten met de 
coaches ter evaluatie 

o. Indien coaches door omstandigheden geen training kunnen geven of geen wedstrijd kunnen coachen, 
verwittigen zij eerst de jeugdcoördinatoren, of (in het geval van de seniors) het bestuur en de eventuele 
vervangingscoach 

p. Sportief misnoegen dient in de eerste plaats met de coach te worden besproken, na de training of wedstrijd, 
niet tijdens – eventueel op de eerstvolgende training 

q. De coaches en coördinatoren houden ook nauwgezet de gepresteerde uren bij en brengen die tijdig binnen. 

   
  Participatie van de leden 

r. Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks een algemene ledenvergadering  te houden, waarop alle clubleden 
(en/of hun ouders) worden uitgenodigd, en waar informatie zal worden verschaft over de gang van zaken 
binnen de club alsook zal worden gepeild naar de ideëen en opmerkingen van de leden. 

s. Ieder clublid kan zich op elk ander tijdstip met voorstellen, opmerkingen of klachten tot een bestuurslid of een 
medewerker van een werkingscel wenden.  Afhankelijk van het aangebracht punt zal dit op de agenda van de 
bestuurs- of werkingscelvergadering worden geplaatst.  Er zal worden getracht om het clublid zo snel 
mogelijk feedback te geven over het aangebrachte punt.  Het lid kan desgevallend ook uitgenodigd worden 
op één van de vergaderingen. 

t. Zonder een ploegafgevaardigde kan een team niet behoorlijk functioneren.  Om dus een ploeg te kunnen 
opstarten (inschrijven) verwachten we dat er (minstens) 1 afgevaardigde per team aanwezig is, die de extra-
sportieve verantwoordelijkheden van dat team op zich neemt.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Administratieve Afspraken 
  
  Lid worden 

a. Het toetreden tot de club gebeurt via het geldig invullen en ondertekenen van het VBL aansluitingformulier.  
b. De aansluiting wordt slechts effectief wanneer het geldig ingevulde formulier is opgestuurd (na in acht name 

van de minimum wachttijd). 
c. Het opsturen van het formulier gebeurt enkel nadat het vastgestelde lidgeld gestort is op de rekening van de 

club. 

   
  Lidgelden 

d. Alle spelers betalen jaarlijks een lidgeld.  De hoogte van het lidgeld en de betalingsformule worden ook 
jaarlijks door de VZW bepaald. 

e. Het lidgeld dient volledig volstort te zijn op de rekening van de club, vòòr 15 september van elk kalenderjaar.  
Indien niet, kan door de desbetreffende speler (speelster) niet meer deelgenomen worden aan trainingen en 
matchen. 

f. Betaalde lidgelden wordt in principe niet terugbetaald.   
g. Speciale situaties en omstandigheden zijn mogelijk en worden geval per geval door de VZW behandeld en 

beslist. 

   
  Bijkomende formaliteiten 

h. De spelers ondergaan jaarlijks op eigen kosten een geneeskundig onderzoek.  Dit is een dwingende regel 
van de VBL : spelers/speelsters zonder medisch attest mogen niet aan officiële wedstrijden deelnemen.  Het 
is echter aan te bevelen om dit al te regelen voor men aan de eerste training vna het nieuwe seizoen gat 
deelnemen. 

i. De leden zijn verzekerd volgens de reglementen van de VBL (of, in bepaalde gevallen, van het AVVV of 
Sporta).  De basisverzekeringspremie is in het lidgeld begrepen.  Een bijkomende verzekering dient genomen 
te worden op eigen kosten.  

j. Alle spelende leden vanaf 15 jaar moeten hun identiteitskaart voor de wedstrijd overhandigen aan de 
ploegverantwoordelijke of coach.  Het in gebreke blijvende lid betaalt de (door de club) vastgestelde boete.  

   
  Tucht, schade, boetes en sancties 

k. Elk lid dat, op welke wijze ook, de naam van de club in diskrediet brengt, zal zich daaromtrent bij het bestuur 
dienen te verantwoorden.  

l. Indien het bestuur tot een sanctie besluit, dan wordt het betrokken lid (en/of diens ouders) daarvan in kennis 
gesteld.  Zij kunnen dan eventueel vragen bijkomend gehoord te worden. 

m. Wordt de club aansprakelijk gesteld voor de schade die voor, tijdens of na een wedstrijd of een training door 
een lid wordt aangericht, dan zal de club die schade op dat lid verhalen.  

n. Een lid dat tijdens een wedstrijd wordt uitgesloten zal de eventuele boete(s) en/of procedurekosten zelf 
dienen te betalen.  

o. Ieder lid is verantwoordelijk voor de kledij en het materiaal dat hem/haar wordt toevertrouwd.  Schade of 
verlies dient vergoed.   

p. Alle andere boetes (voor ontbrekende identiteitskaarten en andere administratieve formaliteiten) worden ook 
op de spelers (of hun ouders) verhaald. 

   
  Privacybeleid 

q. Wij houden ons aan de wet voor de privacy en geven geen gegevens van en over onze leden door aan 
derden, zonder toestemming van de spelers/speelsters of indien zij minderjarig zijn, van hun ouder(s). 

r. Voor promotiedoeleinden kunnen er op wedstrijden en activiteiten foto’s gemaakt worden.  Bij plaatsing van 
deze foto’s op onze website nemen wij altijd de nodige zorgvuldigheid in acht. 

s. Indien U toch een bezwaar zou hebben tegen de publicatie van een foto dan volstaat het een bericht hierover 
te sturen naar het bestuur. 

t. Voor niet-leden van de club is fotograferen of filmen niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming 
van de betrokkene en het bestuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Functionele Afspraken 
  
 Beschikbaarheid en stiptheid 

a. Iedere speler/speelster is verplicht aan de trainingen deel te nemen.  Kan hij/zij om een of andere reden niet 
aanwezig zijn, dan zal hij/zij de trainer tijdig  verwittigen.  Indien de trainer niet bereikbaar is, dan verwittigt 
men de ploegverantwoordelijke of de jeugdcoördinator 

b. Trainingen en wedstrijden starten en eindigen stipt. Bij trainingen is men minstens 5 minuten voor aanvang 
van de training aanwezig in de zaal, zodat deze tijdig kan beginnen.  Het terrein mag echter niet worden 
betreden zonder toelating van de zaalwachter of de coach.  

c. De trainingen zijn enkel bedoeld voor de spelers van het team dat training heeft, of voor de spelers die 
uitgenodigd zijn door de coach.   

d. Andere mensen worden enkel toegelaten indien de trainingen niet worden gestoord en indien de coach niet 
anders beslist. 

e. Na de training of wedstrijd (thuis of op verplaatsing) wordt niet getalmd om de zaal te verlaten.  Niemand 
verlaat echter de training of match zonder toestemming van de coach. 

f. De trainers zullen de spelers begeleiden tot maximum 15 minuten na het einde van een training of wedstrijd. 
30 minuten na het einde van training of wedstrijd moet de kleedkamer verlaten zijn. 

g. De coach beslist in samenspraak met zijn ploegverantwoordelijke wanneer en waar de ploeg vertrekt naar de 
wedstrijd, eventueel zonder de speler die te laat is. Het uur van bijeenkomst wordt tijdens de training 
meegedeeld en dient gerespecteerd te worden 

h. Alle verplaatsingen gebeuren met persoonlijk vervoer. Voor de jeugd rekenen we hiervoor op de ouders en 
sympathisanten. Indien er niet voldoende persoonlijk vervoer beschikbaar is, zal er gebruik gemaakt worden 
van een taxi. Deze kosten vallen ten laste van de betreffende ouders. 

i. De trainers houden een lijst bij van de aanwezigheden van de spelers/speelsters op de trainingen.  Eventuele 
negatieve trends worden door de coördinatoren en de sportieve werkingscel opgevolgd met de spelers en 
hun ouders. 

  
 Infrastructuur en materiaal 

j. Het reglement van de sporthal dient ten allen tijde gevolgd en gerespecteerd te worden. 
k. De kleedkamers zullen steeds netjes worden achtergelaten.  
l. Het is ten strengste verboden aan ringen of doelstellen te gaan hangen.  
m. In de opslagzones wordt niet gespeeld 
n. De ballen worden na de trainingen en wedstrijden opgeborgen in de aangeduide rekken.  Tijdens de wedstrijd 

dienen de oefenballen zich eveneens in de daartoe voorziene plaatsen te bevinden  
o. Bij thuiswedstrijden zullen de spelers (of hun ouders) waar nodig de verantwoordelijken helpen bij het 

klaarzetten en het afruimen van het terrein.  
p. De ploeg die start zal het terrein klaarzetten (in St Rita is dit inclusief de reclameborden).  
q. De ploeg die eindigt ruimt het terrein af, inclusief de tribunes en muziekinstallatie.  
r. Alle ploegen zorgen dat alle afval, ook van hun tegenpartij, opgeruimd is voor de volgende wedstrijd begint en 

iedere speler helpt daarbij mee. 
s. Alcohol, frisdrank, snoepgoed en roken zijn verboden in de sportzaal en kleedkamers 

  
 Kledij  

t. De spelers kleden zich om in de kleedkamers  
u. Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstallen door nalatigheid.  Waardevolle 

voorwerpen worden daarom best thuis gelaten. 
v. Voor de wedstrijden en trainingen in zaal dienen de spelers/speelsters over aangepaste, propere 

basketschoenen te beschikken.  
w. Sportkledij is verplicht tijdens de trainingen 
x. De club zorgt voor de wedstrijduitrusting. De spelers zorgen ervoor dat na de wedstrijd de uitrusting volledig 

in de bijhorende sportzak wordt gestoken. Deze ploeguitrusting wordt na elke wedstrijd gewassen. De 
richtlijnen van de ploegverantwoordelijke worden hierbij volledig gevolgd. 

y. Ieder lid is verantwoordelijk voor de kledij en het materiaal dat hem/haar wordt toevertrouwd.  Clubkledij mag 
enkel ter gelegenheid van wedstrijden in het kader van de club worden gedragen, tenzij de toestemming van 
de club is verkregen. 

z. Het lid dat de club verlaat, zal zijn/haar uitrusting aan de club teruggeven.  

  
 Sporthygiëne en verzorging 

aa. Luister naar je lichaam : in geval van kwetsuur meld je dit allereerst aan je trainer 
bb. Na iedere training en wedstrijd wordt er gedoucht .  Iedereen heeft hiervoor eigen douchegerief en een 

handdoek bij. 
cc. Alle attributen die kwetsuren kunnen veroorzaken zijn niet toegelaten op training en wedstrijd.  

 



 Medewerking @ clubleven 

dd. Van alle leden wordt verwacht dat ze regelmatig meewerken aan en/of aanwezig zijn bij de activiteiten die 
door de club georganiseerd worden.   

ee. Het bestuur behoudt zich ook het recht voor om (desgevallend) de deelname aan een activiteit mee te 
rekenen in het initiële lidgeld 

ff. Het verzorgen van de toog in beide cafetaria’s (St Rita, De Ploeg) zal mee gebeuren door alle leden van de 
club.  Een beurtrol voor de toogdienst zal daartoe elk jaar worden opgemaakt, samen met de 
ploegverantwoordelijken.  Iedereen wordt verondersteld daaraan mee te werken. 

gg. Ook bij het organiseren van de activiteiten van de club zullen, naast de werkingscel, de verschillende teams 
meehelpen om alles in goede banen te laten lopen.  Ook hier wordt een beurtrol opgesteld bij aanvang van 
het seizoen. 

hh. Tijdens de toogdiensten worden enkel de personen achter toog verwacht die er effectief ook nodig zijn 
ii. Het afhuren van De Ploeg voor privé-aangelegenheden kan enkel via de penningmeester of de 

verantwoordelijke van de cafetaria.  Hierbij wordt normaal een contract opgesteld, waarbij de kosten van 
huur, drank en opkuis worden vermeld. Tenzij expliciet toegelaten  kunnen enkel dranken van de club worden 
genuttigd en kan er geen activiteit doorgaan als er thuiswedstrijden zijn. 

 
 
 

4. Afspraken ivm Gedrag en Attitude 
 
Voor de spelers 

Wordt verwacht Wordt niet verwacht 

a. 100% positieve inzet en vooral bereidheid hiertoe 
b. Beleefdheid altijd en overal 
c. Concentratie zowel op als naast het veld 
d. Aanmoediging van ploegmaats 
e. Sportiviteit tegenover ploegmaats en 

tegenstrever 
f. Gezonde “agressiviteit” tegenover tegenstanders 
g. Teamwork 
h. Correct gedrag tegenover refs 

a. Negatieve kritiek tegenover ploegmaats, coach, 
begeleiders en refs 

b. Uitsluiten van mensen 
c. Technische en opzettelijke fouten 

 
Voor de ouders 

Wordt verwacht Wordt niet verwacht 

a. Blijf uw kind aanmoedigen, ook na een verloren 
wedstrijd 

b. Leer uw kind op tijd komen (bij wedstrijden en 
trainingen) 

c. Wees een voorbeeldfunctie voor uw kind 
d. Wees sportief en probeer te helpen waar nodig 

zodat uw kind in een fijne club kan spelen 
e. Kom met uw kind regelmatig naar onze eerste 

ploegen kijken (zo krijgen ze een goed beeld van 
hoe basket wordt gespeeld in hogere reeksen) 

a. Moeten presteren, te veel druk zetten op uw kind 
b. Kinderen met elkaar vergelijken 
c. Ploegen met elkaar vergelijken 
d. Kinderen betalen per gelukte korven 
e. Kinderen ophemelen 

 
Voor de trainers en coördinatoren  

Wordt verwacht Wordt niet verwacht 

a. Wees een voorbeeldfunctie 
b. Wees steeds op tijd, draag aangepaste kledij en 

wees naar buitenuit steeds positief over Kontich 
BBC 

c. Wees streng en kritisch (fouten op training 
worden in de match herhaald) 

d. Tracht alle spelers te betrekken, differentiëer 
waar nodig 

e. Tracht positief te coachen en goed basket te 
spelen 

f. Bespreek problemen zo snel mogelijk met de 
spelers 

a. Zelf kritiek geven of kritiek dulden op 
scheidsrechters, tegenstrevers, tafelofficiêlen, 
publiek, bestuur 

 

 


