
          

Informatie brochure Basketball Vereniging Grave 

Om je als (nieuw)  lid wegwijs te maken binnen onze club hebben we over diverse onderwerpen 

enige informatie in deze introductie opgenomen. Hierin staan de belangrijkste zaken rondom 

trainingen, wedstrijden etc. Staat er iets niet in, is iets niet duidelijk, stel dan je vraag aan de trainer 

of coach van het team. Zij kunnen mogelijk je vraag beantwoorden of, indien dit niet mogelijk is, 

aangegeven bij wie je de vraag kunt stellen. 

Daar waar in dit document gesproken wordt over speler, trainer of hij kan ook speelster, trainster of 

zij worden gelezen. 

Algemene Leden Vergadering 

Het seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. In oktober vindt de Algemene Leden Vergadering 

plaats (ALV). Hierin wordt teruggekeken op het seizoen, zowel sportief als financieel, worden waar 

nodig besluiten genomen door de leden en legt het bestuur (financieel) verantwoording af over het 

afgelopen seizoen.  Uiterlijk twee weken voor de ALV krijg je een uitnodiging inclusief agenda. 

Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom op deze ALV.  

Basketball app 

De basketball app (Baketball.nl) is dé app waarin alle relevante basketball zaken te vinden zijn. Het 

wedstrijsschema, uitslagen, standen, locaties, teamindelingen, wedstrijdstatistieken, wijzigingen in 

wedstrijden en andere informatie is te vinden in de basketballl.nl app. Deze app  kun je installeren op 

je mobiel via App Store of Google Play. Advies is dan ook om deze app te gebruiken.  

Om de app te kunnen bekijken moet je inloggen met het e-mail adres dat je ook hebt gebruikt om je 

aan te melden bij onze club. Zie  https://www.sportlink.nl/basketballl-nl/ voor meer informatie over 

de app en al haar mogelijkheden.  

Als lid van de basketbalclub staat je privacy niveau in de app op afgeschermd. Dit betekent dat 

niemand je foto kan zien maar ook niet je naam, spelersnummer, aantal gespeelde wedstrijden, 

gescoorde punten etc. Voor veel spelers is het leuk om te zien hoe zij gedurende het seizoen 

presteren. De basketball app kent diverse privacy niveaus. Zie  

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000130132-zichtbaarheid-in-

de-apps-van-sportlink voor meer informatie over het privacy niveau. Door deze niet op afgeschermd 

te zetten wordt, afhankelijk van het gekozen profiel, informatie over de speler beschikbaar.  

Basketbaltenue 
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Wij kopen als club de tenues (shirt en shirt) waarin de wedstrijden gespeeld  worden. Deze tenues 

zijn en blijven eigendom van de club. Sokken (iedereen draagt zwarte sokken onder zijn tenue) en 

schoenen dienen door de spelers zelf aangeschaft te worden.  

Voor elke competitiespeler wordt bij de start van het seizoen een tenue (shirt en short) in de 

wedstrijdtas gedaan. Waar nodig worden de tenues eerst gepast. De kledingcommissie zal dit bij de 

start van het seizoen organiseren bij één van de trainingen. Elk team heeft zijn eigen wedstrijdtas 

waarin de wedstrijdtenues worden bewaard.  

Elke speler krijgt aan het begin van het seizoen een tenue toegewezen met daarop een 

spelersnummer. In dit tenue blijft de speler de rest van het seizoen spelen. De naam van de speler en 

het nummer van het tenue zijn aan elkaar gekoppeld en als zodanig opgevoerd in de basketball app. 

Voor aanvang van een wedstrijd controleert de scheidsrechter of elke speler het juiste tenue draagt 

zoals vermeld in de basketball app. 

 Aan het einde van het seizoen wordt de tas weer ingeleverd bij de kledingcommissie zodat deze 

weer gereed gemaakt kan worden voor het volgens seizoen. 

Elke spelers is verantwoordelijk voor zijn eigen tenue. Dit betekent dat hij aan het einde van de 

wedstrijd er voor zorgt dat zowel shirt als short in de wedstrijdtas zitten.  

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij vergaderen ca. 6 keer per 
jaar. Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter: Vacant 

Penningmeester: Peter Bruins 

Secretaris: Karin Nieuwenhuizen 

Het bestuur is te bereiken via mail (bestuur@bvgrave.nl). Tijdens wedstrijden en/of trainingen is er 
ook vaak een bestuurslid aanwezig. 

Commissies 

Onze club kent een aantal commissies die taken uitvoeren. Deze commissies hebben periodiek 
overleg met het bestuur. We kennen de volgende commissies en hun leden: 

- Feestcommissie  Rita Vruggink 
- Sponsorcommissie  Eric van Ingen-Schenau 
- Wedstrijdcommissie  Maurice Roefs 
- Jeugdcommissie  Helen Wolters, Sonia Amari 
- Kledingcommissie  Cora Scholten-van Heesch 
- Technische commissie  Saskia de Wit 

Competitie 

Het basketball seizoen bestaat uit twee delen. In de eerste helft (september-december) wordt in de 

poule de sterkte van het team bepaald en daarmee de klasse waarin het team in de tweede helft van 

het seizoen gaat spelen.  Een poule bestaat uit vijf tot zes teams. In de eerste helft van het seizoen 
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kunnen teams geen kampioen worden. De teams die op de eerste en tweede plaats eindigen gaan in 

de tweede helft  van het seizoen één of meerdere klasse hoger spelen. Andere teams blijven of in 

dezelfde klasse of spelen één klasse hoger. Hoeveel klassen een team hoger gaat spelen is mede 

afhankelijk van het aantal teams in de competitie. 

De tweede helft van het seizoen loopt van januari tot en met april/mei. Teams strijden dan om het 

kampioenschap. Het team dat in de poule als eerste eindigt is dan kampioen. Dit team krijgt vanuit 

de Nederlandse Basketball Bond medailles uitgereikt (zie ook onderwerp Teams, verlies van rechten) 

Poules worden ingedeeld door de basketbalbond (Regio Zuid). Onze club heeft zeer beperkte invloed 

op de indeling. 

Contributie 

Als lid betaal je contributie. De hoogte is afhankelijk van het team waarin je speelt en of je recreant 

of wedstrijdspeler bent. De hoogte van de contributie wordt elke twee jaar vastgesteld tijden de 

Algemene Leden Vergadering. De contributie is terug te vinden op het aanmeldformulier.  

Twee keer per seizoen wordt een evenredig deel van de jaarcontributie door middel van 

automatische incasso geïnd. Voordat het incasso plaats vindt wordt je hierover geïnformeerd door de 

penningmeester. 

Als de contributie niet voldaan wordt,  is een speler niet speelgerechtigd en mag er niet meer deel 

genomen worden aan trainingen en wedstrijden. In het spelersdossier wordt een aantekening 

gemaakt. Bij overstappen naar een andere basketbal club wordt dan geen schuldvrij verklaring 

verleend. Deze verklaring is nodig om lid te mogen worden van een andere club. 

E-mail, telefoon en communicatie 

Bij aanmelding bij onze club geeft je het e-mailadres en telefoonnummer op waarop wij je kunnen 

bereiken. Mocht dit adres of telefoonnummer wijzigen, vergeet dit dan niet aan ons door te geven 

zodat wij je kunnen blijven bereiken. Wijzigingen kun je doorgeven aan secretaris@bvgrave.nl. 

Bij aanvang van het seizoen wordt elke speler en ouder/verzorger uitgenodigd om lid te worden van 

de groepsapp van het team.  Sommige teams hebben een gezamenlijke app voor spelers en 

ouders/verzorgers, andere hebben een appgroep voor alleen ouders/verzorgers of alleen voor 

spelers.  In de app groep wordt uitsluitend gecommuniceerd over basketball. Dit kan gaan over bijv. 

trainingstijden, wedstrijden etc.  

Feestcommissie 

Naast sporten speelt de gezelligheid binnen de club een belangrijke rol. Om daar meer inhoud aan te 

geven en de leden met elkaar te verbinden, is het streven om jaarlijks een feest te organiseren. De 

feestcommissie heeft als taak op zich genomen. 

Indeling teams 

De indeling van een team wordt bepaald door het jaar waarin de speler is geboren (zie voor indeling 

onze website). Indien er in een leeftijdsklasse (U12, U14 etc.) teveel spelers zijn om één team te 

vormen, dan bepalen de trainers welke speler in welk team gaat spelen. Teams voor het volgende 
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seizoen worden aan het einde van het lopende seizoen samengesteld  door de trainers. Waar nodig 

vindt overleg met spelers en/of ouders/verzorgers plaats.  

Waar nodig kan aan spelers gevraagd worden of zij willen en kunnen invallen bij een ander, hoger, 

team. De trainer zal dit bespreken met de betreffende speler en ouder/verzorger. 

Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie probeert jaarlijks twee activiteiten te organiseren voor alle jeugdleden. Een rond 

Sinterklaas en een afsluiting van het seizoen. Alle jeugdleden worden hiervoor uitgenodigd. De 

jeugdcommissie kan ter ondersteuning een beroep doen op de inzet van ouders/verzorgers tijdens 

deze jaarafsluiting. 

Kledingcommissie 

De kledingcommissie is verantwoordelijk voor het jaarlijks gereed maken van de tas per team met 

daarin de wedstrijdtenues voor de spelers. De kledingcommissie kiest de nieuwe tenues voor de 

gehele club uit indien deze nodig zijn.  

Lidmaatschap, aan- en afmelden 

Lid worden van onze club kan door het invullen van het aanmeldformulier. Afmelden als lid kan via 

het formulier dat op de website te vinden is (www.bvgrave.nl onder Lid worden) of een mail te 

sturen naar het secretariaat (secretaris@bvgrave.nl). Afmelden via andere vormen (bijvoorbeeld 

mondeling of via Whats app) worden als niet geldig beschouwd.  

Omdat wij medio mei aan de Nederlandse Basketbal Bond het aantal teams moeten doorgeven voor 

de indeling van het volgend seizoen, is het afmelden als lid uitsluitend mogelijk tot 30 juni van het 

lopend seizoen. Meld je je na die datum af betekent dat mogelijk voor onze club dat wij teams 

anders moeten gaan indelen, niet in de juiste poule worden ingedeeld of zelfs een team moeten 

terugtrekken. Dat is niet alleen voor de spelers van de teams die bet betreft maar ook voor onze 

club. Aan het terugtrekken van teams zijn kosten verbonden. Meld je je daarom na 30 juni af, dan 

wordt je geacht om de contributie voor het volgend seizoen volledig te betalen. 

Elk lid, m.u.v. de recreanten, wordt geacht competitie te gaan spelen. Dit draagt bij aan het verder 

ontwikkelen van de speler, zowel op gebied van basketbal als sociaal-emotioneel niveau. Daarnaast 

draagt het spelen van wedstrijden bij aan de teamvorming. Ook blijft het spelniveau van spelers  

onderling beter in balans. Mochten er gegronde redenen zijn om geen competitie te spelen, dan kan 

dit in overleg met de trainer en coach besloten worden.  Het op eigen initiatief besluiten tot niet 

spelen van competitie is niet toegestaan. 

Nederlandse Basketball Bond 

Onze club is aangesloten bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB).  Meer informatie over de NBB is 

te vinden op www.basketball.nl. Hier is informatie te vinden over de NBB, spelregels, verenigingen, 

nieuws etc.  
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Pasfoto 

Elke speler dient een pasfoto aan te leveren die op de digitale spelerspas wordt gedrukt. Deze is 

bedoeld om tijdens wedstrijden te controleren of de juiste spelers in het team staan opgesteld. 

Spelers waarvan de foto ontbreekt zullen aan het begin van het seizoen, voorafgaand aan een 

training of wedstrijd, gevraagd worden om op de foto te gaan.  

Is je pasfoto verouderd, lijk je niet meer op de foto zoals deze in de basketbalapp geregistreerd staat, 

dan bestaat de kans dat je niet mag deelnemen aan de wedstrijd. De scheidsrechter controleert 

voorafgaand aan de wedstrijd namelijk op basis van o.a. de foto of de juiste spelers in het veld staan. 

Zorg voor een actuele foto. Lever deze aan bij penningmeester@bvgrave.nl  

Recreanten 

Basketballers die geen competitie meer kunnen of willen spelen, worden recreant. De recreanten 

trainen wekelijks.  

Scheidsrechters 

Ook het leveren van scheidsrechters is een verantwoordelijkheid van de thuisspelende club. Naast  

gediplomeerde scheidsrechters die wedstrijden fluiten, wordt van U16 spelers verwacht dat ook zij 

wedstijden fluiten, dit onder begeleiding van een gediplomeerd scheidsrechter. Bij de inzet van U16 

spelers wordt door trainers beoordeeld of zij voldoende kennis van spelregels hebben om een 

wedstrijd te fluiten. Mochten zij nog onervaren zijn, dan worden zij ingezet bij het tafelen.  

Ook voor de scheidsrechters geldt dat zij minimaal 15 minuten voor aanvang van d wedstrijd 

aanwezig moeten zijn en bij verhindering zelf voor vervanging verantwoordelijk zijn.  

Sponsorcommissie 

Naast contributie krijgen wij ook gelden uit onder andere sponsoring. De sponsorcommissie 

organiseert jaarlijks een actie om financiële middelen te verkrijgen. De jaarlijkse 

speculaaspoppenactie is hiervan een bekend voorbeeld.  

Sponsorkliks 

Met sponsor kliks steunt u onze vereniging wanneer je aankopen doet op het internet. Een fors 

aantal webwinkels doet hier aan mee. Voorbeelden zijn Bol.com, Coolblue, Booking.com, 

Thuisbezorgd.nl. Voor elke aankoop die je doet stort de webwinkel een bepaald percentage van het 

aankoopbedrag op de rekening van onze club. Dit kan oplopen tot wel 12% van je aankoopbedrag. 

Dit kost jou als klant helemaal niets maar levert de club extra inkomsten op.  

Vergeet dus niet om bij elke aankoop eerst naar onze site te gaan en op het logo van Sponsorkliks te 

klikken. Om dit niet te vergeten kun je de pagina van Sponsorkliks ook in je favorieten zetten. Zie 

voor meer informatie www.sponsorkliks.com.  

Social media 

BV Grave is te vinden op internet (www.bvgrave.nl). Daar is ook informatie over onze club te vinden 

op. Daarnaast hebben wij onze eigen Facebookpagina waarop regelmatig berichten gepost worden. 

http://www.sponsorkliks.com/
http://www.bvgrave.nl/


Hierop mag je ook zelf berichten posten die over onze club of de teams gaan. Ook is er een 

Instragram pagina waar foto’s op gepubliceerd worden.  

Spelregelbewijs 

Elke speler tussen 14 en 24 jaar is, volgens de regels van de NBB, verplicht om het spelregelbewijs te 

behalen. Ben je niet in het bezit van dit bewijs, dan mag je geen wedstrijden spelen. Doe je dit toch, 

dan verliest het team automatisch de wedstrijd. Voor meer informatie over het behalen van het 

spelregelbewijs zie: https://www.basketball.nl/kennis-hub/opleidingen-en-educatie/aanbod-nbb-

voor-arbitrage/spelregelbewijs/ 

Tafelen 

Bij thuiswedstrijden heeft de club de verantwoordelijkheid om “tafelaars” te leveren. Dit zijn 

minimaal twee personen die, gezeten aan een tafel aan de zijlijn, het wedstrijdverloop registeren.  

Eén persoon bewaakt de speeltijd en houdt de score bij. De andere  legt het wedstrijd- en 

scoreverloop digitaal vast op het digitale wedstrijdformulier.   

Van elke speler  uit het U14 team wordt een aantal keren per seizoen moeten tafelen. Welke taak de 

speler achter de tafel heeft mogen ze zelf bepalen. Om voldoende ervaring op te doen als tafelaar 

wordt een speler enkele keren per seizoen ingedeeld. Het kan daardoor voorkomen dat een speler in 

een seizoen niet wordt ingezet. Deze spelers worden op een later moment (volgend seizoen) ingezet. 

Uiteindelijk wordt iedereen ingezet.  

Voor  de tafelaars geldt dat ook zijn minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig 

moeten zijn. Het wedstrijdformulier kan dan door beide tams ingevuld worden zodat op tijd gestart 

kan worden met de wedstrijd. 

De indeling van de tafelaars wordt voor aanvang van het seizoen op het wedstrijdschema 

aangegeven. Mocht een speler niet kunnen tafelen op een dag of tijd waarop men is ingedeeld, dan 

is men zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervanger. 

Teams 

Een team moet bestaan uit spelers die de leeftijd hebben behorende bij het team. Zo mag een U12 

team, de U staat voor Under (onder), bestaan uit spelers die op 1 januari van het lopend 

speelseizoen nog geen 12 jaar zijn. Heeft de club niet voldoende spelers van de leeftijd om één team 

samen te stellen, dan mag men maximaal twee oudere spelers aan het team toevoegen. Zij mogen 

maximaal één jaar ouder zijn. Het team speelt dan met dispensatie en kan geen aanspraak meer 

maken op het kampioenschap. In de Sportlink app zijn deze teams te herkennen aan de aanduiding 

VR (Verlies van Rechten) achter het team.  

Technische commissie  

De technische commissie is belast met het  trainingsbeleid, de indeling van teams (in overleg met de 

trainers) en aanspreekpunt voor trainers.  

Toernooien 



Wij krijgen regelmatig uitnodigingen om deel te nemen aan een toernooi. De trainer en/of coach kan 

in overleg met het team bepalen of zij hieraan meedoen. Dit kan uiteraard alleen als er voldoende 

spelers meedoen en er ouders zijn die naar het toernooi willen rijden. Elk team mag één keer per jaar 

deelnemen aan een toernooi op kosten van de club. Daarna dient het team zelf de kosten van 

deelname te betalen. 

Trainingstijden en afmelden 

Trainingstijden worden per team voor aanvang van het seizoen bekend gemaakt. Je wordt hiervan 

via mail op de hoogte gesteld. 

Mocht je niet kunnen trainen, meld je dan af bij je trainer, Als je niet bij een wedstijd aanwezig kunt 

zijn, dan meld je je af bij de coach van het team.  Doe dit ruim van tevoren. Mochten er meerdere 

spelers niet kunnen, dan kan een wedstrijd mogelijk nog verzet worden. De trainer van een team 

hoeft niet altijd de coach van het team te zijn.   

 

 

Vervoer/rijden 

Bij uitwedstrijden rijden de ouders/verzorgers bij toerbeurt de spelers naar de wedstrijd. De coach 

gaat met de spelers mee naar de wedstrijd. Op het wedstrijdschema staat welke ouders/verzorgers 

naar welke wedstrijd rijden. Mocht een datum waarop je moet rijden niet mogelijk zijn, dan ben je 

zelf verantwoordelijk voor het ruilen met andere ouders/verzorgers.  

Gereden kilometers kunnen gedeclareerd worden. De trainers/coaches van het team hebben 

hiervoor declaratieformulieren bij zich.  

Vrijwilligers 

Onze club draait volledig op vrijwilligers. Enkelen krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Dit zijn trainers, coaches en scheidsrechters. De club kan niet bestaan zonder vrijwilligers.  

Voor diverse activiteiten, commissies, hand- en spandiensten kunnen wij vrijwilligers gebruiken. Elke 

vrijwilliger die een steentje kan bijdragen is welkom. Wil je je steentje bijdrage, informeer naar de 

mogelijkheden bij het bestuur. 

Wassen 

De wedstrijdkleding wordt bij toerbeurt  gewassen door één van de ouders/verzorgers. De speler die 

de wasbeurt heeft neemt de tas met wedstrijdkleding mee naar huis en neemt deze weer mee terug 

bij de volgende wedstrijd. De wasbeurt wordt bepaald op basis van het nummer van het tenue waar 

de speler mee speelt. Degene met het laagste nummer heeft als eerste de wasbeurt, vervolgens het 

volgende nummer etc. 

Spelers zijn zelf verantwoordelijk dat het tenue compleet blijft. Let er daarom op dat bij het verlaten 

van de kleedkamer de kleedkamer leeg is en alle wedstrijdkleding in de wedstrijdtas zit. 



Wedstrijdsecretaris 

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het communiceren met de NBB over indeling van 

teams, vastleggen van wedstrijden, opstellen wedstrijdschema, organisatie rondom scheidsrechters. 

Maurice Roefs is onze wedstrijdsecretaris. 

Wedstrijdschema 

Voor aanvang van de competitie wordt het wedstrijdschema samengesteld en beschikbaar gesteld 

aan alle spelers, ouders en verzorgers. Je krijgt dit schema via de mail. Daarnaast is het schema te 

vinden op onze website en in de basketball app (zie basketball app).  

Per seizoenshelft bestaat de competitie uit vijf tot zes team. Dit betekent 10 tot 12 wedstrijden per 

seizoen. 

De club heeft beperkte invloed op de indeling van de klasse waarin men komt te spelen. Dit is 

afhankelijk van het aantal deelnemende teams, leeftijd spelers, reistijd etc. Wel kunnen wij 

verzoeken indienen om wel of niet in een bepaalde klasse ingedeeld te mogen worden. De 

basketballbond bepaalt de uiteindelijke indeling. Voor de uitwedstrijden geldt dat wij geen invloed 

hebben op de wedstrijddag en/of tijd. Voor thuiswedstrijden hebben wij beperkt invloed. Wij kunnen 

een voorkeur voor wedstrijddag en tijd aangeven. Regulier is zondag de wedstrijddag voor onze 

thuiswedstrijden.  

 

Wedstrijden 

Wedstrijden vinden plaats in Sporthal Laco of uit bij de tegenstander. Onze vaste wedstrijddag is 

zondag.  Voor de start van het seizoen ontvang je het wedstrijdschema van de wedstrijdsecretaris 

(zie wedstrijdschema).  

Bij thuiswedstrijden geldt dat je een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent, tenzij de 

coach anders besluit. Voor uitwedstrijden geldt dat je aanwezig bent zoals vermeld op het 

wedstrijdschema.  

Zaal, gereed maken en opruimen. 

Bij thuiswedstrijden is het team dat als eerste een wedstrijd speelt verantwoordelijk voor het gereed 

maken van de zaal. Deze dient 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd gereed te zijn zodat beide 

teams voldoende tijd hebben om zich te kunnen voorbereiden op de wedstrijd. Het gereed maken 

van de zaal betekent: 

- Baskets gereed zetten  

- Voor beide teams twee op elkaar gestapelde banken gereed zetten 

- Tafel en twee stoelen gereed  

- Scoreboard op de tafel en aangesloten op stroom (met gebruik verlengkabel) 

- Vlaggetjes en pijl op de tafel 

- Twee prullenbakken, 1 voor elk team. Deze staan naast de bank. 



Het team dat de laatste wedstrijd speelt ruimt de zaal op en laat deze netjes achter. Het team zorgt 

ervoor dat alle spullen weer op de plaats staan waar ze behoren te staan. Het ballenrek gaat op slot.  

Zaal en kleedkamers, gebruik 

Na elke training en wedstrijd laten we de zaal en de kleedkamer netjes achter. Diegene die als laatste 

de kleedkamer verlaat controleert of alles is meegenomen. Mocht er iets zijn blijven liggen, neem dit 

dan mee. Maak een foto en vraag in het groepsapp van wie dit is en waar iemand het kan ophalen.  


