Woerdense Basketballclub Blue Drakes

INFORMATIEBLAD Seizoen 2019-2020
Het bestuur van Blue Drakes verwelkomt je graag als nieuw lid.
Bij Blue Drakes hebben we actieve leden vanaf 6 jaar tot 65+.
Je kunt meedoen als recreant, dan doe je alleen
mee met trainingen en onderlinge wedstrijden.
Maar voor de meeste leden is competitiespelen
toch de uitdaging. Dan neem je naast trainingen
ook deel aan door de Ned. Basketballbond (NBB)
georganiseerde wedstrijden.

Blue Drakes is al generaties lang de Basketballclub in Woerden.
We zijn opgericht in 1974 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 16 oktober 1974, nr.74.

Bepalingen van het lidmaatschap
 Het lidmaatschap gaat in op de datum van ondertekening van het inschrijfformulier en loopt voor
onbepaalde tijd door.
 Opzeggen kan met ingang van 1 januari of 1 juli door minstens vier weken van te voren
schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie op te zeggen.
 Elk lid gaat akkoord met automatische incasso van de contributie per half jaar (in de maanden
september en januari).
 Behalve leden die gebruik maken van de geboden sportieve faciliteiten (trainingsuren /
competitie) kennen we ook de donateur of sponsor. Dat is iemand die Blue Drakes een warm
hart toedraagt en via de Nieuwsbrieven op de hoogte wordt gehouden. Desgewenst kan hij/zij
deelnemen aan eenmalige activiteiten als oliebollentoernooi, barbecue etc.
 Er wordt geen inschrijfgeld gerekend.
 De contributiebedragen worden per seizoen vastgesteld. Hieronder de laatst bekende bedragen:

Contributie 2019-2020 (per half jaar)
Onderstaande bedragen worden vastgesteld in de Ledenvergadering van september 2019
Categorie
Competitiespelend
Recreant
Senior (22 jaar of ouder)
€ 170
€ 80
Junior (Jonger dan 22 jaar)
€ 125
€ 75
Donateur
Minimaal €12,50
De leeftijd, die je bereikt in het kalenderjaar 2019, geldt bij bepalen van de contributie.
Voor competitiespelers is de contributie hoger. Reden: Inschrijfgelden bij NBB, extra zaalhuur voor
wedstrijden en diverse administratieve kosten.
Contributie kan aangepast worden na goedkeuring door de algemene ledenvergadering.

Wedstrijden en trainingen
 Ieder competitiespelend lid ouder dan 14 jaar is verplicht om de spelregels van het basketbal te
leren, het spelregelbewijs van de NBB te halen en een cursus voor F-scheidsrechter te volgen.
Het bestuur bepaalt wie van de leden aan de beurt is voor het volgen van de cursus.
Na het behalen van het scheidsrechtersdiploma kunnen leden worden ingedeeld om te fluiten bij
thuiswedstrijden van Blue Drakes.
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 Ieder competitiespelend lid vanaf 12 jaar is verplicht om volgens een aan het begin van elke
competitiehelft opgesteld schema bij thuiswedstrijden te tafelen (scoren of timen).
 Elk team bepaalt hoe er naar de uitwedstrijden gereisd wordt. Bij juniorenteams zal daarvoor
vaak een beroep op de ouders worden gedaan.
 Elk lid dient zich sportief en correct te gedragen, zowel tijdens de trainingen als tijdens de
wedstrijden. Als handleiding daarvoor neemt hij/zij kennis van de regels voor sportiviteit en
respect, opgesteld door de vereniging. Zie www.bluedrakes.nl/nieuws/veilig-sportklimaat.

Trainingsschema vanaf september 2019
maandag
18:00-19.00

Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden
Veld 1
trainer /coach
X10
Engeline ter Mors

19.00-20:30

M14-1

dinsdag
18:45-20:00
20:00-21:15

Jeroen Nap
Gerald Davis
Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden
Veld 1
trainer /coach
Veld 2
trainer /coach
X12
Brian Kok
M14-2
Rien Klaassen
Annemiek Radix
M18
Sebastian Aravena
M22
Tom Megens

21:15-22:30
woensdag

Heren1&2

Luc Ettema

20:00-21:15

Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden
Veld 1
trainer /coach
M14-1
Jeroen Nap
Gerald Davis
Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden
Veld 1
trainer /coach
Veld 2
trainer /coach
M18
Charley Luhulima
Heren1
Luc Ettema
Ramon Massop
V18
Freek de Jonge
M22
Tom Megens

21:15-22:30

Recreanten

18:45-20:00
donderdag
18:45-20:00

Theo Straub

Toelichting:
Xnn is een mixed team met leeftijd tot nn jaar. In de praktijk toch soms een Jongensteam.
Mnn is een Mannenteam tot nn jaar.
Vxx is een Vrouwenteam tot nn jaar. Alleen meiden dus.
De codes geven aan in welke leeftijdsklasse de teams aan de competitie deelnemen.
Nota Bene: ‘tot’ nn jaar is niet ‘tot en met’ nn jaar.
De leeftijd bereikt op 1 januari van het lopende seizoen geldt als peildatum. Wel kan er incidenteel dispensatie
worden aangevraagd om toch in een jongere leeftijdsklasse aan de competitie te mogen deelnemen.
WEDSTRIJDEN
Thuiswedstrijden worden in de regel gespeeld op zaterdagen vanaf 13:00 uur
in Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden.
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INLICHTINGEN
Naam
Theo Straub
Tom Jacobs

Functie
Voorzitter
Aanspreekpunt recreanten
Secretaris

Roelant Nieboer

Penningmeester

E-mail / Telefoonnummer
voorzitter@bluedrakes.nl
tel. 0348 416274
secretariaat@bluedrakes.nl
tel. 06 3642 8585
tel. 0348 410595

Freek de Jonge
Steven Dorrestijn

Wedstrijdsecretaris,
Trainer/coach
Ledenadministrateur,

wedstrijdsecretariaat@bluedrakes.nl
tel. 0348 432456 / 06 2696 8747
ledenadministratie@bluedrakes.nl

Sirid Jakobsen

Vertrouwenspersoon

Arie van Delft

Technische Commissie
Materiaalcommissaris
Technische Commissie
Trainer/coach

vertrouwenspersoon@bluedrakes.nl
tel. 06 5068 0428
tel: 06 2374 0025

Tom Megens
Bas van Silfhout

Scheidsrechterscommissaris

Luc Ettema
Rien Klaassen
Brian Kok
Jeroen Nap
Engeline ter Mors

Trainer/coach
Trainer/coach
Trainer/coach
Trainer/coach
Trainer/coach

tel. 06 3656 0589
tel: 06 4488 4061
basvansilfhout@hotmail.com
tel. 06 2040 1251
tel. 06 2196 5170 / 0348 743488
tel. 06 8343 4052
tel. 06 4833 8959
tel. 06 2303 5856 / 0348 408507

Hoe word je competitiespelend lid?
Nieuwe leden en niet-competitiespelende
leden van Blue Drakes die competitiespelend
lid willen worden moeten het volgende weten:

Inschrijfformulier
Op het inschrijfformulier (downloaden van de
website www.bluedrakes.nl) moet je
aangegeven of je competitie wil gaan spelen;
dat doe je in overleg met de trainer/coach.
Ook moet je een digitale pasfoto (hoeft geen
officiële te zijn) mailen naar de
ledenadministratie. Dit is nodig voor
identificatie bij de wedstrijden.

Tenues
Competitiespelers dienen een wedstrijdtenue te kopen. Bestellen via
secretariaat@bluedrakes.nl, in overleg met je trainer/coach. De club koopt
geen tenues terug, eventueel kunnen we wel bemiddelen bij doorverkoop.
De tenues worden geleverd tegen kostprijs. Deze bedraagt €50,00 (peildatum:
juni 2017).
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Tenues zijn niet altijd uit voorraad leverbaar. Zo nodig moet tijdelijk een donkerblauw hemd of T-shirt
gebruikt worden.
Let op: Competitiespelende leden moeten een wit reserveshirt hebben. Als de ontvangende en de
bezoekende club in een gelijkgekleurd tenue spelen dan moet de bezoekende club het reserveshirt
aan. Dit ter beoordeling aan de scheidsrechter. Daarom adviseren wij om altijd het reserveshirt naar
uitwedstrijden mee te nemen.

Bijdragen als vrijwilliger
De vereniging kan slechts bloeien indien voldoende leden (en ouders) een bijdrage leveren aan de
vereniging door zich beschikbaar te stellen als trainer/coach, scheidsrechter, bestuurslid, lid van de
technische commissie of evenementencommissie etc.
Voor taken die veel tijd vragen (zoals trainer/coach) is een bescheiden vergoeding beschikbaar.

Corvee voor ouders
De volgende zaken vereisen inspanning van de ouders:
− Vervoer voor de jeugdteams
De trainer/coach of een ouder die daartoe is aangewezen stelt hiervoor een schema op. Ook kan aan
ouders gevraagd worden bij te dragen aan de bardienst bij thuiswedstrijden.

Jurytaken / Fluiten bij thuiswedstrijden
Van competitiespelend leden vanaf 12 jaar wordt verwacht dat zij zich inzetten voor de vereniging
door het verrichten van jurytafelwerkzaamheden (scorer, timer) of door als scheidsrechter op te treden
bij thuiswedstrijden. Het schema voor deze taken wordt via nieuwsbrief of website verspreid en in de
week voorafgaand aan de taak door de coach gecommuniceerd.
Indien men verhinderd is, dan is het de eigen verantwoordelijkheid om een vervanger te regelen.
Meld dit vooral aan je coach. Een dienst ruilen is het eenvoudigst. Als je afwezig bent zonder
vervanging zal de vereniging disciplinaire maatregelen nemen (boete en/of een wedstrijd niet
meespelen).

Achterstallige betalingen / Contributievermindering bij blessures
Betalingen aan de vereniging dienen binnen dertig dagen na dagtekening van de nota te worden
voldaan. Er wordt tweemaal per jaar een contributienota verstuurd of de contributie wordt via
automatische incasso geïnd.
Bij de start van het nieuwe seizoen dient het lid geen betalingsachterstand te hebben. Bij blessures
van 3 maanden of langer kom je in aanmerking voor contributievermindering.

Boetes
Het bestuur zal boetes die door de NBB zijn opgelegd aan de club, maar toe te wijzen zijn aan
individuele spelers in principe doorbelasten en direct innen (of bij de eerstvolgende contributiebetaling
verrekenen).
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