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INFORMATIEBLAD Seizoen 2012-2013 
 
Het bestuur van Blue Drakes verwelkomt je graag als nieuw lid.  
 
Bij Blue Drakes hebben we actieve leden vanaf 9 jaar tot 65+.  
Je kunt meedoen als recreant, dan doe je alleen  
mee met trainingen en onderlinge wedstrijdjes.  
Maar voor de meeste leden is competitiespelen  
toch de uitdaging. Dan neem je naast trainingen  
ook deel aan door de Basketbalbond  
georganiseerde wedstrijden.  
 

 
Bepalingen van het lidmaatschap 

� Het lidmaatschap gaat in op de datum van ondertekening van het inschrijfformulier.  
� Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20,00. 
� Iemand die korter dan 5 jaar geleden lid was van een andere basketballvereniging dient een 

schuldvrijverklaring van die vereniging te overleggen. 
� Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en gaat in op 1 juli. Het wordt telkens stilzwijgend 

verlengd met een jaar.  
� Elk lid gaat akkoord met automatische incasso van de contributie per half jaar (in de maanden 

juni en januari). 
� Opzeggen kan met ingang van 1 januari of 1 juli door minstens vier weken van te voren 

schriftelijk bij de ledenadministratie op te zeggen.  
� 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 etc. 

� De contributiebedragen worden per seizoen vastgesteld. Hieronder de laatst bekende bedragen: 

 
Contributie 2012-2013 (per half jaar) 

leeftijdscategorie Competitiespelend Recreant 
senioren € 131,00 € 65,00 

onder 22 jaar (U22) € 131,00 € 65,00 
onder 20 jaar (U20) € 102,00 € 65,00 
onder 18 jaar (U18) € 96,00 € 61,00 
onder 16 jaar (U16) € 96,00 € 61,00 
onder 14 jaar (U14) € 90,00 € 57,00 
onder 12 jaar (U12) € 84,00 € 53,00 

donateur - Minimaal €12,50 
 
Deze bedragen kunnen aangepast worden in het komende seizoen na goedkeuring door de algemene 
ledenvergadering. De leeftijd, die je bereikt in het kalenderjaar 2012, geldt bij bepalen van de 
contributie.  
Voorbeeld: geboren in 1996, dan word je in 2012 zestien jaar. Je bent dan niet meer ONDER de 16 en 
valt dus in de U18-groep. Als je meetraint in een groep die niet bij je leeftijdsklasse hoort kan dat 
gevolgen hebben voor je contributie. Bepaalde groepen hebben immers extra trainingsuren. 

 



 
 

Woerdense Basketballclub Blue Drakes 
 

Informatieblad Blue Drakes 2012-2013 v4  2 / 4 

 
Wedstrijden en trainingen 

� Ieder competitiespelend lid ouder dan 14 jaar is verplicht om de spelregels van het basketball te 
leren door het volgen van een cursus voor F-scheidsrechter. 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. 

� 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 junioren teams 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. In een convenant tussen Bond en club is afgesproken 
dat elk competitiespelend lid de gedragscode ondertekent. 

 
 

Bijdragen aan een gezonde vereniging 
� De vereniging kan slechts bloeien indien voldoende leden bereid zijn om naast het meedoen 

aan trainingen en wedstrijden een bijdrage te leveren aan de organisatie door zich beschikbaar 
te stellen als trainer, scheidsrechter, bestuurslid, lid van de technische commissie of 
activiteitencommissie etc.  
Ook het deelnemen aan de ledenvergaderingen hoort daarbij.  

 
Trainingsschema vanaf 2013 

dinsdagen Sportzaal Bulwijk 
 Veld 1 trainer Veld 2 trainer 
18:45 MX12 Swer Elbertsen 

 Engeline ter Mors 
MU18 André van der Heijden 

20:00-21:15 JU16 Thijs van Putten 
 Wouter Groeneveld 
 Coach: Engeline ter Mors en Thijs 

HU22 +HS-1  Jeroen Nap 
 Roland Ossevoort 

   

dinsdagen Sportzaal Oeralstraat 
18:30-19:45 JU14-2 Rien Klaassen 

 Koen Hijzelendoorn 
 

   

donderdagen Sportzaal Bulwijk 
 Veld 1 trainer Veld 2 trainer 
18:45 JU14 Freek  de Jonge 

 
MU18 André van der Heijden 

20:00 Recreanten Theo Straub JU18 Mark van der Zanden 
  

21:15-22:30 HU22 + HS-1  Jeroen Nap 
 Roland Ossevoort 

 
NB:  MX is een Mix-team, de overige teams spelen in de Jongens-  of Meisjescompetitie (J of  M), maar kunnen in 
de praktijk ook Mix-teams zijn. H staat voor Herenteams. 
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WEDSTRIJDEN 
Alle thuiswedstrijden worden gespeeld op zaterdagen in de Thijs van der Polshal vanaf 18:00 uur. 
Adres:  Jozef Israëllaan 58, 3443 CT Woerden 
 

INLICHTINGEN 
Naam Functie E-mail / Telefoonnummer 

Theo Straub Voorzitter 
aanspreekpunt recreanten 

voorzitter@bluedrakes.nl 
tel. 416274 

Tom Jacobs Secretaris secretariaat@bluedrakes.nl 
tel. 06 1018 3487 

Roelant Nieboer 
 

Penningmeester tel. 06 1186 8549 

Freek de Jonge Wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretariaat@bluedrakes.nl 
tel. 432456 / 06 2696 8747 

Charlie Nederpelt  Ledenadministrateur ledenadministratie@bluedrakes.nl 
tel. 423573 

Jeroen Nap 
Roland Ossevoort 

Trainer/coach HS-1 en HU22 tel. 06 1509 3086  
tel.  

Mark van der Zanden Trainer/coach jongens onder 18 tel. 06 4159 5825 

Thijs van Putten 
Wouter Groeneveld 
Engeline ter Mors 

Trainer/coach jongens onder 16 
trainer jongens onder 16  
coach jongens onder 16 

tel. 06 2536 7076 
tel: 06 2020 9840  
tel: 06 2303 5856  / 408507 

Freek de Jonge Trainer/coach jongens onder 14 tel. 432456 / 06 2696 8747 

André van der Heijden Trainer/coach meisjes onder 18 tel. 06 2624 8733 

Rien Klaassen  
Koen Hijzelendoorn 

Trainer/coach jongens onder 14-2 
 

tel. 06 2196 5170 / 412139  
tel. 424547 / 06 2523 9163 

Swer Elbertsen  Trainer MX12 (mixed onder 12)  tel. 06 4638 1810  

 
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.  
Als je competitie gaat spelen is de contributie hoger. Dat is nodig omdat de 
vereniging kosten maakt voor aanmelding bij de NBB en het Rayon West, er 
extra zaalruimte gehuurd moet worden voor wedstrijden en er zijn diverse 
administratieve kosten.  
Ook moet je een digitale pasfoto (hoeft geen officiële te zijn) mailen naar de 
ledenadministratie. Dit is  nodig voor je spelerskaart. 
 

Tenues 
De teams U12, U14, U16 hebben een voorraad tenues die door de 
competitiespelers gebruikt kunnen worden, maar eigendom zijn van de club. 
Deze tenues blijven als set bijeen; het wassen van de set is een ‘corvee’ dat 
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wordt toegedeeld aan de ouders. Voor gebruik van de tenues wordt aan deze jongere groep een 
bijdrage van € 10 per half jaar gevraagd, dat geïncasseerd wordt tegelijk met de contributie.  
Oudere spelers (U18 en ouder) dienen een tenue te kopen. Bestellen via secretariaat@bluedrakes.nl.  
De  club koopt geen tenues terug, eventueel kunnen we wel bemiddelen bij doorverkoop. 
Tenues zijn niet direct uit voorraad leverbaar. Zo nodig moet tijdelijk een donkerblauw hemd of T-shirt 
gebruikt worden. Daarop svp een spelersnummer strijken of tekenen met onuitwisbare verf of inkt. 
Afspraak over het nummer dien je te maken met het secretariaat, omdat daar bekend is welke 
nummers nog vrij zijn. 
Alle 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. 
 

Corvee voor ouders: rijden, wassen  
De volgende zaken vereisen inspanning van de ouders:  

− Vervoer voor de jeugdteams 

− Wassen tenues voor de jeugdteam (U12, U14, U16) 
De trainer/coach of een ouder die daartoe is aangewezen stelt hiervoor een schema op.  
 

Jurytaken / Fluiten bij thuiswedstrijden 
Van elk lid wordt verwacht dat deze zich inzet 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 vooraf gepubliceerd op de website van de vereniging 
(www.bluedrakes.nl) en wordt ook per e-mail verstuurd. 

 
Indien men verhinderd is, dan is het de eigen verantwoordelijkheid om een vervanger te regelen. Een 
dienst ruilen is het eenvoudigst. Als je afwezig bent zonder vervanging kan de vereniging disciplinaire 
maatregelen nemen. In principe zijn vrijgesteld van jurytaken: bestuursleden, trainers/coaches, 
scheidsrechters (die per seizoen ten minste 5 wedstrijden fluiten), recreanten en leden onder de 12 
jaar. 
 

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. Zo nodig wordt een herinneringsnota verzonden. Uiteindelijk kan het 
verschuldigde bedrag verhoogd worden met administratiekosten.  
Men kan een regeling voor gespreide betaling treffen met de penningmeester. 
 
Bij de start van het nieuwe seizoen dient het lid geen betalingsachterstand te hebben. Als de 
contributieachterstand zo is opgelopen dat het bestuur vermoedt dat de betaling niet tot stand zal 
komen kan gebruik gemaakt worden van de deurwaarder. Alle bijkomende kosten zijn in dat geval 
voor het betreffende lid. 
Bij blessures van 3 maanden of langer kom je in aanmerking voor contributievermindering. Meld je 
blessure tijdig bij de ledenadministratie, dan kun je eventueel tijdelijk uitgeschreven worden bij de 
bond. 
 

Boetes 
Het bestuur zal boetes die door de Bond zijn opgelegd, maar toe te wijzen zijn aan individuele spelers 
in principe doorbelasten en innen bij de eerstvolgende contributiebetaling. Overige details rond boetes 
zijn te vinden op de website. 


