INFORMATIEGIDS
SEIZOEN 2021-2022

Voor je ligt het informatieboekje van Basketbalvereniging Rebound ‘73 (in het vervolg te
noemen Rebound). In dit boekje vind je alle informatie voor het seizoen 2021-2022. Tevens
zijn een aantal belangrijke zaken opgenomen met betrekking tot het spelen in
competitieverband.
De doelstellingen van Rebound zijn het op een gezellige, sportieve en veilige wijze beoefenen
en bevorderen van basketbal in al zijn verschijningsvormen, hetzij in competitieverband of op
recreatieve wijze.
Verslag van seizoen 2020-2021
Het bestuur is afgelopen seizoen 11 keer bij elkaar gekomen om te vergaderen. Er is twee
keer een algemene ledenvergadering geweest.
Daarnaast hebben bestuursleden bijeenkomsten van de NBB en/of gemeente online
bijgewoond.
Onderwerpen en ontwikkelingen:
• Het ledenaantal is iets gedaald. Er waren 40 afmeldingen en 38 aanmeldingen. Vanwege
het coronavirus is er nauwelijks competitie gespeeld.
• Rabobank Clubsupport actie heeft 192,34 euro opgeleverd
• Grote Clubactie heeft 707,50 euro opgeleverd.
• DEEN jeugdsponsoring heeft 750,00 euro opgeleverd.
• Het bestuur heeft tijdens de ALV van 12 juni 2021 een presentatie gegeven m.b.t. de
speerpunten en doelen van het beleid, dit zijn:
- Heldere communicatie via de juiste kanalen.
- Samen doen; vele handen maken licht werk.
- Een team met enthousiaste en deskundige trainers en coaches.
- Financieel gezond blijven.
- Gestage groei.
- Meidenteam.
- 3X3.
• Gelukkig hadden we de mogelijkheid om buiten te trainen bij het Morgen College en De
Lelie, aangezien we vanwege het coronavirus niet binnen mochten trainen, waardoor met
name de jeugd nog een aantal maanden heeft kunnen trainen.
Gehouden activiteiten:
Door het coronavirus hebben we helaas geen activiteiten kunnen en mogen organiseren het
afgelopen seizoen.
Hoe nu verder in komend seizoen?
Niemand weet hoe het Corona virus zich zal ontwikkelen en wat dat voor consequenties
heeft voor het basketbal. We houden alle berichtgeving goed in de gaten en zullen ons
houden aan de richtlijnen die de overheid en NOC*NSF vast stelt.
NOC*NSF heeft een protocol opgesteld voor verantwoord sporten.
Dit is de link: https://nocnsf.nl/sportprotocol
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Mocht je adviezen en/of andere suggesties hebben die kunnen bijdragen tot verbetering van
deze gids, neem dan contact op met de secretaris.
Namens het bestuur van Basketbalvereniging Rebound ’73,
Ailkine Flanderijn
Secretaris
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1. Het bestuur
De contactgegevens van het bestuur van Rebound kun je vinden op de website.
2. Algemene ledenvergadering
Aan het begin van het seizoen, in september of oktober, vindt de algemene ledenvergadering
plaats. De datum wordt te zijner tijd bekend gemaakt.
3. Huishoudelijk reglement en Statuten
Het huishoudelijk reglement van Rebound is te vinden op de website (www.rebound73.nl) of
op te vragen bij de secretaris.
4. Gedragsregels
Door lid te zijn van Rebound accepteer je (en je ouders) de gedragsregels zoals die zijn
opgesteld en op de website te vinden zijn. Aan het begin van ieder seizoen zullen de
gedragsregels ondertekend worden door alle leden (per team).
5. Trainers en coaches
De contactgegevens van de trainers en coaches kun je opvragen bij de secretaris. Elk lid
ontvangt de contactgegevens van zijn/haar trainer en coach aan het begin van het seizoen.
6. Teams
6.1 Leeftijdscategorieën
De leeftijdsgroepen zijn:
• U10 - jonger dan 10 jaar en ouder dan 6 jaar
• U12 - jonger dan 12 jaar en ouder dan 9 jaar
• U14 - jonger dan 14 jaar en ouder dan 11 jaar
• U16 - jonger dan 16 jaar en ouder dan 13 jaar
• U18 - jonger dan 18 jaar en ouder dan 15 jaar
• U20 - jonger dan 20 jaar en ouder dan 17 jaar
• U22 - jonger dan 22 jaar en ouder dan 19 jaar
• Senioren- 22 jaar en ouder
Voor de bepaling van de leeftijdsgroepen is de leeftijd op 1 januari van het lopende
speelseizoen bepalend.
6.2 Teamindelingen
De technische commissie (in het vervolg te noemen TC) deelt aan het einde van het seizoen
de teams in voor het volgende seizoen. Dit gebeurt door middel van pre-season trainingen. De
indeling wordt voor de start van het seizoen bekend gemaakt. De teams die onder de
leeftijdscategorie U10 vallen spelen in toernooivorm. De overige teams spelen in
competitievorm.
Per team kunnen er maximaal 12 spelers meedoen aan de competitie en toernooien. Dit
betekent dat er per team maximaal 12 spelers een spelerskaart hebben. Als er geen plaats is
in een team voor competitie, kan de speler ingeschreven worden op een wachtlijst. De
wachtlijst wordt door de ledenadministratie bijgehouden. In principe begint elke nieuwe speler
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bij het laagste team. In overleg met de jeugdcoördinatoren kan er besloten worden dat een
speler bij een ander team gaat spelen. Hierbij wordt gelet op de bezetting van elk team, de
leeftijd en de ervaring van de speler. Bij een eventuele wachtlijst is recreatief spelen, indien de
ruimte het toelaat, mogelijk.
Ieder lid dat wedstrijden wil spelen moet het spelregelbewijs halen dat de NBB verplicht heeft
gesteld. Je krijgt hiervoor vanzelf een uitnodiging.
Voordat een speler besluit of het lid wordt, mag hij of zij drie keer vrijblijvend meetrainen.
6.3 Algemene voorwaarden
Als een trainer of de vereniging belangrijke informatie heeft voor leden, wordt dit via de mail of
teamapp aan de leden gecommuniceerd. Graag ontvangen wij dan ook aan het begin van het
seizoen jouw e-mailadres en mobiele nummer en die van je ouders.
6.4 Trainingen
De trainingstijden en de trainingslocaties van de teams kun je vinden op onze website. Mocht
je een keer niet kunnen, meld je dan tijdig af bij de trainer. Dit geldt ook voor wedstrijden.
Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen wordt er geen training gegeven. Houdt hiervoor
de website in de gaten. In de herfstvakantie gaat de training wel door vanaf U16! De eerste
training is op maandag 30 augustus. De laatste training is op vrijdag 08 juli 2021.
Voor seizoen 2021-2022 vervallen de volgende trainingen:
• 25 december – 9 januari (kerstvakantie)
• 28 februari – 6 maart (voorjaarsvakantie)
• 15 april (goede vrijdag)
• 18 april (2e paasdag)
• 25 april – 8 mei (meivakantie)
• 26 mei (Hemelvaartsdag)
• 06 mei (2e pinksterdag)
Voor de heren recreanten vervallen de volgende trainingen:
• 15 april (goede vrijdag)
• Alle vrijdagen in de zomervakantie
6.5 Vervoer
Het vervoer naar toernooien voor U10-spelers wordt door ouders verricht. Het vervoer naar
uitwedstrijden van jeugdteams (U12 t/m U22) wordt door ouders/spelers verricht. Iedere ouder
of speler is verplicht om periodiek te rijden.
De teams maken zelf een rijrooster via de teamapps. Ouders/spelers die niet kunnen rijden
dienen zelf voor vervanging te zorgen. Seniorenteams regelen het vervoer onderling met het
team.
Het is verplicht dat de bestuurder in het bezit is van een rijbewijs en in staat is om te rijden. De
auto dient APK gekeurd, verzekerd en voorzien te zijn van een inzittenden verzekering die het
maximaal aantal inzittenden verzekert.
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7. Clubkleding
De hoofdkleur van de clubkleding is blauw. De sporttenues en scheidsrechter shirts worden
door de vereniging ter beschikking gesteld en blijven eigendom van de vereniging. Iedere
speler is verantwoordelijk voor het shirt waarin hij of zij gespeeld heeft. Is de kleding kapot of
kwijt, dan worden de kosten verhaald op de verantwoordelijke speler (diegene die volgens het
scoresheet in het tenue heeft gespeeld).
Na een wedstrijd wordt de kleding door een van de spelers/ouders gewassen. Na het einde
van de wedstrijd dienen de tenues gelijk ingeleverd te worden bij de persoon die de wasbeurt
heeft. De teams maken hiervoor een rooster via de teamapps. De seniorenteams regelen dit
onderling met het team.
Iedereen is verplicht om enkel tijdens officiële wedstrijden Rebound clubkleding te dragen en
dus niet tijdsens trainingen. Het dragen van geschikt schoeisel is verplicht om zo de kans op
blessures te verminderen. Dragen van sieraden van mag niet. Op de site van de NBB staan
de regelementen over kleding, sieraden en braces.
8. Eerst en laatst spelende teams
De teams die de eerste of laatste wedstrijden spelen op een wedstrijddag, zijn verantwoordelijk
voor de volgende activiteiten:
• Het eerst spelende team bouwt de zaal op, zodat met de wedstrijden begonnen kan
worden.
• Het laatst spelende team ruimt de zaal op en controleert of al het materiaal nog aanwezig
is (tablet veilig opruimen).
9. Opzeggen en schuldvrijverklaring
Opzeggingen dienen schriftelijk per
(lidmaatschap.rebound73@gmail.com).

mail

te

gebeuren

bij

de

ledenadministratie

De regels voor het opzeggen en verschuldigde contributie:
• Opzeggen voor 1 mei voor het volgende seizoen
• Opzeggen tussen 1 mei en 15 augustus: bondscontributie nieuwe seizoen verschuldigd
• Opzeggen tussen 16 augustus en 30 september: bondscontributie en kwartaal 1
• Opzeggen tussen 1 oktober en 31 december: bondscontributie en kwartaal 1,2
• Opzeggen tussen 1 januari en 28 februari: bondscontributie en kwartaal 1,2,3
• Opzeggen tussen 1 maart en 30 april: bondscontributie en kwartaal 1,2,3,4
Wil je na opzegging bij een andere vereniging gaan spelen, zorg dan dat je aan al je financiële
verplichtingen hebt voldaan. Indien dit niet zo is, ben je niet speelgerechtigd bij een andere
vereniging (blokkade in Sportlink).
10. Veiligheid
Rebound hanteert een ‘Safety First’ beleid. Doelstelling van de vereniging is dat iedereen veilig
sport en vrijwilligerswerk verricht en zonder ongelukken thuiskomt. Constateer jij een
onveiligheid of een verbetering waardoor de veiligheid vergroot wordt meldt dit dan aan een
van de bestuursleden.
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11. Samenwerking CJG Harderwijk
Als trainer, coach of begeleider van kinderen kan het voorkomen dat je tegen situaties
aanloopt die niet goed voelen, waar jij je zorgen over maakt of waar je vragen over hebt.
Soms kan het dan fijn zijn om hier met iemand over te spreken om duidelijk te krijgen wat je
hier mee kunt doen of juist niet. Vanuit het CJG (centrum voor jeugd en gezin) Harderwijk is
Rico Smit aangesteld als contactpersoon voor de sportverenigingen (0613968246, email:
r.smit@cjgharderwijk.nl).
Je kan altijd met hem bellen over allerlei vragen die je mogelijk hebt. Vragen die mogelijk
kunnen spelen zijn:
- Ik heb al meerdere keren blauwe plekken waargenomen bij een van mijn spelers.
- Een speler vertelt aan mij dat hij het thuis niet fijn heeft
- Een speler vertelt dat hij gepest wordt
- Gescheiden ouders maken ruzie met elkaar langs het veld tijdens een wedstrijd of training
- Een van mijn spelers luistert totaal niet naar mij
- Een van mijn spelers gedraagt zich heel agressief
- etc
12. Boetes
Basketbal is een sport waarbij boetes uitgedeeld kunnen worden door de NBB en/of het rayon.
Boetes voor leden kunnen door het bestuur opgelegd worden voor o.a. onbehoorlijk gedrag,
niet op komen dagen met een team, niet uitvoeren van vooraf afgesproken taken (zie het
huishoudelijk reglement art. 7) etc. De vereniging houdt zich het recht voor om ontvangen
boetes door te berekenen aan een speler/team (zie het huishoudelijk reglement art. 29 t/m 30.)
Overzicht van boetes die het bestuur kan doorrekenen aan een speler:
• Het niet hebben van een spelregelbewijs: € 5,00 per wedstrijd
• Als ongerechtige speler meedoen: € 25 / € 35 / € 45.
• Per scheidsrechter, 1e keer niet opkomen dagen: € 10,00
• Per scheidsrechter, 2e keer niet opkomen dagen: € 10,00
• Per scheidsrechter, 3e keer niet opkomen dagen: € 20,00
13. Fluiten en/of tafelen bij thuiswedstrijden
Ieder speelgerechtigd lid is verplicht om taken uit te voeren zoals fluiten, zaalwacht en/of
tafelen (zie huishoudelijk reglement art. 7). Voor trainers / coaches geldt dat ze slechts beperkt
hoeven te fluiten of te tafelen (ongeveer 4x).
Het schema wordt door de scheidsrechterscoördinator opgesteld en via de basketballapp, mail
en website bekend gemaakt. Als je niet in staat bent om je taak uit te voeren dan kan er
natuurlijk geruild worden. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.
Bij elke wedstrijd ligt een formulier waarop aangegeven moet worden of de ingedeelde
scheidsrechters en tafelaars aanwezig zijn. De eventuele ruilingen en/of vervangers kunnen
hierop ook ingevuld worden.
Zoals gemeld zijn deze taken verplicht (zie het huishoudelijk reglement art. 7).
Helaas is het noodzakelijk om sancties af te spreken wanneer deze verplichting niet wordt
nagekomen. Hiervoor gelden de volgende regels:
• Het fluit- en tafelschema op de website is leidend.
• Als je niet kan, ben je zelf verantwoordelijk om vervanging te regelen.
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Als de vervanger niet op komt dagen, is dat de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijk
ingedeelde fluiter en/of tafelaar.
Niet uitvoeren van de fluit- of tafelbeurt bij een thuiswedstrijd kan leiden tot een boete van
€ 15,-. € 7,50 van deze boete gaat naar degene die de tafel- of fluitbeurt waarneemt, €
7,50 is voor de vereniging. Het formulier in de zaal moet wel goed zijn ingevuld.
Elke tweede verzaking leidt tot een schorsing van één wedstrijd, aangevuld met een boete
van € 15,-. € 7,50 van deze boete gaat naar degene die de tafel- of fluitbeurt waarneemt,
€ 7,50 is voor de vereniging.
Schorsingen worden op de website vermeld.
Coaches of aanvoerders zijn verplicht schorsingen uit te voeren.
Een derde verzaking leidt tot uitsluiting van de wedstrijden voor de rest van het seizoen.
Niet uitvoeren van de fluitbeurt bij een uitwedstrijd leidt tot een boete van de NBB. Deze
boete, met daarnaast een boete van € 7,50 voor de vereniging, wordt doorberekend aan
de betreffende scheidsrechter.
De boetes worden via een factuur (via mail) geïnd.
In gevallen waar discussie ontstaat is de beslissing van het bestuur van Rebound leidend.

14. Extern fluiten
Speelgerechtigde seniorleden uit teams die op landelijk of op 1e klasse niveau spelen zijn
verplicht om externe wedstrijden te fluiten (zie huishoudelijk reglement art. 7). Voor extern
fluiten ontvangt de vereniging een reiskostenvergoeding van de NBB. Deze vergoeding wordt
door de NBB niet uitgekeerd als niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld door de
NBB. Indien de vereniging deze vergoeding ontvangt zal deze vergoeding overgemaakt
worden aan het betreffende lid. Als je niet in staat bent om te fluiten dan kan er geruild worden.
Dit is je eigen verantwoordelijkheid.
Helaas is het noodzakelijk om sancties af te spreken wanneer deze verplichting niet wordt
nagekomen. Zie artikel 11.
15. Contributie
De contributie voor het spelen bij Rebound wordt op de website aangegeven. Dit bedrag wordt
in vier gelijke termijnen aan het begin van elk kwartaal direct van jouw rekening afgeschreven.
Indien dit niet mogelijk is kan je contact opnemen met de penningmeester. De bondscontributie
wordt tussen de 1e en 2e termijn in geïnd of bij aanvang van het lidmaatschap.
Aanmelding en verschuldigde contributie:
• Lid worden tussen 1 mei en 30 september: bondscontributie en kwartaal 1,2,3,4
verschuldigd
• Lid worden tussen 1 oktober en 30 november: bondscontributie en kwartaal 2,3,4
verschuldigd
• Lid worden tussen 1 december en 31 januari: bondscontributie en kwartaal 3,4
verschuldigd
• Lid worden tussen 1 februari en 30 april: bondscontributie en kwartaal 4 verschuldigd
(beiden recreantentarief)
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,- en wordt met de eerste contributie geïnd.

9

16. Verantwoordelijkheden, risico’s en verzekeringen
Jij basketbalt op eigen risico. De vereniging is niet verantwoordelijk voor schade aan personen
en/of materialen. Alle basketballeden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering
welke van kracht is tijdens het deelnemen aan activiteiten van de NBB en de vereniging en
tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden
(zie ook het huishoudelijk reglement art. 31 t/m 35).
17. Voorkomen van blessures
De grootste frustratie van een sporter is het krijgen van een blessure. Om het krijgen van
blessures zo klein mogelijk te maken kun je de volgende maatregelen nemen:
• Het dragen van goede sportkleding en voor basketbal geschikt schoeisel.
• Warming up voor de wedstrijd. Wees ruim van tevoren aanwezig, zodat je je goed kan
voorbereiden.
• Technisch en fysiek getraind zijn.
18. Vertrouwenspersoon
Zijn er dingen gebeurd waar je niet gemakkelijk over praat of heb je dingen gezien die niet
door de beugel kunnen of heb je problemen met deze of gene dan kan je contact opnemen
met Barbara van Berkel. De contactgegevens vind je op de website.
19. Medische persoonsgegevens
Zijn er over jou belangrijke medische gegevens die bekend dienen te zijn bij een incident geef
dit dan door aan jouw coach. Als voorbeeld kunnen we noemen diabetici of allergische reacties
op bepaalde medicijnen / insectenbeten en hoe hierop te handelen.
20. Publicaties en uitwisseling van gegevens
Tijdens toernooien en wedstrijden kunnen audio/visuele opnames gemaakt worden. Deze
opnames kunnen worden gebruikt voor de clubpromotie of publicaties. Indien dit niet wenselijk
is, kun je dit aan het begin van het seizoen aangeven bij de secretaris.
21. Privacy beleid
Op de website is het privacy beleid van de vereniging te vinden.

22. Vrijwilligers
Ook Rebound draait op vrijwilligers. Wil jij, je ouders en/of partner zich inzetten voor de
vereniging voor een bepaalde functie als trainer / scheidsrechter / coach / zaalwacht /
bestuurslid / commissielid, etc. neem dan contact op met het bestuur. Gegevens van de
bestuursleden staan op de website.
Rebound vraagt een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor elke vrijwilliger die met jeugd
werkt. Na 5 jaar wordt de aanvraag voor de VOG herhaald.
Stappenplan voor nieuwe vrijwilligers:
• Stap 1: Een bestuurslid houdt een kennismakingsgesprek
• Stap 2: Indien van toepassing worden referenties bij voorgaande clubs nagegaan.
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Stap 3: Voor iedere vrijwilliger die met jeugd werkt vragen we een VOG aan (na vijf jaar
herhalen we dat).
Stap 4: We maken vrijwilligers zo veel mogelijk lid van de bond en informeren hen dat zij
onder het betreffende tuchtrecht vallen. Als dat niet kan, laten we de begeleider een VOT
(Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het
tuchtrecht van de bond en is hij of zij daarvan op de hoogte.
Stap 5: Nieuwe vrijwilligers worden op de hoogte gebracht van de gedragsregels, zoals
op onze website gepubliceerd.

23. Toernooien
Indien er een team meedoet aan een toernooi kan het team een financiële bijdrage aanvragen
bij de penningmeester van maximaal € 35,- per seizoen. Het team dient zelf voor vervoer te
zorgen.
24. Cursussen
Het bestuur is een groot voorstander dat de vrijwilligers cursussen gaan volgen. Hierdoor wordt
de kennis binnen de vereniging verhoogd. Heb je interesse in een cursus (bijvoorbeeld een
trainerscursus), neem dan contact op met de secretaris. Deze kan je de nodige informatie
verstrekken.
De vereniging gaat ervan uit dat alle leden van 15 jaar en ouder een BS2 (F-scheidsrechter)
cursus volgen. Het volgen van deze cursus is niet alleen belangrijk voor het eventueel fluiten
van wedstrijden, maar ook belangrijk voor de speler zijn/haar eigen ontwikkeling als
basketballer/ster. De vereniging gaat er verder vanuit dat alle leden die 2 jaar hun BS2 diploma
hebben en competitie spelen naar een BS3 (E-scheidsrechter) cursus gaan. De vereniging
regelt de cursussen.
25. Kraanwater
De vereniging stimuleert het gebruik van kraanwater in plaats van zoete drankjes. Water
drinken levert een positieve bijdrage aan de preventie van overgewicht.
Rebound is daarmee een gezonde sportaanbieder van JOGG Harderwijk.
26. Alcoholgebruik
Het is in de kleedruimtes niet toegestaan om alcohol te nuttigen. Dit is een gemeentelijke
verordening en het bestuur van Rebound staat hierachter. Drink ook geen alcohol voor de
training of wedstrijd.
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