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Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan Sportiviteit & Respect en Arbitrage 2014 – 2017. Het beleidsplan is
opgesteld door het bestuur van basketbalvereniging Break Out ’88 te Hippolytushoef.
Het bestuur wenst dat elk lid van Break Out ’88 op de hoogte is van de clubregels die verwerkt zijn in
dit beleidsplan.
Bij het opstellen is het bestuur van 4 doelstellingen uitgegaan;
1. Wat willen we binnen Break Out ’88?
2. Wat doen wel al binnen Break Out ’88?
3. Waar lopen we tegen aan binnen Break Out ’88?
4. Wat kunnen wij als Break Out ’88?
Deze 4 doelstellingen zijn als basis gelegd voor het opstellen van clubregels voor;
- Leden van Break Out ’88
- De ouders / verzorgers van onze leden
- Het bestuur
- De commissies / leden van het bestuur
- Vrijwilligers
Bij de clubregels gelden de 3 a’s;
1. Actie door
Wie onderneemt actie als iemand een regel overtreedt
2. Actie
Welke actie wordt ondernomen
3. Afspraken
Welke afspraken worden er gemaakt en vastgelegd
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Inleiding

Basketbalvereniging Break Out ’88 is een vereniging waar mensen elkaar in hun vrije tijd ontmoeten,
zij zoeken en vinden er plezier en ontspanning in de basketbalsport.
Veel basketballiefhebbers zijn wekelijks actief en ontlenen veel plezier aan hun sport.
Echter binnen de vereniging en tijdens de wedstrijden kunnen zich soms situaties voordoen die het
plezier dusdanig kunnen bederven. Voorbeelden hiervan zijn; gemopper / schelden op de
scheidsrechter, respectloos gedrag van teams en spelers onderling, geschreeuw van ouders vanaf de
tribune, harde overtredingen van spelers.
Met het opstellen van een beleidsplan Sportiviteit & Respect en Arbitrage wil Break Out ’88
aangeven wat er verwacht wordt van de leden, de ouders / verzorgers van de leden, het bestuur, de
commissies en vrijwilligers bij ALLE verenigingsactiviteiten.
1. De leden van Break Out ’88 zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, een extra bijdrage
leveren aan de vereniging. Als lid van Break Out ’88 komt er meer bij kijken dan alleen
basketballen en/of trainen.
2. Plezier in basketbal staat voorop.
3. Ieder lid wordt geacht om dit doel te bereiken en te behouden.
4. Op sportieve manier presteren in de competitie hoort daarbij.
5. Leden van Break Out ’88 tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, het bestuur,
vrijwilligers, medespelers, tegenstanders en scheidsrechters.
6. Leden van Break Out ’88 accepteren het gezag van de scheidsrechters en waarderen hun rol.
7. De seniorleden van Break out ’88, leiding en de ouders / verzorgers vervullen op en buiten de
sportvelden een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden.
8. Leden van Break Out ’88 behandelen materiaal (baskets, basketballen, etc.) en gebouwen
(speelzaal, kleedkamers, etc.) alsof het hun eigendom is.
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1. Basketbalvereniging Break Out ’88

1.1 BV Break Out ‘88
Zoals de naam het al aangeeft is basketbalvereniging Break Out ’88 op 6 juni 1988 opgericht in
Hippolytushoef. De historie van de vereniging gaat wel wat verder terug, want in de jaren 70 was
basketbal een onderdeel van de omnivereniging ’t Zwin in Den Oever.
De toenmalige basketbalvereniging ’t Zwin verhuisde van Den Oever naar Hippolytushoef waar een
nieuwe sporthal gebouwd was. Deze nieuwe hal was de reden van de verhuizing, omdat de huidige
zaal toen te klein werd voor het snel groeiende aantal leden.
Met deze verhuizing heeft de vereniging een nieuwe naam gekregen; Break Out ’88.
1.2 Sportiviteit & Respect
De NBB (Nederlandse Basketbal Bond) verplicht verenigingen vanaf 2009 beleid vast te stellen rond
het thema sportiviteit en respect. De NBB heeft een eigen commissie sportiviteit en respect
opgericht, waar men terecht kan met klachten etc. De procedures en contactpersonen zijn terug te
vinden op de site van de NBB.
Het bestuur van Break Out ’88 heeft clubregels opgesteld voor;
- Clubregels voor de zaaldienst
- Clubregels bestuurslid
- Clubregels voor de trainer / coach / begeleider
- Clubregels voor de jurytafel
- Clubregels voor de arbiters
- Clubregels voor leden, ouders en toeschouwers.
De clubregels zijn te vinden in Bijlage 1; Clubregels Break Out ’88.
1.3 Arbitrage
Basketbal in wedstrijdvorm zonder arbiters is ondenkbaar. Hiermee wordt gelijk het belang van de
arbitrage aangegeven. Goede arbitrage is een must, zo ook voor onze vereniging.
Break Out ’88 is een kleine basketbalvereniging met nu ongeveer 70 leden. Het ledenbestand bestaat
voornamelijk uit jeugdleden, de laatste periode zijn veel senioren gestopt met basketballen.
Momenteel verzorgen het Dames en Heren team grotendeels de arbitrage, samen met het schrijven
en klokken.
In dit beleidsplan zullen we beoordelen en vaststellen welke doelstellingen we willen behalen om
binnen onze vereniging een goede en kwalitatieve arbitrage te hebben en behouden.
1.4 Visie
Basketballen met plezier staat voorop, zowel competitief als recreatief.
Basketbalvereniging Break Out ’88 wil jong en oud, jongens en meisjes, de kans bieden basketbal te
leren en te spelen in een uitdagende en sportieve omgeving met respect voor ieders mogelijkheden.
Onze sport wordt beoefend in een gezonde en veilige omgeving met aandacht voor lichamelijke en
mentale aspecten.
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1.5 Missie
Het beoefenen en bevorderen van de basketbalsport in de meest ruime zin door faciliteiten te
bieden voor trainingen, wedstrijden en toernooien.
De missie is er op gericht om de ontwikkeling van de jeugd te stimuleren en zodoende in de
toekomst doorstroming te bevorderen in de jeugd- en seniorenselectie met als resultaat naar een
hoger competitie niveau te werken.
Wij trachten technisch sterke spelers en speelsters te vormen die in staat zijn te trainen en te spelen
in een teamverband met een gezonde wil om te winnen, waarbij fairplay centraal staat.
Wij streven naar een gekwalificeerde begeleiding van de jeugdleden vanaf 10 jaar. Trainers en
coaches zijn hierbij onmisbaar. Wij streven ernaar om te werken met trainers en coaches die bereid
zijn om zich bij te scholen en zich voor langere periode aan de vereniging te willen binden.
Wij trachten via nevenactiviteiten enerzijds de vereniging gezond te houden, anderzijds alle leden
dichter bij elkaar te brengen in een optimale sfeer.
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2. Verenigingssamenstelling

2.1 Bestuur
Dagelijks Bestuur:
 Voorzitter:
 Secretaris:
 Wedstrijdsecretaris:
 Penningmeester:

Johan Krikke
Marjanne Rotgans
Karen Booy
Thomas Ligthart

Leden Bestuur:
 Algemeen lid:
 Algemeen lid:
 Algemeen lid:
 Algemeen lid:

Joop Breed
Ben de Groot
Simone Oosterling
Charda Timmerman

2.2 Commissies
 Toernooicommissie

Johan Krikke
Karen Booy



Feestcommissie:

Karen Booy
Bianca Udding
Marjanne Rotgans



PR commissie:

Joop Breed
Simone Oosterling
Charda Timmerman



Technische commissie

Ben de Groot

2.3 Teams
Break Out ’88 heeft momenteel 7 teams en 1 benjamin team. Dit ziet er als volgt uit;
 Heren

Heren 1

 Dames

Dames 1

 Jongens

Jongens U16
Jongens U12

 Meisjes

Meisjes U12

 Mix

Mix U14
Mix U10
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3. Doelstellingen Sportiviteit en Respect

3.1 Wat willen we met Break Out ’88?
 We willen een vereniging waar sportief gespeeld wordt.
 We willen dat ieder lid zich bewust is van sportiviteit en respect.
 We willen dat onze trainers en coaches het beleid van Sportiviteit en Respect uitdragen en
niet zullen nalaten de leden hierop aan te spreken of passende maatregelen te nemen.
 We willen dat vanuit het Bestuur regelmatig overleg plaatsvindt met trainers en coaches.
 We willen dat de leden in een open communicatiestructuur de commissies en het Bestuur
kunnen benaderen.
 We willen dat ieder lid zich bewust is dat de taken (fluiten, schrijven en klokken) niet op
vrijwillige basis plaatsvindt, maar een verplichting is.
 We willen goed opgeleide scheidsrechters en schrijvers.
 We willen dat er een kwalitatief goede tafelbezetting aanwezig is.
 We willen dat elk team een coach heeft die aanwezig is bij alle thuis- en uitwedstrijden. (bij
de senioren is een playing coach een optie)
 We streven naar een evenwichtige opbouw in de vereniging.
 We willen minimaal eenmaal ieder seizoen een scheidsrechters cursus organiseren voor de
leden.
3.2 Wat doen we al binnen Break Out ’88?
 Vanuit het Bestuur worden initiatieven ontplooid om gaten in de verenigingsopbouw op te
vullen.
 Tijdens de thuiswedstrijden is minimaal één bestuurslid aanwezig om problemen te
signaleren en een aanspreekpunt te zijn voor de leden.
 Het Bestuur hanteert een boetesysteem voor het niet komen opdagen bij het fluiten,
schrijven en klokken bij thuiswedstrijden. Betreffend lid zal vaker ingedeeld worden.
 Leden die herhaaldelijk hun verplichtingen niet nakomen worden door het Bestuur
persoonlijk hierop aangesproken.
 Bij een door ons georganiseerde scheidsrechters cursus is altijd een bestuurslid aanwezig.
 Jonge scheidsrechters worden altijd opgesteld met een ervaren scheidsrechter.
 Beginnende schrijvers en timers worden altijd opgesteld met een ervaren schrijver en timer.
3.3 Waar lopen we tegen aan binnen Break Out ’88?
 Het karakter van onze leden strookt niet altijd met onze wensen.
 De leden tonen soms te weinig initiatief en inzet voor de vereniging.
 Niet alle leden kunnen waardering opbrengen van een directe benadering.
 Niet alle leden zijn bereid om hun taken als fluiten, schrijven en timen te vervullen.
 Tijdens de trainer / coach vergadering (TC vergadering) komen niet alle trainers en coaches
opdagen.
 Er wordt te vaak een beroep gedaan op leden die in de vereniging al een taak uitvoeren.
 Ondanks de activiteiten om voldoende leden voor iedere leeftijdsgroep te krijgen, wordt het
aantal leden onder de senioren beperkt (leden > U16).
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 Het Bestuur hanteert geen eenduidig boetesysteem bij het niet tijdig afmelden van een
wedstrijd door betreffend team. Het Bestuur zal de boete moeten verhalen op het team zelf
en de spelers hiervan bewust maken.
3.4 Wat kunnen wij aan als Break Out ’88?
 Met het huidige kader kunnen we onze leden laten deelnemen aan de competitie.
 We kunnen door grote inzet van een aantal vrijwilligers (leden van de vereniging) alle teams
onder begeleiding laten trainen.
 We kunnen met het huidige kader alle teams met een coach op pad sturen.
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4. Clubregels Sportiviteit en Respect

4.1 Inleiding
De clubregels worden per leeftijdsgroep benoemd. Voor elke clubregel wordt stilgestaan bij de 3 a’s;
actie door, actie en afspraken.
Actie door

: Wie onderneemt actie als een regel wordt overtreden?

Actie

: Welke actie wordt ondernomen?
 Alleen iemand aanspreken op zijn/haar gedrag?
 Een speler tijdens de wedstrijd wisselen omdat hij/zij toch opmerkingen
maakt richting de scheidsrechter?
 Welke actie onderneem je als een lid zijn/haar afspraken niet nakomt?
 Soms gaat het verenigingsbelang boven het teambelang of het individueel
belang.

Afspraken

: Welke afspraken maak je met een lid dat een bepaalde regel overtreedt?
 Hij/zij overtreedt hiermee een afspraak die in clubverband is gemaakt. Wie
spreekt hem/haar hierop aan (actie door)? Je praat met het lid en legt
hem/haar de sanctie op die in verenigingsverband is afgesproken. Je luistert
goed naar het lid en omdat hij/zij een goede reden heeft, maak je wel
vervolgafspraken.
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4.2 Clubregels voor de Benjamins / U12 / U14
Regel
1. Afspraken in clubverband
nakomen
2. Besluiten scheidsrechters
accepteren

3. Kennis van de spelregels
4. Sportief gedragen in en buiten
het veld, respect tonen voor je
tegenstander

5. Meedoen aan acties en
evenementen
6. Line up voor en na de wedstrijd

Actie door
Actie
Bestuur
 U14 schrijven / klokken
Coach / trainer
Coach
 Speler wisselen
 De speler wijzen op zijn/haar
onjuiste wijze van handelen
 Bij herhaling de speler niet
meer opstellen
Coach / trainer
Coach / trainer  Speler wisselen
 De speler wijzen op zijn/haar
onsportieve gedrag
 Bij herhaling verder spelen
ontzeggen
Coach / trainer
Coach



7. Speelveld, kleedkamer en
kantine schoon achterlaten

Coach / trainer 

8. Trainer, coach, begeleider en
ouders respecteren
9. Douchen na de wedstrijd
10. Altijd trainen, bij verhindering
afmelden

Coach / trainer 
Coach
Coach / trainer

Aanspreken van spelers die
voortijdig naar de kleedkamers
vertrekken en uit de
kleedkamers halen om alsnog
iedereen te bedanken
Aanwijzingen van coaches en
trainers dienen te worden
opgevolgd, aanspreken indien
dit niet gebeurd
Aanspreken op gedrag en
gevolg van gedrag

Afspraken
 U14 onder begeleiding van een ervaren schrijver / timer




Bij herhaling de speler voor 1 wedstrijd niet opstellen
Bij herhaling een gesprek aangaan met de ouders
Tijdens de trainingen de spelers laten fluiten




Elke training spelregels toelichten bij oefeningen
Tijdens de nabesprekingen en trainingen constant de
spelers wijzen op respect voor de tegenstander



Iedereen doet, op een respectvolle manier, mee aan de
line up



Bij herhaling de ouders aanspreken



Bij herhaling de ouders aanspreken




Verantwoording ligt bij de ouders / verzorgers
Minimaal 24 uur van tevoren afmelding doorgeven
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11. Vriendjes stimuleren tot
deelname aan basketballen

Coach / trainer 

Begin van het seizoen flyeren
bij de basisscholen



3x keer gratis mee trainen alvorens men lid hoeft te
worden

4.3 Clubregels voor de ouders / verzorgers van de Benjamins / U12 / U14
Regel
1. Stimuleer uw kind tot meedoen
2. Leer uw kind de clubregels /
spelregels

Actie door
Ouders /
verzorgers
Ouders /
verzorgers

3. Geef uw mening op de juiste
plaats
4. Toon uw betrokkenheid bij uw
kind
5. Wees positief langs de lijn
(voorbeeldfunctie)

Ouders /
verzorgers
Ouders /
verzorgers
Ouders /
verzorgers

6. Respecteer besluiten van de
scheidsrechters
7. Steun, waar mogelijk, de club
van uw kind

Ouders /
verzorgers
Ouders /
verzorgers

8. Rij (en was) bij toerbeurt

Ouders /
verzorgers
Ouders /
verzorgers

9. Help zo mogelijk bij de
teambegeleiding

Actie
 Verantwoording ouders /
verzorgers
 Ouders / verzorgers zijn op de
hoogte van de clubregels en
spelregels
 Commentaar moet altijd
stimulerend zijn
 Kijken bij trainingen en / of
wedstrijden
 Moedig uw kind aan
 Commentaar moet altijd
stimulerend zijn
 Lever geen commentaar op de
scheidsrechters
 Neem deel aan
vrijwilligersfuncties
 Steun de vereniging financieel,
indien mogelijk, bij
evenementen
 Onderling elkaar helpen bij
afwezigheid

Afspraken
 Een training organiseren voor kind en ouder/verzorger
 Trainingen en wedstrijden aanwezig zijn



Ouders aanspreken op ongewenst gedrag



Wens is dat iedere ouder / verzorger tenminste 4x per
seizoen komt kijken
Onthoud u van schelden en vloeken
Lever geen commentaar op coach, trainer,
scheidsrechter en tegenstander
Ga alleen een discussie aan met de coach van het team
van uw kind
Ouders / verzorgers aanspreken wanneer men geen
enkele blijk van steun geven aan de vereniging









Ouders / verzorgers dienen zelf voor vervanging te
zorgen en brengen de coach op de hoogte.
Kinderen helpen bij kleding aan- en uittrekken
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4.4 Clubregels voor U16 en U18
Regel
1. Afspraken in clubverband
nakomen

Actie door
Actie
Bestuur
 Fluiten / schrijven
Coach / trainer  F cursus volgen

2. Besluiten scheidsrechters
accepteren

Coach





3. Sportief gedragen in en buiten
het veld (voor, tijdens en na de
wedstrijd)

Coach / trainer 




4. Geen gebruik van
genotsmiddelen voor en tijdens
de wedstrijd, drugs streng
verboden
5. Speelveld, kleedkamer en
kantine schoon achterlaten

Ouders /
verzorgers
Coach

6. Vrijwilligerswerk doen

Bestuur

7. Eigen mening naar voren
brengen

Bestuur

Coach / trainer

8. Discipline tonen, luisteren naar
de trainer en coach

Coach / trainer 

De speler wisselen
De speler aanspreken op
zijn/haar gedrag
Bij herhaling de speler niet
meer opstellen
Speler wisselen
De speler wijzen op zijn/haar
onsportieve gedrag
Bij herhaling verder spelen
ontzeggen
Uitdragen dat gebruik binnen
de vereniging niet gewenst is

Afspraken
 Iedereen die competitie speelt, fluit en schrijft/klokt ook
 Sancties opleggen indien lid afspraken niet nakomt,
zoals beschreven in beleidsplan Arbitrage
 Bij herhaling de speler voor 1 wedstrijd niet opstellen
 Bij herhaling een gesprek aangaan met de ouders
 Tijdens de trainingen de spelers laten fluiten








Coach / trainer 





Coach / trainer spreekt de
spelers aan indien afspraken
niet nageleefd worden
Leden motiveren om werk /
activiteiten voor de vereniging
te doen
Argumenteer respectvol



De speler aanspreken op
zijn/haar gedrag
Bij herhaling de speler niet









Tijdens de nabesprekingen en trainingen constant de
spelers wijzen op respect voor de tegenstander
Bij herhaling de speler voor 1 wedstrijd niet opstellen
Bij 3e herhaling volgt schorsing
Bij 5e herhaling volgt royement
Bij constatering gebruik wordt de speler voor 2
wedstrijden geschorst
Bij herhaling, na een schorsing, volgt royement
Iedere speler is verplicht speelveld, kleedkamer en
kantine achter te laten zoals hij/zij en anderen hem
wensen aan te treffen
Iedereen dient zijn steentje bij te dragen

Als een lid van de vereniging feedback of een klacht
heeft, dient het lid zich te wenden tot één van de
bestuursleden
Bij herhaling een gesprek aangaan met de ouders
Bij herhaling de speler voor 1 wedstrijd niet opstellen
Bij 3e herhaling volgt schorsing
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9. Meedoen aan acties en
evenementen
10. Altijd trainen, bij verhindering
afmelden

Bestuur



meer inzetten
Leden motiveren deel te
nemen aan alle evenementen

Coach / trainer




Bij 5e herhaling volgt royement
Stimuleren en motiveren van clubgevoel



Minimaal 24 uur van tevoren afmelding doorgeven

4.5 Clubregels voor de ouders / verzorgers van de U16 en U18
Regel

Actie door

Actie

Afspraken

1. Stimuleer uw kind tot meedoen






Een training organiseren voor kind en ouder/verzorger
Trainingen en wedstrijden aanwezig zijn

2. Leer uw kind de clubregels /
spelregels

Ouders /
verzorgers
Ouders /
verzorgers

3. Geef uw mening op de juiste
plaats
4. Toon uw betrokkenheid bij uw
kind
5. Wees positief langs de lijn
(voorbeeldfunctie)

Ouders /
verzorgers
Ouders /
verzorgers
Ouders /
verzorgers





Ouders aanspreken op ongewenst gedrag



6. Respecteer besluiten van de
scheidsrechters
7. Steun, waar mogelijk, de club
van uw kind

Ouders /
verzorgers
Ouders /
verzorgers



Wens is dat iedere ouder / verzorger tenminste 4x per
seizoen komt kijken
Onthoud u van schelden en vloeken
Lever geen commentaar op coach, trainer,
scheidsrechter en tegenstander
Ga alleen een discussie aan met de coach van het team
van uw kind
Ouders / verzorgers aanspreken wanneer men geen
enkele blijk van steun geven aan de vereniging

8. Rij (en was) bij toerbeurt

Ouders /
verzorgers












Verantwoording ouders /
verzorgers
Ouders / verzorgers zijn op de
hoogte van de clubregels en
spelregels
Commentaar moet altijd
stimulerend zijn
Kijken bij trainingen en / of
wedstrijden
Moedig uw kind aan
Commentaar moet altijd
stimulerend zijn
Lever geen commentaar op de
scheidsrechters
Neem deel aan
vrijwilligersfuncties
Steun de vereniging financieel,
indien mogelijk
Onderling elkaar helpen bij
afwezigheid








Ouders / verzorgers dienen zelf voor vervanging te
zorgen en brengen de coach op de hoogte.
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4.6 Clubregels voor de U20 / U22 en Senioren
Regel

Actie door

Actie

1. Afspraken in clubverband
nakomen

Bestuur

Coach / trainer 


Contributie betalen
Fluiten, schrijven en timen
Scheidsrechter cursus volgen

Afspraken




2. Besluiten scheidsrechters
accepteren

Coach





3. Sportief gedrag in en buiten het
veld (voor, tijdens en na de
wedstrijd)

Coach / trainer 


4. Geen gebruik van
genotsmiddelen voor en tijdens
de wedstrijd, drugs streng
verboden
5. Speelveld, kantine en
kleedkamer schoon achterlaten

Coach

6. Eigen mening naar voren
brengen

Bestuur

Coach / trainer




Coach / trainer 

De speler wisselen
De speler aanspreken op
zijn/haar gedrag
Bij herhaling de speler niet
meer opstellen
De speler wisselen
De speler aanspreken op
zijn/haar gedrag
Bij herhaling de speler niet
meer opstellen
Uitdragen dat gebruik binnen
de vereniging niet gewenst is



Coach / trainer spreekt de
spelers aan indien afspraken
niet nageleefd worden
Argumenteer respectvol















Ieder lid betaald tijdig de contributie of via automatische
incasso
Ieder competitie spelend lid dient te fluiten, schrijven en
timen bij thuiswedstrijden
De vereniging zorgt dat ieder lid een scheidsrechter
cursus kan volgen
Alleen de coach treedt (na de wedstrijd) in discussie met
de scheidsrechter
Bij herhaling de speler voor 1 wedstrijd niet opstellen
Bij 3e herhaling volgt schorsing
Bij 5e herhaling volgt royement
Tijdens de nabesprekingen en trainingen constant de
spelers wijzen op respect voor de tegenstander
Bij herhaling de speler voor 1 wedstrijd niet opstellen
Bij 3e herhaling volgt schorsing
Bij 5e herhaling volgt royement
Bij constatering gebruik wordt de speler voor 2
wedstrijden geschorst
Bij herhaling, na een schorsing, volgt royement
Iedere speler is verplicht speelveld, kleedkamer en
kantine achter te laten zoals hij/zij en anderen hem
wensen aan te treffen
Als een lid van de vereniging feedback of een klacht
heeft, dient het lid zich te wenden tot één van de
bestuursleden
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7. Meedoen aan acties en
evenementen
8. Voorbeeld zijn voor de jeugd
9. Vrijwilligerswerk doen

10. Tijdig afmelden voor een
training en wedstrijd

Bestuur



Bestuur

Coach / trainer
Bestuur


Coach / trainer 

Leden motiveren deel te
nemen aan alle evenementen
Sportief en respectvol gedrag



Stimuleren en motiveren van clubgevoel



Leden motiveren om werk /
activiteiten voor de vereniging
te doen
Afmelden bij trainer of coach




Een voorbeeldfunctie zijn voor de jeugd tijdens de
trainingen en wedstrijden
Iedereen dient zijn steentje bij te dragen
Vrijwilligerswerk (trainers en coaches van de vereniging)
worden jaarlijks bedankt voor hun inzet met een BBQ



Minimaal 24 uur van tevoren afmelding doorgeven

4.7 Clubregels voor trainers en coaches
Regel

Actie door

Actie

Afspraken

1. Goed voorbereiden van de
trainingen > oefenstof op niveau
2. Op tijd aanwezig zijn bij de
training

Trainer





Gebruik van afwisselende en opbouwende
trainingsplanningen

Trainer





Trainers zijn minimaal 15 minuten voor aanvang van de
training aanwezig

3. Respect tonen voor al zijn
spelers
4. Geen onwelvoeglijk taalgebruik

Coach / trainer 



Commentaar moet altijd opbouwend zijn



5. Zijn/haar optreden naar
scheidsrechters en tafel is een
voorbeeld voor zij n team
6. Iedere speler heeft recht op
voldoende speeltijd

Coach



Bestuur stelt trainingsmateriaal
ter beschikking
Lid van het bestuur is aanwezig
om aanwezigheid te
controleren
Aanspreken van spelers indien
gedrag ongewenst is
Bestuur spreekt coach en
trainer aan op zijn/haar gedrag
Bestuur spreekt coach en
trainer aan op zijn/haar gedrag

Coach en trainer onthouden zich van schelden en
vloeken
Lever geen commentaar op scheidsrechters, tafel en
tegenstander

Coach



Verantwoording coach



Coach / trainer 



Coach houdt de speeltijd bij van de spelers / toernooi
U10 verplicht
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7. Het ontwikkelen van
teamrespect

8. Het vervoer regelen / delegeren
9. Melden van misdragingen van

Coach / trainer 

Coach

Coach / trainer 

zijn/haar team en andere
belangrijke zaken melden bij
het bestuur

10. Invullen en controleren van de
sheets

Coach

11. Aanwezig zijn bij TC
vergadering (trainer / coach)

Bestuur





Bestuur spreekt coach en
trainer aan op zijn/haar gedrag

Verantwoording coach
Misdragingen worden altijd
gemeld bij het bestuur







Aanspreken wanneer een
sheet niet goed ingevuld is
door een coach / team



Bestuur spreekt coach en
trainer aan op zijn/haar gedrag






Iedereen is een kwartier voor aanvang van de wedstrijd
omgekleed in de zaal aanwezig
Iedereen doet mee aan de line-up, voor en na de
wedstrijd
Iedereen bedankt de scheidsrechters en de tafel
Er is altijd een rijrooster (opgesteld voor de coach)
Tijdens de trainingen en thuiswedstrijden zijn er leden
van het bestuur aanwezig

Coach is verplicht om sheet voor aanvang van de
wedstrijd in te vullen
Scheidsrechters zijn verplicht de sheet na te lopen
Bij thuiswedstrijden loopt wedstrijdsecretariaat sheets
na alvorens ze naar de bond te versturen
Aan het einde van het seizoen is er een TC vergadering
met het bestuur
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4.8 Clubregels voor Bestuur

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Als lid van het bestuur het goede voorbeeld geven
Openstaan voor de leden
Tijdig alle beschikbare informatie doorspelen naar alle leden
Leden aanspreken op hun gedrag
Maatregelen durven te nemen
Aanbieden van cursussen
Waardering voor alle vrijwilligers
Openstaan voor de ouders / verzorgers

4.9 Clubregels voor vrijwilligers

1.
2.
3.
4.

Afspraken in clubverband nakomen
Open houding naar het Bestuur
Op tijd aanwezig zijn
Deelnemen aan evenementen

4.10 Clubregels voor de zaaldienst

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Op tijd aanwezig zijn
Attributen klaarzetten en gereed maken
Zorg dragen dat de wedstrijden op tijd beginnen
Aanspreekpunt voor eigen leden, bezoekende teams en supporters
Zorg voor de scheidsrechters en tafels
Treedt op in geval van onregelmatigheden
Ruimt de zaal op en controleert na afloop de kleedkamers

4.11 Clubregels voor de jurytafel

1.
2.
3.
4.
5.

Op tijd aanwezig zijn
Correct gedrag achter de tafel
Volledige concentratie
Is op de hoogte van de spelregels
Levert geen commentaar

5. Doelstellingen Arbitrage

5.1 Wat willen we bereiken met onze scheidsrechters?
Als vereniging vinden we het belangrijk dat:
- Elke wedstrijd goed begeleid wordt door bekwame scheidsrechters, met scheidsrechters die
op hun beurt weer goed begeleid worden.
- De competitie spelende leden hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het fluiten vanwedstijden serieus nemen, en de hun aangewezen fluitbeurten nakomen.
- Het fluiten van een wedstrijd zo min mogelijk als een last ervaren wordt.
- Autoriteit van de scheidsrechter voor grootste gedeelte bepaald wordt door natuurlijk gezag.
- Scheidsrechters en hun beslissingen ten alle tijden gerespecteerd worden.
- Scheidsrechters op de hoogte dienen te zijn van de (gewijzigde) regels en de hierbij horende
uitzonderingsgevallen.
5.2 Wat doen we al bij onze vereniging aan arbitrage?
De volgende acties ten aanzien van scheidsrechters vinden reeds plaats:
- Alle competitie spelende leden (vanaf 16 jaar) bieden wij een scheidsrechters cursus aan.
- Streven is dat er elk seizoen, al dan niet in samenwerking met een andere vereniging, een
scheidsrechters cursus plaats vindt voor alle competitie spelende leden van 16 jaar en ouder.
- Bij het indelen van scheidsrechters worden rekening gehouden met;
 Capaciteiten van de scheidsrechter.
 Combineren van een ervaren scheidsrechter met een minder ervaren scheidsrechter.
- Aan het begin van elke nieuw seizoen en gedurende het spelende seizoen worden alle leden
op de hoogte gebracht van eventueel gewijzigde en/of nieuwe spelregels, dit gebeurt digitaal
via de mail.
- Tijdens de trainingen worden de spelregels toegelicht door de trainers.
- Beginnende scheidsrechters worden enkel met een ervaren scheidsrechter bij
jeugdwedstrijden opgesteld.
- Tijdens de toernooi wedstrijden van de U8/U10 schrijven en fluiten jeugdige leden, onder
begeleiding van een ervaren scheidsrechter, de wedstrijden. Op deze manier leren de leden
de spelregels en blijven zij zich hier bewust van.
- Tijdens de thuiswedstrijden loopt een bestuurslid zaaldienst en is in staat om jeugdige
scheidsrechters bij te staan. Daarnaast zal het bestuurslid er op toe zien dat de arbitrage
voorspoedig verloopt tijdens de wedstrijden.
- De vereniging hanteert een boetesysteem voor het niet opkomen dagen bij fluiten en/of
schrijven door leden. Dit resulteert in eerste instantie dat betreffend persoon vaker
ingedeeld zal worden.
- Leden die herhaaldelijk hun verplichtingen niet nakomen worden door het bestuur
persoonlijk hierop aangesproken. Indien hieraan geen gehoor gegeven zal worden loopt het
lid geroyeerd te worden.
- Voor vragen over basketbalregels is het bestuur het vaste aanspreekpunt, naast de coaches
en trainers.
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5.3 Waar lopen we tegen aan bij arbitrage?
- Als vereniging lopen we tegen het feit aan dat diverse leden wel de lusten maar niet de
lasten van een lidmaatschap willen dragen.
 Dit resulteert in scheidsrechters die niet op komen dagen voor hun fluit- of schrijfbeurt,
waardoor de wel opkomende scheidsrechter(s) extra belast wordt / worden.
- Spelers gaan steeds meer in discussie met (de genomen beslissingen van) de scheidsrechter.
 Wedstrijden worden hierdoor vertraagd.
 De sportieve sfeer van de wedstrijd wordt aangetast.
 Risico bestaat dat de scheidsrechters onzeker worden en zelfs niet meer willen fluiten in
de toekomst.
- Het organiseren van een scheidsrechters cursus is niet elk seizoen haalbaar voor de
vereniging. Dit wordt veroorzaakt doordat;
 Groot aantal huidige leden al in het bezit zijn van een F-cursus
 Huidige leden niet gemotiveerd zijn om de cursus te volgen, welke niet in het bezit zijn
van een diploma F-cursus.
 Er een gering aanbod is van nieuwe leden die een cursus kunnen volgen (mede gezien de
leeftijdgrens).
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6. Clubregels Arbitrage

6.1 Bekwame scheidsrechters en schrijvers / timers.
6.1.1. Opleiden nieuwe scheidsrechters en schrijvers / timers.
 Ieder lid vanaf 16 jaar is verplicht de F-cursus te volgen. De vereniging zal minimaal één keer
per jaar de cursus organiseren. Bij onvoldoende aanmeldingen zal de vereniging
inventariseren of er een andere basketbalvereniging is om de cursus gezamenlijk te
organiseren.
 De vereniging inventariseert onder ouders / verzorgers van de leden of er interesse is voor
het fluiten en/of schrijven van wedstrijden. De vereniging biedt hen ook de mogelijkheid om
de F-cursus te volgen.
 De vereniging biedt aankomende, nieuwe scheidsrechters de mogelijkheid om onder
begeleiding van een ervaren scheidsrechter een wedstrijd te fluiten. De coaches van de
spelende teams moeten hier toestemming voor geven.
 Tijdens trainingen bieden de trainers de leden de mogelijkheid om tijdens het afsluitende
partijtje hun eigen team te fluiten. Op deze manier leren de leden te fluiten en de spelregels
toe te passen vanuit een ander opzicht.
6.1.2. Behouden en motiveren huidige scheidsrechters en schrijvers / timers.
 Het bestuur biedt leden, die in het bezit zijn van een scheidsrechters diploma, de
mogelijkheid om een opfriscursus te volgen. De vereniging is in staat om deze cursus zelf te
organiseren.
 Het bestuur is verplicht om alle leden op de hoogte te houden wanneer spelregels gewijzigd
worden en wanneer er nieuwe spelregels toegepast worden. Coaches en trainers zijn
verplicht om de leden hierover te informeren.
 Het bestuur ziet er op toe dat alle leden die bekwaam zijn om te fluiten en schrijven / timen,
evenredig ingedeeld worden.
 Coaches van onze teams zien erop toe dat de scheidsrechters en de schrijver / timer, na
afloop van de wedstrijd, worden bedankt door alle spelers. Waardering wordt op deze
manier getoond.
6.2 Kwalitatief goede indeling scheidrechters en schrijvers / timers bij thuiswedstrijden.
 De indeling van scheidsrechters en schrijvers / timers wordt gemaakt door de
wedstrijdsecretaris van de vereniging. Hierbij wordt rekening gehouden met de ervaring van
de betreffende leden.
 De scheidsrechters en schrijvers / timers dienen minimaal 15 minuten voor aanvang van de
wedstrijd aanwezig te zijn in de sporthal.
 Scheidsrechters en schrijvers / timers dienen op de hoogte te zijn van de huidige spelregels.
 Scheidsrechters en schrijvers / timers moeten volledig op de wedstrijd geconcentreerd zijn.
 Het bestuur verwacht van de scheidsrechters dat zij eenduidig en gedecideerd optreden.
 Er vindt geen discussie onderling tussen de scheidsrechters plaats tijdens de wedstrijd.
Scheidsrechters dienen elkaars beslissingen te ondersteunen en te accepteren.
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De schrijvers en timers dienen zich niet met het verloop van de wedstrijd te bemoeien en
leveren geen commentaar op de scheidsrechters.

6.3 Verplichtingen voor de leden.
 Leden van de vereniging zijn verplicht om de taken van het fluiten, schrijven en timen uit te
voeren, indien zij ingedeeld zijn bij thuiswedstrijden.
 De zaaldienst zal controle uitvoeren op aanwezigheid.
 Leden zorgen zelf voor vervanging indien zij niet aanwezig kunnen zijn.
 Het bestuur zal een gesprek aangaan met een lid welke zijn taken niet vervuld. Bij
herhaaldelijk verzuim en het niet navolgen van de regels, zal het bestuur betreffend lid een
sanctie moeten opleggen.
 De gestelde verplichtingen moet het bestuur kenbaar maken bij nieuwe leden.
6.4 Gedragsregels.
 De scheidsrechters fluiten de wedstrijd volgens de spelregels, er wordt geen team
voorgetrokken en er wordt niet partijdig gefloten.
 De scheidsrechters wensen de spelers en de coaches van beide teams een prettige wedstrijd
toe. Spelers en coaches onderling doen dit ook bij aanvang van de wedstrijd (line-up)
Na afloop van de wedstrijd bedanken de coaches, spelers en scheidsrechters elkaar.
 Beslissingen van de scheidsrechters dienen ten alle tijden door de coaches, spelers en het
aanwezige publiek te worden geaccepteerd.
 De coaches, spelers en publiek leveren geen commentaar op de scheidsrechters.
 Leden van de vereniging dienen sportief gedrag te vertonen, zowel in als buiten het veld.
 De coach dienst respect te tonen naar de eigen spelers, de tegenstanders, de
scheidsrechters, schrijvers en timers.
 De coaches dienen zich ten alle tijden bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie naar hun
eigen spelers. Zij zullen het goede voorbeeld moeten geven.
6.5 Voorkomen en oplossen van calamiteiten.
 Tijdens de thuiswedstrijden is er een zaaldienst aanwezig, waaronder een bestuurslid. De
zaaldienst minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 De zaaldienst zorgt ervoor dat de wedstrijden op tijd starten, de zaaldienst is het vaste
aanspreekpunt voor alle aanwezigen in de sporthal.
 Scheidsrechters moeten duidelijk communiceren met de spelers, de coaches en schrijvers /
timers. Uitgebreide toelichting kan na afloop van de wedstrijd indien dit gewenst is.
 De coach is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn eigen spelers. Bij ongewenst gedrag
dient de coach zijn spelers hier op aan te spreken, het gedrag te corrigeren en indien
noodzakelijk een incident te melden bij het bestuur.
 De zaaldienst zal spelers, coaches en publiek indien nodig aanspreken bij onsportief gedrag,
commentaar, onjuist taalgebruik of agressief gedrag.
 Bij het uit de hand dreigen te lopen van een wedstrijd, zullen de scheidsrechters tijdig een
gesprek aangaan met de coaches om de situatie te bespreken en afspraken te maken.
 Een wedstrijd kan tijdelijk stilgelegd worden en indien noodzakelijk definitief gestaakt te
worden door de scheidsrechter. De basketbalbond zal hierover geïnformeerd worden.
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Bijlage 1

Clubregels Break Out ’88

Clubregels voor de zaaldienst


Op tijd aanwezig zijn. (minimaal 20 min. voor aanvang wedstrijd)



De wedstrijden op tijd laten aanvangen



Aanspreekpunt voor eigen leden.



Aanspreekpunt voor bezoekers ( o.a. kleedkamers wijzen). PR voor je eigen vereniging.



Aanspreekpunt voor de arbiters.



Zaaldienst: nooit jonge leden aanstellen. Wel samen met een volwassene.

Clubregels bestuurslid


Op tijd aanwezig zijn. (minimaal 20 min. voor aanvang wedstrijd)



Aanspreekpunt voor de bezoekende vereniging.



Leden aanspreken op hun gedrag.



Maatregelen (durven) te nemen.

Clubregels voor trainer / coach / begeleider


Op tijd aanwezig zijn. (minimaal 20 min. voor aanvang wedstrijd)



Hij / zij toont respect voor zijn eigen spelers en tegenstanders.



Hij / zij toont respect voor de arbiters.



Hij / zij bemoeit zich alleen met zijn taak als coach. Levert geen commentaar op de arbiters.



Hij / zij gebruikt geen onwelvoeglijke taal.



Zijn / haar optreden naar arbiters en jurytafel is een goed voorbeeld voor zijn / haar pupillen.



Hij / zij corrigeert het gedrag van zijn spelers en neemt maatregelen tegen ongewenst gedrag.



Hij / zij meldt misdragingen van zijn spelers bij het bestuur of het daarvoor verantwoordelijke lid.
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Clubregels voor de jurytafel


Op tijd aanwezig zijn (minimaal 20 min. voor aanvang wedstrijd)



Correct gedrag achter de tafel.



Op de hoogte zijn van de regels.



Geen commentaar leveren op arbiters, spelers en tegenstanders.

Clubregels voor de arbiters.


Op tijd aanwezig zijn. (minimaal 20 min. voor aanvang wedstrijd)



Correct gedrag naar alle betrokkenen (spelers, coaches, jurytafel)



Volledige concentratie.



Betrokken zijn bij de wedstrijd.



Gedecideerd optreden.



Op de hoogte zijn van de spelregels.

Clubregels voor leden (algemeen) en toeschouwers / ouders


Besluiten van arbiters accepteren.



Sportief gedrag in en buiten het veld.



Discipline en verantwoordelijkheidsgevoel tonen
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