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VOORWOORD 

 
Het doet mij bijzonder veel genoegen jullie het informatieboekje 2019 – 2020 te kunnen presenteren.  
Tijdens de laatste ALV in juni 2015 heeft het bestuur het nieuwe beleidsplan 2015-2020 van de leden 
gepresenteerd. Ik ben heel tevreden over de totstandkoming van het plan en de waardevolle bijdrage 
van een groot aantal leden. Voorafgaande aan het schrijven van het plan hebben verschillende leden 
tijdens brainstormsessies een waardevolle bijdrage geleverd aan de inhoud van plan. Belangrijke 
zaken als wat voor club zijn we, zijn we klaar voor de toekomst, hoe willen we omgaan met 
prestatieteams, ontwikkeling en communicatie kwamen aan de orde. Met veel plannen en 
enthousiasme kunnen we de komende 5 jaren een mooie koers varen en de club bruisend houden.  In 
de loop van het seizoen zal het beleidsplan op internet gepubliceerd worden.  
BC Bladel is een vereniging waarbij je als lid niet alleen komt basketballen, maar je zult ook je steentje 
moeten bijdragen bij activiteiten en bij wedstrijden. Nu klinkt dit als een verplichting, maar gelukkig 
doen de meeste leden dit met veel plezier.   
BC Bladel hecht ook veel waarde aan sportief gedrag en onderschrijft ook de gedragscode van de 
NBB waarin we alle deelnemers inclusief publiek respecteren. Dit hebben we als club gedaan door 
onder ander het VSK-traject ‘sportief besturen’ te doorlopen en aandacht te besteden aan ‘Verenigen’, 
‘Positief Coachen’ en initiatieven als ‘Lang leve de sportouder’.  
Naast basketballen kent onze vereniging nog andere activiteiten; Jeugdkamp, koningsmarkt, 
Rommelmarkt, verbroederingstoernooi, eindfeest etc. Allemaal activiteiten die, naast het samen 
basketballen, bijdragen aan het hoger liggend doel van BC Bladel: het verenigen van mensen.  
Ik wil jullie ook komend jaar weer een zeer sportief en erg gezellig verenigingsseizoen wensen! 
 
Tom van Kuijk 
Ad interim-Voorzitter BC Bladel 
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1 ORGANISATIE 
 

1.1 Bestuur 
Ad interim-Voorzitter: Tom van Kuijk tel: 06-22425522   
Secretaris: Benthe van den Brink tel: 06-46596279 
Penningmeester: Susan van Gompel tel: 06-20268234 
Bestuurslid: Henk Hermans tel: 06-45766282 

1.2 Commissies 
Wedstrijdcommissie: Frans Heesters (scheidsrechters KP) tel: 06-52564931 
 Hein van Beers (wedstrijdsecretaris) tel: 06-18210767 
   
Jeugdcommissie Vacant 
 
Trainerscommissie: Thieu Wevers tel: 06-49242732 
 Fedde van den Brink tel: 06-45276957 
 Bert Hartogs tel: 06-14262903 
 
Materiaalcommissie Jorg Melis tel:06-44762362 
 
Activiteitencommissie Hein van Beers, Luuk Daniëls, Chantal van Zuilichem, Lieke van den 

Hurk & Max Groeneveld 
 
Sponsorcommissie: Henk Hermans, Johan Gubbels en Peter Wouters 
 
PR commissie Miriam van Griethuysen, Fedde van den Brink, Niels Gubbels, Karin 

de Jong & Bente Huijbregts  

1.3 Kledingbeheer 
Kledingbeheer Marit Wevers Ketting tel: 06-31237665 
 

1.4 Trainers  
Gemengd U8/10 Bert Hartogs (trainer begeleider)  tel: 06-14262903 
 Lieke Groenen tel: 06-14026495 
 Loek Bijnen  
 
Gemengd U12 Jessica van der Heijden tel: 06-27237201 
 Meis Schreuder  
 
Gemengd U14 Niels Gubbels tel: 06-20199380 
 Jelle Bijnen tel: 06-22022524 
  
Jongens U18 Johan Gubbels tel: 06-41917906 
 
Jongens U20 2  Ivan Daniëls (coach) tel: 06-41805072 
 Thieu Wevers (trainer) tel: 06-49242732 
 
Jongens U20 1 Thieu Wevers tel: 06-49242732 
 
Dames recreanten Zelfstandig 
 
Dames senioren 2 Zelfstandig  
 
Dames senioren 1 Fieke de Wit tel: 06-53730649 
   
Heren recreanten Zelfstandig 
 
Heren senioren 2 Zelfstandig 
Heren senioren 1  Fedde van den Brink tel: 06-45276957 

tel:06-44762362
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2 ALGEMENE INFORMATIE 

 

2.1 Basketbal 
Basketbal is van oorsprong een Amerikaanse sport waarbij het gaat om beheersing en behendigheid, 
in techniek en tactiek. Te vaak wordt deze sport gezien als sport voor lange jongens. Dit wordt mede 
bepaalt door de reclamewereld met James Harden, Lebron James, Stephen Curry en andere NBA-
sterren, die het gezicht van de sport bepalen. Dit is echter een vooroordeel, basketbal is een 
geschikte sport voor iedereen ongeacht lengte, geslacht of leeftijd. Tevens is basketbal een snel te 
begrijpen sport waarbij je na een aantal trainingen de basisregels al zult kennen. Uiteraard zijn er altijd 
mensen op de tribune die graag onduidelijkheden willen toelichten.  
 

2.2 BC Bladel 
Correspondentie: Benthe van den Brink 
 Hendrik Consciencelaan 20 
 5531 VD Bladel 
Bankrelatie: NL06RABO010.75.06.599 
 t.n.v. Basketball Club Bladel 

2.3 Accommodatie 
Bladel: Sporthal: X-sport 
 Lange Trekken 32 
 5531 PZ Bladel 
 0497 383400 

2.4 Activiteiten 
Naast het recreatief en actief basketballen zijn we ook een gezelligheidsvereniging. Zo wordt de 
training en wedstrijd meestal afgesloten met gezelligheid in de kantine aan de bar. 
 
Daarnaast vinden we het ook belangrijk om leuke activiteiten te organiseren voor de leden. Naast 
activiteiten die met name gezellig zijn, zoals het eindfeest en verbroederingstoernooi, organiseren we 
ook activiteiten om wat geld voor de clubkas binnen te halen. Hierdoor kunnen we de contributie voor 
onze leden zo laag mogelijk houden. Omdat deze activiteiten veel geld opbrengen en erg gezellig zijn, 
is het fijn wanneer zoveel mogelijk mensen hierbij helpen. Leden zullen hiervoor benaderd worden. 
Mocht je interesse en/of ideeën hebben voor activiteiten of commissies, horen wij dat natuurlijk graag. 
Je kunt dan contact opnemen met één van de contactpersonen of iemand van het bestuur. 
 
Datum Activiteit Contactpersoon  
7 September Seizoen opening  Thieu Wevers   
7 September Spelregel uitleg ouders & leden  Hein van Beers  
December Verbroederingstoernooi Activiteitencommissie 
Januari Scholentoernooi o.v.b. Vacant 
April Koningsmarkt Hapert Henk Hermans  
Mei/Juni Eindeseizoensfeest Activiteitencommissie  
Juni (1

e
 volle weekend o.v.b.) Jeugdkamp Activiteitencommissie 

Laatste zondag in juli  Rommelmarkt Bladel Vacant 
 
Gedurende het seizoen zal de activiteitencommissie nog vaker activiteiten organiseren voor de gehele 
club.  
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2.5 Club van 100 
De Club van 100 is een groep mensen die onze basketbalvereniging een warm hart toedraagt. Als lid 
van de Club van 100 ondersteun je de vereniging middels een (liefst jaarlijkse) donatie van € 100,-. De 
opbrengst wordt door de vereniging gebruikt om de contributie voor onze leden niet te hoeven 
verhogen wanneer bijvoorbeeld de subsidie stopt en/of de bijdrage aan de Nederlandse Basketball 
Bond wordt opgeschroefd. Vooral vanuit het jeugdbeleid willen we een zo laag mogelijke contributie 
nastreven om voor alle kinderen uit de Kempische gemeenschap basketballen mogelijk te maken en 
houden. 

Daarnaast kunnen we de extra inkomsten goed gebruiken voor een verdere uitbreiding van ons 
jeugdbeleid, bijvoorbeeld door het in de arm nemen van ervaren coaches en trainers en in het 
opzetten van jeugdclinics. Ook kunnen we hierdoor extra en nieuwe initiatieven realiseren, zoals de 
aanschaf van nieuwe trainingsmaterialen, een trainingsstage, de organisatie van een clinic of een 
bijzonder evenement, etc. Zaken die voor de vereniging –vanuit de gewone contributie-inkomsten– 
vaak niet te bekostigen zijn. 

Als tegenprestatie zal de vereniging: 

o de Club van 100-leden vermelden op website. 
o De Club van 100-leden komen op een banner die tijdens wedstrijden zichtbaar zijn.  
o je uitnodigen voor een sponsor-bijeenkomst op ons verbroederingstoernooi en ons eindfeest 
o je naam / bedrijf vermelden met een mooi plaatje op het ‘Club van 100’ verzamelbord in de 

kantine X-Sport FF Nie, zichtbaar voor alle publiek, ook tijdens niet-verenigingsuren. 
Als je als clublid twee of meer kandidaten aandraagt voor de Club van 100 dan krijg je korting op je 
contributie. Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Informatie en 
aanmeldingsformulier zijn te vinden op de website. 
 

2.6 Vertrouwenspersoon 
Rob Piederiet is de vertrouwenspersoon binnen onze club. Hij is bereikbaar op het volgende adres:
 Julianalaan 8 
 5527 BA Bladel  

 tel: 06 51225706 
De vertrouwenspersoon kan worden aangesproken bij intimidatie en of ongewenste intimiteiten 
in welke vorm dan ook. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is hulpverlenen aan 
de leden. De vertrouwenspersoon werkt zelfstandig, maakt geen deel uit van het bestuur en kan door 
de leden in voorkomende gevallen worden aangesproken.  De vertrouwenspersoon en overige 
betrokkenen hebben een geheimhoudplicht. De vertrouwenspersoon kan ook doorverwijzen naar de 
vertrouwenspersoon van de NBB (Petra Vervoort).  
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3 TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
 

3.1 Trainingen 
Binnen de club kun je ervoor kiezen om alleen deel te nemen aan trainingen of om ook wedstrijden te 
spelen. Recreanten spelen geen wedstrijden en betalen dus minder contributie. Er wordt getraind van 
september tot en met mei of juni.  
 
Als de sporthal dicht is, kun je echter nog volop basketballen. De gemeente Bladel heeft op diverse 
plaatsen (o.a. de Mariaschool en de Toermalijn in Bladel en ’t Palet in Hapert) keurige 
basketbalvelden aangelegd. Hier zijn regelmatig leden aan het oefenen.  
 
Een aantal aandachtspunten voor bij wedstrijden of trainingen: 

- Indien verhinderd meld je tijdig af bij je trainer/coach. 
- In het kader van hygiëne is het gewenst dat spelers na de training of wedstrijd douchen. 
- Red bull of andere energydranken zijn niet toegestaan. Het is gezonder om tijdens het sporten 

gewoon water te drinken.  
- Het is niet de bedoeling dat je sportschoenen gebruikt die je ook buiten gebruikt. 
- Je bent te gast in de sporthal, gedraag je hier ook naar. 
- Zorg ervoor samen met de trainer dat na de training alles netjes is opgeruimd.  

 

3.2 Trainingstijden 
Omdat we in de winterperiode minder zaaluren hebben, kan het zijn dat de trainingsdagen en -tijden in 
de winter veranderen. Onderstaande tijden gelden voor de eerste en de laatste periode van het 
seizoen. De zomerperiode loopt van 20 augustus t/m 4 november en van 1 april t/m juli. De 
winterperiode loopt van 5 november t/m 31 maart. Eventuele wijzigingen in het rooster zullen tijdig 
gecommuniceerd worden.  
Houdt er rekening mee dat wij als club de sporthal samen met andere clubs moeten delen, dit leidt 
soms tot minder ideale trainingstijden. Zorg er ook voor dat je op tijd uit de zaal bent zodat andere 
clubs rustig zonder te wachten hun training kunnen starten.  
 
 
Dinsdag Zomerperiode (vanaf 20 augustus 2019 t/m 4 november en vanaf 1  april 2020 t/m juni 
2020)  
 
18.30u-19:30u – XU10 – X-sporthal 1 – Bert Hartogs, Lieke Groenen & Loek Bijnen 
18.30u-19.30u – XU12 – X-sporthal 2 – Jessica van der Heijden & Meis Schreuder 
19.00u-20:00u – JU 20 - 1 – X-sportzaal 4 – Thieu Wevers, Ivan Daniëls 
19:00u-20.00u – JU 20 – 2 – X-sportzaal 5 – Thieu Wevers, Ivan Daniëls 
20.00u-21:00u – GU 14 – X-sportzaal 8 – Niels Gubbels & Jelle Bijnen 
20:00u-21:00u – JU 18 – X-sportzaal 4 – Johan Gubbels  
20:00u-21:30u – DS1 – X-sportzaal 5 – Fieke de Wit 
21.00u-22.30u – HS1 – X-sporthal 1– Fedde van den Brink 
21.00u-22.30u – HS2 & rec – X-sporthal 2– Zelfstandig  
21.00u-22.00u – DS rec – X-sporthal 3 – Zelfstandig 
 
Dinsdag Winterperiode (van 5 november 2019 t/m 31 maart 2020) 
 
18.30u-19:30u – XU10 – X-sporthal 1 – Bert Hartogs, Lieke Groenen & Loek Bijnen 
18.30u-19.30u – XU12 – X-sporthal 2 – Jessica van der Heijden en Meis Schreuder 
18.30u-19:30u – JU20-1 – X-sportzaal 4 – Thieu Wevers & Ivan Daniëls 
18:30u-19.30u – JU20-2 – X-sportzaal 5 – Thieu Wevers & Ivan Daniëls 
19.30u-20.30u – GU14 – X-sportzaal 8 – Niels Gubbels & Jelle Bijnen 
19:30u-20:30u – JU18 – X-sportzaal 4 – Johan Gubbels 
19:30u-20:30u – DS1 – X-sportzaal 5 – Fieke de Wit 
21.00u-22.30u – HS1 – X-sporthal 1– Fedde van den Brink 
21.00u-22.30u – HS2 & rec – X-sporthal 2– Zelfstandig  
21.00u-22.00u – DS rec – X-sporthal 3 – Zelfstandig 
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Vrijdag hele seizoen (vanaf 20 augustus 2019 t/m juni 2020)  
 
18.30u-19:30u – XU10 – X-sporthal2 – Bert Hartogs, Lieke Groenen & Loek Bijnen 
18.30u-19.30u – XU12 – X-sporthal 1 – Jessica van der Heijden &  Meis Schreuder 
18.30u-19.30u – GU14 – X-sportzaal 4 – Niels Gubbels & Jelle Bijnen 
20:00u-21:00u – U18 – X-sportzaal 4 – Johan Gubbels  
20:00u-21:00u – DS2 – X-sportzaal 5 – Johan Gubbels en Vacant 
19.30u-21:00u – Ju20-1 – X-sporthal 2 – Thieu Wevers & Ivan Daniëls 
19.30u-21.00u – JU20-2 – X-sporthal 3 – Thieu Wevers & Ivan Daniëls 
21.00u-22.30u – HS1 – X-sporthal 1– Fedde van den Brink 
21.00u-22.30u – HS2 & rec – X-sporthal 2– Johan Gubbels 
21:00u-22:30u – DS1 – X-sporthal 3 –Fieke de Wit  

 

 

3.3 Wedstrijden 
Een wedstrijdseizoen loopt van midden september tot mei/juni en bestaat uit minimaal 16 en maximaal 
22 wedstrijden. Onze tegenstanders komen in principe uit Brabant en soms zelfs uit Limburg en 
Zeeland (hogere niveaus). In sommige jeugdklassen wordt de competitie in tweeën gedeeld. Voor de 
Kerst speelt men dan het eerste deel van de competitie om te laten zien hoe sterk het team is. Na de 
Kerst komen dan de teams van ongeveer gelijke sterkte bij elkaar in een poule en gaat de strijd weer 
verder. Bij elke wedstrijd hebben de scheidsrechters ook een timer (tijdwaarnemer) en scorer (noteert 
de punten, fouten en nog veel meer) en eventueel een 24-seconden operator nodig. Dit is nodig 
omdat de scheidsrechters dat natuurlijk niet allemaal alleen bij  kunnen houden. 
 
Een wedstrijd duurt 4 maal 10 minuten, behalve bij U8/10/12 waar de wedstrijd 8 maal 4 minuten duurt 
met een verplicht doorwisselschema. Het is levende tijd dus bij elk fluitsignaal staat de tijd stil. Bij 
U8/10/12 bestaan er vaste wisselregels die ertoe dienen dat elke speler ongeveer even lang speelt.  
 
Een team bestaat uit 5 veldspelers en maximaal 7 wisselspelers plus een coach. Er wordt gespeeld op 
een veld van 26 bij 14 meter. Basketbal is eigenlijk een redelijk fysieke sport. Als dat onreglementair 
gebeurt, krijg je een persoonlijke fout en bij 5 fouten mag je in die wedstrijd niet meer mee spelen. Het 
draait natuurlijk allemaal om de punten. Elke geslaagde doelpoging telt voor 2 of 3 punten. Vrije 
worpen tellen voor 1 punt. Men mag niet lopen met de bal maar wel dribbelen. Is men gestopt met de 
dribbel dan mag men deze niet opnieuw beginnen en moet men passen of schieten. 
 
De wedstrijdsecretaris maakt van alle wedstrijden van onze teams twee wedstrijdprogramma's. Het 
eerste bevat alle wedstrijden tot eind december en het tweede behelst de rest van het seizoen. Deze 
programma’s zijn te zien in de app van de NBB in sportlink. Je kunt hier zowel het 
wedstrijdprogramma, het team als de uitslagen zien. Je kunt de app downloaden via de store. De 
wedstrijden met bijbehorende taken worden ook op de website geplaatst. Zo ziet de app eruit: 

  
 
Voor het vervoer naar uitwedstrijden worden bij de jeugdteams ouders ingezet. Ouders worden 
hiervoor bij toerbeurt ingedeeld. De trainer maakt aan het begin van de competitie een "rijschema" wie 
wanneer aan de beurt is. Ruilen kan uiteraard maar neem dan contact op met ouders van een 
teamgenoot. Mochten er bepaalde wensen of bezwaren zijn, neem dan voor de eerste wedstrijd 
contact op met de trainer. 
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3.4 Taken 
Bij de wedstrijden die in Bladel gespeeld worden, moet de club zorgen dat er leden fluiten en achter 
de tafel zitten. Je wordt als lid dus regelmatig ingedeeld om deze taken mee uit te voeren. Afhankelijk 
van je leeftijd word je ingedeeld om de punten of de tijd bij te houden (scoren en timen) of om een 
wedstrijd te fluiten (vanaf 16 jaar). Vanaf 16 jaar zal je dan ook deel moeten nemen aan een 
scheidsrechter cursus. Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht om vanaf een bepaalde leeftijd een 
spelregeltest te halen om wedstrijden te mogen spelen. Ook zullen de scheidsrechtercursussen 
veranderen van opzet. Hierover zal tijdig worden gecommuniceerd. De taken staan vermeld op het 
wedstrijdprogramma dat op www.bcbladel.nl en in sportlink staat. Je krijgt hier geen apart bericht van. 
Kijk van tevoren wanneer je ingedeeld bent en als je niet kunt, zorg dan zelf dat je met iemand ruilt of 
dat iemand voor je kan invallen. Een aantal keren moeten we als club ook uitwedstrijden fluiten. 
Hiervoor worden alleen seniorenleden ingedeeld. Het uitvoeren van taken wordt gezien als een 
sportieve verplichting. Als hieraan niet voldaan wordt, zijn wij helaas genoodzaakt boetes op te 
leggen. Zie hiervoor punt 4.2 boetes. Om de lasten wat beter over de leden van de club te verdelen 
(verenigingen is één van onze doelen), zullen leden die minder actief bij de club betrokken zijn, meer 
scheidsrechters- en tafeltaken worden toebedeeld. Het zou hierdoor kunnen dat je bij elke 
thuiswedstrijd ook een taak moet uitvoeren.  
 
Om het niveau van de scheidsrechters te verhogen en een grotere pool beter geschoolde scheidsen 
te hebben, is in de ALV van juni 2011 besloten dat alle senioren op het niveau moeten kunnen fluiten 
waarop ze zelf spelen. Dit kan inhouden dat de leden bij de overgang naar de senioren een e-cursus 
moeten gaan volgen. Dit houdt niet in dat ze ook altijd direct op dat niveau zullen moeten fluiten. Bij 
voldoende animo zal in het najaar een cursus in Bladel georganiseerd worden. 
 
In het begin van elk seizoen zal er ook een opfris moment zijn waar iedereen welkom is om de 
spelregelkennis weer up to date te krijgen.  

 

3.5 Leeftijdsklasse 
Onze bond kent de volgende leeftijdsklassen in de competitie: 
 

 

http://www.bcbladel.nl/


10 
 

3.6 Tenues 
Wie competitie wil spelen moet in het verenigingstenue spelen. Om niet voor elke maat een nieuw 
tenue aan te hoeven schaffen heeft de club een kledingplan. Het tenue bestaat uit een blauwe short 
en blauw shirt met een wit spelersnummer erop. De tenues worden ieder jaar aan de teams 
overhandigd.  

Zodra je een tenue hebt ontvangen, ben je zelf gedurende het gehele seizoen verantwoordelijk voor je 
‘eigen’ tenue. Aan het einde van het seizoen zal je je tenue weer bij je coach of bij Marit Wevers 
Ketting moeten inleveren.  

De verspreiding zal gebeuren in september, voordat de eerste wedstrijden aanvangen. Aan het einde 
van het seizoen krijg je bericht dat de shirts ingeleverd moeten worden. Omdat er helaas elk jaar 
verschillende tenues niet terugkomen is in de ALV van 2017 afgesproken dat leden het tenue (e.v.t. 
via de trainer/coach) voor 1 juni moeten inleveren. Gebeurt dit niet dan wordt een boete gegeven van 
€ 50. Wordt het tenue alsnog ingeleverd, dan wordt de boete verlaagd naar € 25. Mocht je gaan 
spelen bij een andere club zonder dat je het tenue hebt ingeleverd, dan ontvang je geen ‘schuldvrij 
verklaring’ die je nodig hebt om competitie te spelen.  

Ook is bepaald dat de tenues niet worden uitgeleend voor bijvoorbeeld externe toernooien zoals de 
beachvolleybal. Het tenue is alleen bedoeld is om wedstrijden in te spelen, trainen in het tenue is 
daarom ook niet toegestaan.  
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4 LIDMAATSCHAP 
 

4.1 Contributie 
De vereniging kent een jaarlijkse contributie, word je lid dan ben je dat voor een heel seizoen, dat 
loopt van augustus 2019 t/m juli 2020. Tussentijds afmelden geldt als een afmelding per 1 juni 2020, 
hierbij geldt tevens dat er geen contributie gerestitueerd zal worden. In de ALV van 2013 is besloten 
om automatische incasso in te voeren. In twee keer zal de contributie geïncasseerd worden; in 
september en januari. Exacte data zullen op de contributiefactuur vermeld worden. Indien geen 
toestemming gegeven wordt voor de automatische incasso zal € 5,- extra contributie in rekening 
gebracht worden. Daarnaast zal in één keer betaald dienen te worden. Indien voor aanvang van de 
competitie niet betaald is, wordt je spelerskaart niet uitgereikt. Nieuwe leden die zich lopende het 
seizoen aanmelden betalen naar tijdsgelang. 
 
Tarieven Seizoen ‘19-‘20 Borg voor boetes Recreanten 
U22 en Senioren: € 252,- € 30,00 € 135,-  
U16 t/m U20: € 190,- € 30,00 € 105,-  
U14: € 170,- € 30,00 € 85,-  
U12: € 140,- € 30,00 € 65,- 
U 8/10: €   125,-  n.v.t. € 65.-  
 
De borg voor boetes wordt betaald voor het geval dat je niet op komt dagen en geen vervanging hebt 
geregeld bij wedstrijden waarbij je een taak hebt. Zie punt 4.2 hieronder. Dit bedrag wordt 
geretourneerd bij einde lidmaatschap. 
 

4.2 Boetes 
Een wedstrijd zonder scheidsrechter kan niet worden gespeeld. Het is dus fijn als deze aanwezig is. 
Helaas zijn wij genoodzaakt een boete in rekening te brengen indien een lid niet komt opdagen bij een 
taak als hij hiervoor is ingedeeld (fluiten, timen, scoren en zaalwacht). Dit is besloten door de 
Algemene Leden Vergadering. Door het niet komen opdagen worden anderen gedupeerd. De 
betrokkene krijgt bericht van het bestuur. 
 
De straffen zijn als volgt: 
1

e
 
 

keer € 10,- 
2

e
 
 

keer € 20,- 
3

e
  keer €  30,- én een wedstrijdschorsing (half jaar geen wedstrijden) 

 
Fluiten uitwedstrijden 
Een aantal keer worden leden van de club ingedeeld om uitwedstrijden van andere verenigingen te 
fluiten. Als je hierbij niet komt opdagen krijgen we flinke boetes van de bond. Deze berekenen we ook 
door aan de aangewezen scheidsrechters. De verdeling van de mogelijke boetes wordt aan het einde 
van het seizoen verdeeld over alle schuldigen. De eerste keer, dat we op naam van onze club niet op 
komen dagen is de boete € 20.-, de tweede keer € 40 en de derde keer € 60 + terugtrekking van een 
team uit de competitie. Mogelijk worden er nog meer kosten door de bond in rekening gebracht (bv 
extra zaalhuur etc.) ook deze zal de club deze doorbelasten. Zo kan het aardig oplopen. Regel dus 
tijdig vervanging als je niet kunt. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. De boetes voor de club worden 
bij herhaling steeds hoger en het niet op komen dagen kan zelf leiden tot terugtrekking van een team 
uit de competitie. 
 
Overige boetes 
Er zijn nog verschillende boetes meer, die opgelegd worden door de Basketballbond, die mogelijk 
verhaald worden op een lid of team: 

 Niet opkomen dagen van een team kost behalve de hoge boete ook nog zaalhuur of 
reiskosten van de tegenstander en scheidsrechters. 

 Niet volledig uitvoeren van de taak als zaalwacht, wordt boete verhaald op het hele team. 

 Enz.. (voor een volledig overzicht van de boetes, wordt verwezen naar “lijst van 
administratieve heffingen en boetes” vanuit de AV NBB van 21 juni 2014. 
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4.3 Aanmelden en afmelden 
Onze vereniging telt ongeveer 130 leden. Onze ledenadministratie is sinds enige jaren 
geautomatiseerd en wordt bijgehouden door de secretaris. Omdat de secretaris niet bij kan houden of 
er nieuwelingen op de trainingen aanwezig zijn, is het nodig om aanmelding, opzegging, langdurige 
blessures, verhuizing etc. schriftelijk door te geven (secretarisbcbladel@gmail.com)  
 
Aan- en afmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris, de trainer of op de website. Ook zit 
achter in dit infoboekje een bijlage met een aan- en afmeldingsformulier. Afmelden bij je trainer is 
helaas niet voldoende.  
Indien je competitie speelt, is het verplicht een digitale foto aan te leveren of deze via de app te 
uploaden. De app is te downloaden in de playstore (basketball {sportlink nbb}). 
 
Nieuwe basketballers mogen één maand, zonder verdere verplichtingen meetrainen. 
 
Afmeldingen voor het volgende seizoen dienen vóór 1 juni 2020 doorgegeven te zijn aan het 
secretariaat. Na deze datum worden er al kosten gemaakt voor het volgende seizoen en worden de 
teams ingedeeld. Indien je je tijdens het seizoen afmeldt, kan geen restitutie van de contributie 
plaatsvinden. Je bent lid voor een jaar en de club maakt ook voor een seizoen kosten. Het is dus zo 
dat als je voor het innen van het tweede deel van de contributie opzegt, het tweede deel toch gewoon 
wordt afgeschreven wordt.  

 

Als je langdurige blessures of ziekte meldt bij de secretaris kan gekeken worden of je lidmaatschap 
tijdelijk on hold gezet kan worden en kan mogelijk een deel van de contributie worden terugbetaald 
(afgezien van de vaste kosten mogelijk een deel van de variabele kosten). Achteraf kunnen we helaas 
niets meer regelen. 

 

 
 

  

mailto:secretarisbcbladel@gmail.com
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Inschrijfformulier Basketbalclub BC Bladel 
Persoonlijke gegevens 

Voornaam: 
 Achternaam:  

Adres:     

Postcode:  Woonplaats:  

Telefoonnummer:  Mobiel:  

E-mail:    

E-mail ouders:    

Geboortedatum:    

Nationaliteit:  Geslacht:  

 
Verenigen (vele handen maken licht werk) 
Wij willen graag weten op welke manier je de club zou kunnen ondersteunen (wat vind je leuk, waar 
ben je goed in of wat voor werk doe je:  

Basketbal gegevens 
Wil je competitie spelen:  Ja / Nee 
 
Hierbij meld ik me (of mijn zoon of dochter) aan als lid van BC Bladel en ga akkoord met de 
verplichtingen die dit lidmaatschap met zich meebrengen (zie infoboekje).  
 
Handtekening: Datum: 
 
 
 
(indien je jonger dan 18 jaar bent, moet een van je ouders/verzorgers een handtekening zetten) 

 
 Indien je competitie wilt gaan spelen dien je een digitale pasfoto op te sturen naar de secretaris.  
 Als je de afgelopen 5 jaar lid bent geweest bij een andere basketbalclub dient deze club een schuldvrijverklaring te 

overleggen.  

 Je kunt het formulier sturen naar onderstaande mailadres of inleveren bij het secretariaat van de club: 
 
Adres secretariaat BC Bladel:      
Benthe van den Brink 
Hendrik Consciencelaan 20 
5531 VD Bladel 
Tel: 06-46596279 secretarisbcbladel@gmail.com  

 

Machtiging automatische incasso 
Naam incassant:  Basketbalclub Bladel 

Adres:  Hendrik Consciencelaan 20 5531VD Bladel, Nederland 

Incassant ID : NL 92ZZZ402355570000 Kenmerk machtiging:  Lidnummer  

 

Naam rekeninghouder: ………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer(IBAN): .…………………………………………………………………… 

Plaats en datum: 

………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening: 

  

mailto:secretarisbcbladel@gmail.com
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Afmeldingsformulier Basketbalclub Bladel 

 

Persoonlijke gegevens 

Voor- en achternaam:       

Adres:       
Postcode en woonplaats:        
Telefoonnummer:        
e-mailadres:        
Geboortedatum :        
 
Wat is de reden dat je stopt bij BC Bladel? 
      
 
Zijn zaken die we kunnen verbeteren die te maken hebben met je vertrek? 
      
 
Opmerkingen: 
      
 

Voor 1 juni dien je je af te melden voor het volgende seizoen. Dit heeft onder andere te 

maken met het maken van nieuwe teamindelingen, administratie en regels van de bond. Bij 

afmeldingen na deze datum zijn we genoodzaakt (een deel van de) contributie in rekening te 

brengen.   

 

Hierbij meld ik me (of mijn zoon of dochter) af als lid van BC Bladel en gaat akkoord met de 

voorwaarden. 

 

Handtekening: Datum: 

 

 

(indien je jonger dan 18 jaar bent, moet een van je ouders/verzorgers een handtekening 

zetten) 

 

Je kunt het formulier inleveren bij het secretariaat van de club. 

 

Adres secretariaat BC Bladel:      
Benthe van den Brink 
Hendrik Consciencelaan 20 
5531 VD Bladel 
Tel: 06-46596279 

Of mailen naar secretarisbcbladel@gmail.com 

mailto:secretarisbcbladel@gmail.com
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HOOFDSPONSOR 

 

Alles over Groenbeheer 

 
 

Alles over Groenbeheer  

De run 8215a 
5504EM Veldhoven 
info@allesovergroenbeheer.nl 

 

Shirtsponsors  
 

 Heren 1 :  Alles over Groenbeheer 
Heren 2: Accombis Accountants | Belastingadviseurs & Axis  

 Dames 1:   
 Dames 2 :  
 U20-1:       Vacant 
 U20-2 :      Vacant 
 U18 :         Studiebox 
 U14 :         Vacant 
 U12 :         Vacant  
  
Shirtsponsoren zijn nog niet helemaal compleet, dit wordt gedurende de start van het seizoen 

geupdated.  

 

Sponsors / Donateurs  Basketbal Club Bladel 

 
Club kasactie RABOBANK  
Postbus 68, 5530 AB Bladel 
0497-650100 
rabobladelreusel@tref.nl 
 
Fysiocenter Bladel 
Mastbos 2, 5531 MX Bladel  
0497-82 02 16  
info@fysiocenterbladel.nl 

mailto:rabobladelreusel@tref.nl
mailto:info@fysiocenterbladel.nl
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 Nature‘s Green 
 Jan van Riebeeckweg 15, 5928 LG Venlo 
 0773030420 
 info@naturesgreen.nl 
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Teamindeling 
  

 
U10/12 Bert Hartogs/Jessica vd 
Heijden/Lieke Groenen/Loek Bijnen/Meis 
Schreuder  
Dex Wevers 
Kim Panken 
Lucas Matthijsse 
Lilly Wevers 
Tarek Alknbar 
Raf van Boxtel 
Frits Verhoeven 
Carla van Loon 
Tijs Hartogs 
Bregje Hartogs 
Ilse Panken 
Liam Spooren 
Tygo Wallet 
Kim Smits 
Milan Smits 
 
U14 Niels Gubbels & Jelle Bijnen  
Jelske Kramer 
Froukje Daniels 
Sjuul Niessen 
Abdullatief Alkanbar 
Boris Wouters 
Inge de Brouwer 
Bram Wouters 
Boris Castelijns 
Ties Bleijs 
Loek Bijnen 
Mathijn Goossens 
Timo van den Borne 
Jake Nuijts 
 
U18 Johan Gubbels 
Bram Bijnen 
Marius van Lippen 
Willem Gubbels 
Tuur Akkermans 
Mees Fransen 

Bram van Hoof 
Kevin Kerkhofs 
Loek Bijnen (BS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
U20-1 Thieu Wevers 
Jesper Keetels 
Kjell Berger  
Niels Gubbels  
Mike van den Broek  
Loek Willems 
Jelle Bijnen 
Achmed Mohammed  
 
U20-2 Ivan Daniëls 
Henk Lemmens 
Wessel Hendrikx 
Sven Kessels 
Edvinas Alejunas 
Jarno Bams 
Jacco Helmink  
David van Aerts 
 
  

Het is mogelijk dat teamindelingen nog een kleine wijziging zal krijgen. Dit zal tijdig worden 
doorgegeven. Teamindelingen zijn onder voorbehoud.  
 
BS = Bankspeler, dit houdt in dat de speler in 2 teams zal spelen. De coaches overleggen onderling welk 
team prioriteit heeft 
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Heren 1: Fedde vd Brink 
Ruud Gelissen 
Roel Hermans 
Erwin van Loon 
Tom Raes 
Luuk Wouters 
Jorg Melis 
Thieu Wevers 
Tom v Kuijk 
Luuk Daniëls 
Max Groeneveld (BS) 
Niels Gubbels (Bs) 
Ivan Daniëls (BS) 
 
Heren 2 Eigen coach 
 
Joris Klerks 
Max Groeneveld 
Ivan Daniëls 
Frans Heesters 
Paul v Pelt 
Sander Aarts 
Dirk Antonius 
Robin Soetens 
Hein v Beers 
Niek Wouters 
Peter Wouters  
Johan Gubbels 
Niels Vogels 

 
Dames 1: Fieke de Wit 
Lieke vd Hurk 
Bente Huijbregts 
Christel Antonis 
Astrid Helmer  
Miriam v Griethuysen 
Marije Geerts 
Marit Ketting  
Benthe van den Brink 
Jessica van der Heijden (BS) 
Lieke Groenen (BS) 
Amber Groenen (BS) 
 
Dames 2 Eigen coach 
 
Robin van Hees 
Kim v Gompel 
Gisela Verheijen 
Meis Schreuders 
Karlijn Heeren 
Aaf Jansen  
Chantal v Zuilichem 
Suus van Gompel  
Lieke Groenen  
Amber Groenen  
Jessica van der Heijden 
 
 

 
 

 


