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HUISHOUDELIJK REGLEMENT OXACO BBC BOECHOUT 
VERSIE  26/06/2018 

 
 

  
A - Bevestiging van akkoord 
 
1. Door de ondertekening van de aanvraag tot aansluiting en vergunning verklaart het lid (desgevallend samen 
met zijn ouders) zich ook akkoord met de missie, de visie, de basisprincipes en het huishoudelijk reglement van 
Oxaco BBC; hij/zij zal zich dan ook dienovereenkomstig dienen te gedragen.  
 
2. De laatste versie van het huishoudelijk reglement is steeds te vinden op de website van Oxaco BBC: 
http://oxacobbc.be/  
 
3. Ook de trainers worden verondersteld dit huishoudelijk reglement op te volgen. Zij kunnen echter, 
aanvullend aan en niet in tegenspraak met dit reglement, nog eigen afspraken opstellen per spelersgroep.  
 
4. Het Huishoudelijk Reglement kan jaarlijks door het bestuur worden gewijzigd en zal in deze gevallen 
opnieuw op de website gepubliceerd worden.  
 
5. Niet in dit reglement voorziene feiten of voorvallen zullen door het bestuur van Oxaco BBC in een sportieve 
geest worden opgelost.  
 

 
 

B -  Sportieve afspraken 
  
1. Trainingen:  

- Iedere speler/speelster is verplicht aan de trainingen deel te nemen. Kan hij/zij om een of andere reden niet 
aanwezig zijn, dan zal hij/zij de trainer tijdig verwittigen. Indien de trainer niet bereikbaar is, dan verwittigt men 
de ploegverantwoordelijke.  

- Behoudens anders overeengekomen met de trainer, volgt men in geval van kwetsuur de trainingen van op de 
bank.  

- De spelers/speelsters zorgen er voor om vóór de aanvang van de training volledig klaar te zijn om het veld te 
betreden. Afwijkingen dienen vooraf besproken en goedgekeurd te worden door de trainer.  

- Andere mensen worden enkel in de zaal toegelaten indien de trainingen niet worden gestoord en indien de 
coach niet anders beslist.  

- Na elke training of wedstrijd, thuis of op verplaatsing, dient men er voor te zorgen dat de kleedkamer netjes 
terug achtergelaten wordt. Iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en het geheel valt onder het 
toezicht van de trainer en/of de kapitein.  

- De verantwoordelijkheid van de trainer over de spelers/speelsters (tem U14) eindigt 10’ na de training. Indien 
dit niet mogelijk is moet opvang voorzien worden, eventueel in samenspraak met de ploegafgevaardigde, door 
een van de ouders tot 10’ na de training.  
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- Indien de trainer door onvoorziene omstandigheden niet op een training of wedstrijd kan zijn, zoekt de 
trainer een vervanger (iemand van de Oxaco coaching staff) en licht daarna de sportcoördinator of voorzitter 
van de sportraad in.  

- Bij aanvang van het seizoen maakt elke trainer/coach afspraken met de ouders i.v.m. de manier van werken 
en de verwachtingen tussen speler, trainer/coach en ouders onderling.  

2. Wedstrijden:  

- Bij de aanvang van het seizoen wordt door de coach meegedeeld hoelang voor de aanvang van de wedstrijd 
de speler / speelster aanwezig dient te zijn.  

- Alle spelende leden vanaf de U16 moeten hun identiteitskaart voor de wedstrijd overhandigen aan de 
ploegverantwoordelijke of coach. Het in gebreke blijvende lid betaalt de (door de club) vastgestelde boete van 
5 €.  

- De spelers / speelsters onthouden zich op en rond het veld ten allen tijde van onbehoorlijk gedrag en/of 
beledigingen ten opzichte van de tegenstrever, de scheidsrechters, de coach, de ploegmaats, het bestuur en de 
toeschouwers. Indien het gedrag van een speler / speelster bij herhaling en na officiële verwittiging door coach 
en/of lid van de Raad van Bestuur, onbehoorlijk blijft, kan een direct einde aan de samenwerking gesteld 
worden, conform de statuten.  
 
- Voor seniors moet vakantie gepland worden tijdens vrije weekends van competitie en/of bekerwedstrijden. 
Afwijkingen worden enkel toegestaan mits uitdrukkelijke goedkeuring van de trainer.  

 

- De opwarming vóór de wedstrijd gebeurt in de originele OXACO warming-ups, indien deze deel uit maken van 
de wedstrijdkledij.  

 

- Technische fout: Indien een speler /speelster vanaf U16  herhaaldelijk een technische fout krijgt, kan het 
Bestuur extra sancties opleggen. 

 

- Alle verplaatsingen gebeuren met persoonlijk vervoer.  
  
 
3. Uitrusting:  

- De club zorgt voor de wedstrijduitrusting. Deze ploeguitrusting wordt na elke wedstrijd gewassen. De 
richtlijnen van de ploegverantwoordelijke worden hierbij volledig gevolgd.  

- Het dragen van de volledige uitrusting is verplicht voor alle wedstrijden en verboden voor de trainingen. Voor 
deze trainingen heeft elke speler/speelster, indien gewenst door de coach, steeds een witte en een gekleurde 
(donkere) T-shirt bij.  

- Ieder lid is verantwoordelijk voor de kledij en het materiaal dat hem/haar wordt toevertrouwd. Schade of 
verlies dient vergoed te worden. Elke speler betaalt een waarborg voor zijn uitrusting van €25. Op het einde 
van de competitie wordt de uitrusting terug binnengeleverd. De waarborg wordt teruggeven op het moment 
dat de speler de club verlaat en de uitrusting volledig heeft binnengeleverd. De waarde van de ontbrekende 
kledij zal door de club van de waarborg worden gehouden. Indien de waarborg niet toereikend is, zal het tekort 
van het bepaalde stuk in rekening gebracht worden.  
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4. Clubscheidsrechters:  

 
-De junior official is verantwoordelijk voor het leiden van de wedstrijden U8 (3 tegen 3) en de peanutstornooien. 
Iedereen vanaf 14 jaar (speler, ouder, coach, ...) en aangesloten bij Basketbal Vlaanderen kan deze wedstrijden 
leiden. Er wordt verwacht van de junior official dat hij/zij een teacher is voor deze spelers. Leg kort uit aan de 
speler waarom je fluit, waarom het loopfout is, waarom het dubbel dribbel is, ... Zo werken we samen met de 
coaches aan een betere begeleiding van onze jeugdspelers! Alvorens de junior official de wedstrijden kan leiden, 

dient hij/zij de richtlijnen voor het leiden van wedstrijden U8 (3 tegen 3) grondig door te nemen. 

- De youth official is verantwoordelijk voor het leiden van de wedstrijden bij U10 (4 tegen 4) en U12 (5 tegen 5). 
Iedereen met een licentie vanaf 14 jaar (speler, ouder, coach, ...) en een cursus ingericht door 
Basketbal.Vlaanderen heeft gevolgd kan deze wedstrijden leiden. Zodra de deelnemer de opleiding heeft 
voltooid, zal hij/zij een licentie voor 4 seizoenen verkrijgen. Vervolgens kan hij/zij zich verder specialiseren door 
de Official cursus te volgen of zijn/haar Youth Official licentie laten verlengen door jaarlijks een digitale 
bijscholing te volgen. Naast de licentie zal hij/zij ook een fluitje + youth official shirt ontvangen. 

 
 

C - Administratieve afspraken  
 
1. Medisch:  

- Zo lang er geen clubdokter is aangesteld staat het de speler/speelster vrij om bij ziekte of verwonding zijn 
eigen arts te consulteren. Voor seniors moet elke diagnose binnen de 24 uur gemeld worden aan de trainer, 
gestaafd door middel van een medisch attest.  

- Ongevallen aangiften (formulieren te downloaden via de website of verkrijgbaar via de ploegafgevaardigde) 
moeten binnen de 8 dagen digitaal aangeleverd worden bij Dhr Luc KEYNEN via  luckeynen@gmail.com.  

- De senior spelers mogen deelnemen aan wedstrijden in het kader van de nevencompetities. In het geval hij 
hier een kwetsuur zou oplopen, verliest hij zijn vergoeding tijdens de periode van herstel.  
 
 
2. Media:  

- Tijdens mogelijke interviews aan de pers moet de speler/speelster zich positief uitspreken over club, 
wedstrijden en bestuur. Bij fotosessies zorgt de spelers/speelsters voor onberispelijke kledij.  

 
3. Privacybeleid: 
 
-Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om 
uw privacy te beschermen. In het privacybeleid van OXACO BBC  laten we u weten welke gegevens we 
verzamelen als de website oxacobbc.be bezoekt of wanneer u lid wordt bij OXACO BBC, waarom we deze 
gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring op de website oxacobbc.be kunnen verbeteren. 
Zo snapt u precies hoe wij werken. 

-Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van OXACO BBC. U dient zich ervan bewust te zijn 
dat OXACO BBC niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door lid te 
worden van OXACO BBC of gebruik te maken van de website geeft u aan dit privacy beleid te accepteren. 

http://basketbal.vlaanderen/basketbal-spelen/peanuts
http://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Emily/Junior%20Official.pdf
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-OXACO BBC respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

-Het privacybeleid is in een apart document vastgelegd en steeds consulteerbaar op de website 
www.oxacobbc.be. 

 
4. Lidgeld:  

- Het lidgeld dient betaald te worden voor 1 september van elk kalenderjaar. Bij niet betaling van het lidgeld 
wordt de desbetreffende speler/speelster als “niet-speelgerechtigd “ beschouwd en kan deze niet deelnemen 
aan trainingen en matchen tot het lidgeld betaald is. 

- Voor de U8 gelden volgende regels:  
o Indien de speler van bij de start van het seizoen is aangesloten, dient de eerste schijf (120 euro) van het 
lidgeld betaalt te zijn voor 15 september. De tweede schijf (70 euro) dient betaald te worden voor 15 januari.  

o Voor latere aansluitingen gelden de volgende regels:  
- Aansluiting in september / oktober: € 110 direct betalen en € 70 in januari  

- Aansluiting in november: € 110 direct betalen en € 50 in januari  
- Aansluiting in december: € 110 direct betalen en € 30 in januari  
- Aansluiting in januari: € 110 direct betalen  

- Aansluiting in februari: € 80 direct betalen  
- Aansluiting in maart: € 60 direct betalen  

- Aansluiting in april: € 30 direct betalen  
 

- De hoogte van het lidgeld en de betalingsformule worden ook jaarlijks door de Raad Van Bestuur bepaald.  

 

- Spelers zijn gehouden om voor 31 mei aan te geven dat zij hun lidmaatschap wensen te beëindigen. Wie nog 
geen lidgeld voor het komende seizoen betaalde en besluit om te stoppen na 31 mei, zal gevraagd worden om 
25 euro te betalen voor gemaakte onkosten.  

 

Betaalde lidgelden worden in principe niet terugbetaald.  
- Voor spelers die stoppen tijdens het seizoen worden nooit lidgelden of werkingswaarborgen terugbetaald. 

- Voor langdurig gekwetsten wordt maximum de helft van het betaalde lidgeld terugbetaald, mits voorlegging 
van een doktersattest en een verklaring van de coach dat aantoont dat de speler 4 maanden onafgebroken en 
volledig “out” was gedurende één seizoen. De werkingswaarborg wordt in dit geval nooit terugbetaald omdat 
deze steeds kan worden terugverdiend. 

 

Latere aansluitingen: 

-Het lidgeld en de werkingswaarborg worden betaald voor een periode van 9 maanden nl. vanaf augustus tot 
en met april. 

- Voor spelers die tijdens het seizoen aansluiten wordt het nog te betalen lidgeld met volgende verdeelsleutel 
bepaald:  

(totaal bedrag lidgeld gedeeld door 9 maanden ) vermenigvuldigd met het aantal nog te spelen maanden 
inclusief de maand van aansluiting met een minimum van 65 euro. 

 

- Voor spelers die tijdens het seizoen aansluiten wordt de nog te betalen werkingswaarborg met volgende 
verdeelsleutel bepaald:  

(totaal bedrag werkingswaarborg gedeeld door 9 maanden ) vermenigvuldigd met het aantal nog te spelen 
maanden inclusief de maand van aansluiting (afgerond naar de dichtst liggende schijf van terugbetaling). 
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Voorbeeld: provinciale speler sluit aan 18 december  

-> (lidgeld bvb 310€ : 9 maand) x 5 maand = 172 euro 

-> (werkingswaarborg bvb 75€ : 9 maand) x 5 maand = 42 euro afgerond naar de dichtst liggende schijf van 
terugbetaling wordt dit 50 euro  

 

5. Boetes, sancties:  

- In de sfeer van sportiviteit wenst een club als Oxaco BBC nooit als beschuldigde voor tuchtorganen te 
verschijnen. Daarom zullen alle kosten die dergelijke procedures met zich meebrengen, worden verhaald op 
het betreffende lid of zijn ouders, wanneer een tuchtstraf door vermelde tuchtorganen tegen het betreffend lid 
en/of Oxaco BBC wordt uitgesproken. Forfaitonkosten die de club ontvangt t.g.v. afwezigheid van spelers 
zonder geldige reden op een wedstrijd, kunnen eveneens worden verhaald op de betrokken spelers. Bij niet 
betaling van deze schulden zal de speler/speelster geschorst worden tot deze schulden betaald zijn.  

- Wordt de club aansprakelijk gesteld voor de schade die voor, tijdens of na een wedstrijd of een training door 
een lid wordt aangericht, dan zal de club die schade op dat lid verhalen.  

 
 

D - Functionele afspraken  
 
1. Medewerking en activiteitenborg:  

- Van alle leden wordt verwacht dat ze regelmatig meewerken aan en/of aanwezig zijn bij de activiteiten die 
door de club georganiseerd worden.  

Om dit engagement te stimuleren wordt er bij de start van elk seizoen door het oudst spelend lid van een gezin 
een activiteitenborg betaald van 75 euro die als volgt kan worden terugverdiend: 

- 25 euro 2  personen/spelend lid helpen bij 1 activiteit /seizoen.  

- 25 euro  2  personen/spelend lid tappen bij 1 sportpaleis evenement /seizoen. 

- 25 euro 2  personen/spelend lid nemen deel aan 1 activiteit /seizoen 

- Een lijst met in aanmerking komende activiteiten wordt op de website www.oxacobbc.be gepubliceerd. 

- De activiteitenborg dient onafhankelijk van het lidgeld betaald te worden voor 1 september van elk 
kalenderjaar. Bij niet betaling van de borg wordt de desbetreffende speler/speelster als “niet-speelgerechtigd “ 
beschouwd en kan deze niet deelnemen aan trainingen en matchen tot de borg betaald is. De coach wordt 
hiervan op de hoogte gesteld. 

- De afrekening en eventuele terugbetaling van de activiteitenborg gebeurt uiterlijk op 15 juli. Indien een speler 
er voor kiest niet deel te nemen aan één of meerdere van hogergenoemde activiteiten; zal het niet 
terugbetaalde deel van de borg worden overgeboekt naar de bankrekening van de clubkas.  

2. Infrastructuur en materiaal:  

- Het reglement van de sporthal dient ten allen tijde gevolgd en gerespecteerd te worden.  
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- De kleedkamers zullen steeds netjes worden achtergelaten.  

- Het is ten strengste verboden aan ringen of doelstellen te gaan hangen.  

- De ballen worden na de trainingen en wedstrijden opgeborgen in de aangeduide rekken. 
 

 
 

E - Afspraken in verband met gedrag en attitude  
 
1. De spelers:  
 
- Wordt verwacht:  

o Reageer uw teveel aan energie af op snel en precies teambasket  

o Beleefdheid altijd en overal  

o Concentratie zowel op als naast het veld  

o Aanmoediging van ploegmaats  

o Sportiviteit tegenover ploegmaats en tegenstrever  

o Teamwork  

o Respecteer beslissingen van de scheidsrechter onvoorwaardelijk, ook al zijn ze naar uw mening fout  

o Respecteer de inzet van uw coach, hij beoogt hetzelfde doel als jullie  
 

- Wordt niet verwacht:  
o Negatieve kritiek tegenover ploegmaats, coach, begeleiders, refs en tegenstrever  

o Technische en opzettelijke fouten  
 

2. De trainers:  
 
- Wordt verwacht:  

o Wees een voorbeeldfunctie  

o Wees steeds op tijd, draag aangepaste kledij en wees naar buiten uit steeds positief over Oxaco BBC  

o Tracht positief te coachen.  

o Bespreek problemen zo snel mogelijk met de spelers.  

o Op elke sportraad aanwezig te zijn en de al daar genomen beslissingen als vertrouwelijk te 
behandelen.  

 
- Wordt niet verwacht:  

o Zelf kritiek geven of kritiek dulden op scheidsrechters, tegenstrevers, tafel officials, publiek, bestuur.  
 
 
3. De ploegafgevaardigde:  
 
- Wordt verwacht:  

o De vertegenwoordiger te zijn van het bestuur van Oxaco BBC bij de scheidsrechters en bij de 
delegatie van de tegenstrevers.  

o Waakt samen met de coach over het correcte gedrag van spelers / speelsters. 
 

- Wordt niet verwacht:  
o Zelf kritiek geven of kritiek dulden op scheidsrechters, tegenstrevers, tafel officials, publiek, bestuur.  
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4. De ouders:  
 
- Wordt verwacht:  

o Blijf uw kind aanmoedigen, ook na een verloren wedstrijd  

o Leer uw kind op tijd komen (bij wedstrijden en trainingen)  

o Wees een voorbeeldfunctie voor uw kind  

o Wees sportief en probeer te helpen waar nodig zodat uw kind in een fijne club kan spelen.  
 

- Wordt niet verwacht:  
o Zelf kritiek geven of kritiek dulden op eigen ploeg, scheidsrechters, tegenstrevers, tafel officials, 
publiek, bestuur.  

 
 

D - Drugsbeleid 
 
Oxaco verzet zich tegen alles wat te maken heeft met drugs, deze middelen zijn hoe dan ook verboden.  
 
Met “drugs” worden enerzijds de illegale drugs bedoeld, waarvan het bezit en het gebruik door minderjarigen 
in elk geval verboden is. Anderzijds worden ook de “legale drugs” zoals medicatie en alcoholische dranken 
bedoeld, waarvan misbruik negatieve gevolgen heeft op het functioneren in het algemeen en in clubverband in 
het bijzonder.  
 
Wanneer een speler/speelster binnen de club betrapt wordt op het bezit of gebruik van illegale drugs worden 
de ouders onmiddellijk gecontacteerd en wordt hij/zij uit de club gezet. Verhandelen (doorgeven, ter 
beschikking stellen, verkopen) van drugs leidt steeds tot het inschakelen van politiediensten en parket. Onder 
zichtbare invloed van drugs of alcohol verschijnen op training of wedstrijd leidt tot een onmiddellijke 
schorsing.  
 
 
 
Voor vragen of meer informatie kan je steeds bij een lid van de Raad van Bestuur terecht.  

 


