Algemene voorwaarden Basketbal Vereniging Isala
I. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op je lidmaatschap van Basketbal Vereniging
Isala (B.V. Isala) gevestigd te Deventer. Door je aan te melden als lid van B.V. Isala bevestig je,
dat je bekend bent en akkoord gaat met deze voorwaarden.
Deze Algemene voorwaarden zijn goedgekeurd tijdens de ALV van 3-9-2020.

II. Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap is pas definitief nadat het bestuur van B.V. Isala je aanmelding heeft
bevestigd.
2. Je lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

III. Duur
1. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan.
2. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Opzegging van het lidmaatschap kan plaatsvinden
door zowel het lid als door B.V. Isala op elk gewenst moment.
3. Beëindiging van het lidmaatschap vind plaats aan het einde van het speelseizoen (juli).
4. Het lidmaatschap eindigt automatisch in geval van het overlijden van het lid.
5. Opzeggen kan per e-mail naar leden@bvisala.nl
6. Opzegging voor het volgend seizoen dient voor 1 mei doorgegeven te zijn bij
de ledenadministratie.
7. Bij langdurige blessures wordt per geval (na aanvraag van de geblesseerde), door het bestuur
gekeken voor een tijdelijke stop van de verschuldigde contributie.

IV. Contributie
1. Voor de actuele contributieprijzen, verwijzen wij u naar onze website www.bvisala.nl .
Wanneer een lidmaatschap later in het seizoen wordt aangegaan zal de contributie naar rato
worden verrekend.

2. Recreanten krijgen een korting (zie website).
3. De contributie kan op twee manieren worden geïncasseerd:
- eenmalig aan het begin van het seizoen, of;
- in 10 maandelijkse termijnen.
Bij het in 1 keer voldoen van de contributie wordt er een korting van €10,- verrekend.
4. B.V. Isala kan de contributie jaarlijks, per 1 januari, naar inflatie, verhogen.

V. Rechten en plichten
1. Het bestuur van B.V. Isala deelt leden in het team in, waarin deze leden het beste passen.
Daarbij worden leeftijd, spelniveau en ervaring in acht genomen en wordt de trainer/coach
geraadpleegd.
2. B.V. Isala biedt haar leden gelegenheid om minimaal eenmaal per week te basketballen, met
uitzondering van schoolvakanties en bijzondere feestdagen. Trainingsavonden van B.V. Isala zijn
vaste trainingsavonden.
3. Alle leden, of hun ouders dienen zich in te schrijven voor een, door het bestuur beschreven
taak om zo de vereniging te ondersteunen (Iedereen een taak). Voor een actuele takenlijst
verwijzen wij naar onze website www.bvisala.nl.

Daarnaast zijn alle competitie spelende Leden van B.V. Isala, en/of ouders van jeugdleden,
verplicht minimaal twee keer per jaar ondersteuning te bieden aan de vereniging rondom
taken betreffende de competitie. Hierbij valt te denken aan het bemannen van de jurytafel of
het optreden als scheidsrechter. Het schema hiervoor wordt door de trainer verstrekt.
4. De scheidsrechters F-cursus van de NBB is verplicht voor alle spelende leden die in het lopende
seizoen 16 jaar (en ouder) zijn, en voor alle spelende leden die 16 jaar worden tijdens het
lopende seizoen. Uitzonderingen zijn leden die staan ingeschreven als recreatieve leden.
Overige uitzonderingen worden verder individueel (na schriftelijke indiening van het bezwaar bij
het bestuur door de betrokken persoon) besproken en gewogen door het bestuur. De uitkomst
is bindend, geldt voor één (1) seizoen en kan op geen enkele manier een precedent scheppen
voor andere leden.
5. Competitie spelende leden van B.V. Isala dienen tijdig, uiterlijk de training voor de te spelen
wedstrijd, kenbaar te maken wanneer zij verhinderd zijn een wedstrijd te spelen.

6. Bij uitwedstrijden dienen de teams zelf voor vervoer te zorgen.
7. B.V. Isala stelt trainers de mogelijkheid om voor de jeugdteams rij- en wasroosters beschikbaar
te stellen via de website. Het schema voor het uitvoeren van competitie gerelateerde taken is
tevens ook op deze website terug te vinden www.bvisala.nl.

VI. STRAFMAATREGELEN
1. Het bestuur is gerechtigd een bepaald lid te straffen door royement, schorsing en/of het
opleggen van een geldboete, in geval van:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Het niet tijdig voldoen van verschuldigde contributie of boeten.
Het schaden van het belang van de vereniging.
Het schaden van de belangen van de NBB.
Wangedrag.
Niet nakomen van wedstrijdwerkzaamheden.
Niet of niet tijdig afmelden voor trainingen, vergaderingen, etc.

2. Onder wangedrag wordt ook verstaan, het zonder gegronde redenen weigeren of onthouden
van medewerking aan bevoegde organen van de vereniging of aan enig persoon, bij de
vervulling van een officiële functie, moedwillig of lijdelijk verzet plegen tegen die personen of
organen, alsmede door woord, daad of geschrift ondermijning van hun gezag.
3. B.V. Isala zal bij het niet uitvoeren van taken omtrent de competitie (fluiten en tafelen) een
geldboete opleggen. De persoon die invalt krijgt een deel van deze boete als vergoeding. Voor
de hoogte van de boete verwijzen wij u naar onze website, www.bvisala.nl .
4. Schorsing. Tijdens de schorsing verliest de betrokkene zijn rechten als lid, uitgezonderd het
recht van beroep. Schorsing ontheft de geschorste niet van zijn financiële verplichtingen jegens
de vereniging.
5. Beroep. Tegen elke straf kan beroep worden aangetekend overeenkomstig de volgende
bepalingen. Dit beroep wordt behandeld door de commissie van beroep.
6. De secretaris van de vereniging geeft van het opleggen van een straf onverwijld schriftelijk
kennis aan het gestrafte lid.

VII. Aansprakelijkheid
1. B.V. Isala sluit via de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) voor alle spelers een collectieve
ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af. Dit bedrag wordt via de contributie
verrekend.
2. B.V. Isala stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
3. B.V. Isala stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van speler opgelopen bij de trainingen. De
basketbal vereniging is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds
aanwezige fysieke klachten van de speler.
4. Bij opzettelijk aangebrachte schade aan materieel of personen, vernieling, diefstal zal de
politie ingeschakeld worden en zullen alle kosten verhaald worden op de dader.
5. Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.

VIII. Foto’s / Video’s
1. Bij de aanmelding voor een lidmaatschap geeft ieder lid aan of hij/zij toestemming geeft dat er
foto’s en of video’s gemaakt worden tijdens trainingen of wedstrijden. Ook dient er eenmalig
toestemming gegeven worden om foto’s te plaatsen op social media en de website
www.bvisala.nl

IX. Privacy
1. B.V. Isala stelt geen adresgegevens beschikbaar aan derden. B.V. Isala behoudt zich het recht
voor om telefoonnummers aan leden van B.V. Isala te verstrekken, ten behoeve van
informatievoorziening naar clubleden.

X. Wijzigingen
1. B.V. Isala kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op www.bvisala.nl
gepubliceerd. U wordt aangeraden regelmatig te controleren of er wijzigingen in de
voorwaarden zijn opgetreden.
2. Tot wijziging van de algemene voorwaarden kan slechts worden overgegaan in een algemene
ledenvergadering, als tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen voor de wijziging zijn.

