Huishoudelijk Reglement
Dynamo Bertem wil een sportvereniging zijn die kinderen, jongeren en
volwassenen kansen biedt om via basketbal zichzelf maximaal te ontplooien.
We leiden daarom spelers niet enkel sportief op, maar we brengen ook
maatschappelijke waarden zoals verantwoordelijkheidszin, stiptheid,
vastberadenheid, doorzettingsvermogen, sociaal gedrag, luisterbereidheid,
openheid en vooral teamspirit, bij.
Wij zijn geen club van sterspelers, maar een club die z’n sterkte haalt uit het
spelen voor en met elkaar. Dit kan maar omdat onze spelers gesteund worden
door ouders, vrienden, bestuur, trainers,...
Wij streven er dan ook naar dat iedereen zich thuisvoelt bij Dynamo Bertem.

Goede afspraken zijn hierbij noodzakelijk.

Studies komen op de eerste plaats
Het beeindigen van de aangevatte studies van de jeugdspeler is ook voor
Basket Dynamo Bertem een prioriteit. De studies komen op de eerste plaats.
Ook een basketbalspeler moet over de nodige verstandelijke ontwikkeling
beschikken om tot een goed niveau te kunnen evolueren.
Een opleiding tot basketbalspeler en een studie aan de lagere/middelbare
school of een beroepsopleiding zijn zeker te combineren. Voldoende
schooldiscipline zal echter noodzakelijk zijn.
Wij zijn ervan overtuigd dat spelers die een goede planning aanhouden, hun
studies perfekt kunnen combineren met hun sport. Mocht je als speler
ondanks een serieuze planning toch nog onvoldoende tijd voor je studies
hebben, dan gaat het studiewerk altijd voor op een training.
Als de resultaten tegenvallen, is het op de allereerste plaats een taak van de
ouders en/of de speler om dat bij de begeleiding te melden, bij voorkeur in
een zo vroeg mogelijk stadium. Zo kan er samen worden gezocht naar een
passende oplossing.
Als de studie-inzet gering is, zullen er in overleg met de ouders maatregelen
genomen worden, die kunnen varieren van een waarschuwing, minder trainen
of wedstrijden spelen tot en met een schorsing voor een bepaalde duur. Studie
gaat in ieder geval voor op basketbal!Charter voor de spelers, trs en
De charters voor de spelers, de trainers en de ouders maken integraal deel uit
van dit huishoudelijk reglement.R
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espect
Verantwoordelijkheidszin van iedere betrokkene
Ouders en supporters zijn belangrijk om een kind blijvend te laten sporten,
hun steun is nodig!
- Positieve ondersteuning van de ploeg, zelfs al loopt het niet goed, is niet
altijd vanzelfsprekend. Maar toch, heeft de ploeg of de coach een slechte
dag of is de arbitrage partijdig: ouders hebben een voorbeeldfunctie en een
negatieve houding wordt snel overgenomen en dan wordt er (nog) slechter
gespeeld in plaats van beter !
- Racisme en racistische opmerkingen worden niet getolereerd!
- Grof taalgebruik is steeds uit den boze !
- Onbetamelijk gedrag tegenover medespelers of tegenstrevers, trainers,
scheidsrechters of tafelofficials wordt niet aanvaard.
- Er wordt geen commentaar op coaches of spelers gegeven. Opmerkingen
zijn te bespreken met de jeugdcoördinator.
- Bij het wassen van de tenues wordt de werkwijze, beschreven in een
documentje in de sportzak of mand van de truitjes, strikt gevolgd. Zeker niet
in de droogkast steken en NIET strijken!
- Na een wedstrijd of training gaan de spelers, in afspraak met hun ouders, op
een redelijk tijdstip naar huis. Dynamo Bertem kan geenszins als opvang
gebruikt worden.
- Niet in dit document voorziene feiten of voorvallen zullen door het bestuur in
een sportieve geest worden opgelost.

Aansluiting
Vanaf het schooljaar waarin een kind zes (6 ) jaar wordt, kan het zich
aansluiten bij Dynamo Bertem. Vooraleer aan te sluiten, krijgt het kind
gedurende een tweetal trainingen de kans te ervaren of deze sport hem/haar
ligt.
Tijdens deze twee trainingen is het kind nog NIET verzekerd door de club en
gebeurt de sportbeoefening op eigen risico. Dynamo Bertem aanvaardt geen
enkele verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen.
Indien deze eerste ervaring meevalt, zal worden gevraagd een
licentieformulier in te vullen als lid van de VBL. Deze licentie, samen met een
medisch getuigschrift en het betalen van het lidgeld, geeft het kind de
toelating deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden. Daarnaast wordt
gevraagd een inschrijvingsformulier voor de club in te vullen. Hiermee wordt
het kind definitief lid van de club.
Belangrijk: Je kan pas deelnemen aan een competitiewedstrijd drie dagen
nadat je licentieformulier werd verzonden.
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Lidgelden
Van zodra U (of uw kind) aangesloten is bij de VBL , kan U (of uw kind) bij
ongeval genieten van een verzekering 'lichamelijke letsels' of
'burgerrechterlijke aansprakelijkheid', beiden afgesloten via de Vlaamse
Basketbal Liga (VBL) bij de verzekeringsmaatschappij ETHIAS aan RIZIVtarieven.
Deze aansluiting gebeurt via de secretaris die de nodige papieren zal opmaken
en aan de betreffende instanties zal doorgeven. Vanaf dat ogenblik moet er
ook lidgeld betaald worden. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald en wordt in
detail beschreven in de ontvangstbrochure.
De betaling gebeurt door overschrijving op de rekening 230-0217145-79 van
Dynamo Bertem, met duidelijke vermelding van naam en voornaam van de
speler en het sportief jaar in de mededeling.

Wat is begrepen in de lidgelden
In het lidgeld is inbegrepen:
- een spelerslicentie bij de VBL;
- een verzekering bij de VBL voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid;
- alle wedstrijden (oefenwedstrijden, bekerwedstrijden,
competitiewedstrijden, tornooien);
- de vergoedingen van de opgeleide en gediplomeerde trainers;
- de onkosten van de scheidsrechters;
- het ter beschikking stellen van de wedstrijdkledij;
- het gebruik van de sporthal;
Stages die de club bijkomend inricht, zijn niet inbegrepen in het lidgeld. Na
akkoord van penningmeester / voorzitter is het mogelijk een regeling te
bekomen voor een gespreide betaling van het lidgeld.
Er worden geen verminderingen toegestaan voor spelers die maar gedeeltelijk
de trainingen kunnen volgen. Een deel van het lidgeld kan gerecupereerd
worden via het ziekenfonds.
Bezorg ons tijdig uw ziekenfondsattest ter ondertekening.

Een speler die niet in orde is met zijn lidgeld is niet verzekerd en
kan dus niet meespelen (geen trainingen en geen wedstrijden) !
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Aangifte ongeval
Als ingeschreven speler bij de VBL ben je verzekerd tegen ongevallen en
kwetsuren.
Bij het oplopen van kwetsuren tijdens de trainingen of de wedstrijden wordt
door de trainer of ploegbegeleider een ongevalformulier meegegeven.
Dit aangifteformulier wordt, nadat het door de dokter is ingevuld, zo snel
mogelijk overhandigd aan de secretaris (binnen de vijf dagen na het ongeval) ,
die voor de verdere administratie zal zorgen. Elk ongeval met
dokterstussenkomst, moet namelijk binnen de zeven werkdagen aan de
verzekering gemeld worden.
Vraag enkel een aangifteformulier bij een ernstige kwetsuur. Als je het
formulier invult, kan je minstens 2 tot 3 weken niet spelen. Vraag voor alle
zekerheid aan de arts of kinesist of het medisch en/of financiëel de moeite
loont.
Stuur nooit zelf papieren naar de bond, maar stuur steeds alle papieren naar
de club. Alle documenten moeten originelen zijn, anders keert de bond geen
vergoeding uit. Fotokopies worden door de club zelf genomen.
Na afrekening met de ziekenkas stuur je alle documenten naar de secretaris
van de club. Pas nadat de secretaris in het bezit is van het attest, waaruit een
volledig herstel blijkt, kan je opnieuw aan de slag. Vermeld op bijgaand
formulier uw rekeningnummer.
De inhoud van de verzekeringspolis kan op het secretariaat geraadpleegd
worden.
Aangifteformulieren zijn verkrijgbaar via het internet /website of bij de
jeugdverantwoordelijke /ploegbegeleider.

Onze club leeft !
Een club leeft bij de gratie van haar leden. spelers, coaches, ouders,
bestuur,... allen streven we hetzelfde doel na: een gezonde club die haar
doelstellingen kan waarmaken.
Daarom investeren tal van mensen heel wat van hun vrije tijd in Dynamo
Bertem.
Om het maximum te halen uit al die goodwill, de volgende afspraken:
– Bij evenementen georganiseerd door de club proberen vooreerst de spelers,
maar in de mate van het mogelijke ook de ouders, aanwezig te zijn. Het is
een kans om de club te steunen en beter te leren kennen.
– In dezelfde context: spring bij thuiswedstrijden ook eens binnen in de
kantine. Daar kan, tussen pot en koffie, nog wat nagepraat worden met
ouders, coaches, bestuur.
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De ploegafgevaardigde maakt de afspraken.

Samenwerking met Leuven Bears
Dynamo Bertem heeft een samenwerkingsverband met de top basketbalclub
Leuven Bears. Dit samenwerkingsverband is gesteund op wederzijds respect,
begrip en steun bij de opleiding van jonge spelers. Dit houdt eveneens in dat
Dynamo Bertem kan rekenen op technische en logistieke steun.
Dynamo Bertem wenst deze inspanningen te leveren ten bate van de club en
de toekomst van de jongeren. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd dat
talentvolle jongeren zich verder kunnen ontwikkelen in een aangepaste
omgeving qua opleiding, collega-spelers en technische omkadering.
Dynamo Bertem wenst dit samenwerkingsverband verder uit te bouwen en
formeel in overeenkomsten vast te leggen.

Het Bestuur
1. Het bestuur beheert en leidt de club naar best vermogen. Het streeft tijdens
zijn beraad naar unanimiteit in de besluitvorming.
2. Het bestuur komt tijdens het basketbalseizoen elke maand en daarbuiten
ten minste om de twee maanden in vergadering bijeen.
3. Ieder clublid kan zich met voorstellen, opmerkingen of klachten tot een
bestuurslid wenden. Deze laatste kan die punten op de agenda van de
bestuursvergadering laten inschrijven, of ze vrij tijdens de betreffende
vergadering ter sprake brengen.
4. Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden waarop alle clubleden
worden uitgenodigd.
5. Taakverdeling binnen het bestuur:
5.1. Voorzitter: algemene leiding / spreekbuis van de club;
5.2. Secretaris: verzorgt de administratie;
5.3. Verantwoordelijke voor senioren ploegen;
5.4. Verantwoordelijke jeugdwerking;
5.5. Penningmeester: verantwoordelijke boekhouding;
5.6. Verantwoordelijke sponsoring;
5.8. Verantwoordelijk cafetaria;
5.9. Verantwoordelijke ploegbegeleiders.
**********
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