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Huishoudelijk Reglement Amsterdam Warriors 

1. Algemeen  
1.1. Dit regelement is vastgesteld om al de zaken vast te leggen waarin de statuten niet voorzien.  

Het Huishoudelijk Reglement is opgebouwd uit regelingen, die nodig zijn vanuit de statuten en 
regelingen en besluiten die zijn voortgekomen uit de Algemene Leden Vergadering (ALV); 
 

1.2. Van alle leden wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van het Huishoudelijk Regelement en 
de Gedragsregels en deze na te leven; 

 

1.3. Zowel het Huishoudelijk regelement en de Gedragsregels zijn beide gepubliceerd op de website 
van de Amsterdam Warriors; 

 

1.4. De Statuten liggen voor iedereen ter inzage bij de secretaris. 
 

2. Het lidmaatschap aanvragen 

2.1. Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door invulling van het aanmeld formulier op de 
website. Bij minderjarigen dient het formulier mede te worden ingevuld door haar/ zijn 
wettelijke vertegenwoordiger; 

 

2.2. Het lidmaatschap zal steeds stilzwijgend worden verlengd voor het nieuwe seizoen; 
 

2.3. Het bestuur is bevoegd aanmeldingen voor het lidmaatschap te weigeren; 
Mocht het lidmaatschap geweigerd worden dan zal het bestuur de reden voor de weigering 
onderbouwen en schriftelijk communiceren naar de aanvrager; 

 

2.4. Het lidmaatschap wordt minimaal aangegaan voor de duur van 1 seizoen of bij aanmelding later 
in het seizoen voor de resterende periode van dat seizoen; 

 

2.5. Indien een speler overkomt van een andere basketbal vereniging dan zal er een schuldvrij 
verklaring moeten worden overlegd. Het document kan worden opgevraagd bij de NBB en moet 
ondertekend worden door de vorige vereniging die daarmee confirmeert dat de speler aan alle 
financiële verplichtingen heeft voldaan. 
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3. Het lidmaatschap beëindigen 

3.1. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden beëindigd per brief of via email en dient voor 1 
Mei van het lopende seizoen te worden ingediend; 

 

3.2. Beëindiging van het lidmaatschap kan voortkomen uit de volgende situaties:  
o Schriftelijke opzegging; 
o Opzegging door het bestuur in de vorm van een royement; 
o Het overlijden van het lid. 

 
3.3. Tussentijds beëindigen van het lidmaatschap van een lid is alleen mogelijk, onder bijzondere 

omstandigheden en met instemming van het bestuur; 
 
3.4. In het geval het verzoek voor beëindigen van het lidmaatschap na 1 Mei wordt ingediend maar 

voor de start van het seizoen zal het bestuur een bedrag van 50,- Euro in rekening brengen.  
Mocht het lid ingedeeld zijn in een team dat uitkomt op landelijk niveau dan zal hiervoor een 
bedrag 100,- Euro in rekening worden gebracht.  

 

3.5. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd na de aanvang van het nieuwe seizoen (1 augustus), 
dan dient het lid de volledige jaarcontributie te voldoen. 

 

3.6. Bij een overstap naar een andere vereniging is een schuldvrij verklaring vereist: 
o Het lid dient dit formulier aan te vragen bij de NBB en door te sturen naar de 

penningmeester; 
 

o Het formulier zal dan worden ondertekend wanneer het lid alle financiële verplichtingen 
heeft voldaan en tevens alle door de club in bruikleen gestelde materialen heeft ingeleverd. 

 

4. Leden 

4.1. De vereniging kent wedstrijd spelende leden, recreanten, niet spelende leden, ere leden en 
leden van verdienste. 

o Wedstrijd spelende leden zijn leden die deelnemen aan door of namens de Nederlandse 
Basketbaal Bond (NBB) georganiseerde competities; 

 
o Recreanten leden zijn leden die niet deelnemen aan de NBB-competitie maar wel gebruik 

maken van de trainingsfaciliteiten van de vereniging. Tevens kunnen zij wel deelnemen aan 
activiteiten welke georganiseerd worden door de vereniging zelf. (Zoals pick-up games en 
toernooien); 

 
o Niet spelende leden zijn leden die wegens hun functie of betrokkenheid bij wedstrijden lid 

dienen te zijn van de vereniging en de NBB (denk aan bestuursleden, scheidsrechters, 
trainers, coaches, scouts, verzorgers, teammanagers en jurytafel officials); 

 
o Ere leden en Leden van verdienste zijn leden die zich in het verleden verdienstelijk hebben 

gemaakt voor de bevordering van vereniging en/of de basketbalsport. 
 

4.2. De spelende leden hebben de volgende rechten:  
o Het deelnemen aan door de NBB of een afdeling van de NBB georganiseerde wedstrijden; 
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o Het deelnemen aan door de vereniging georganiseerde wedstrijden, toernooien en 
trainingen. 

 
4.3. De spelende leden hebben de volgende plichten:  

o Deelnemen aan activiteiten die nodig zijn om het wedstrijdprogramma soepel te laten 
verlopen (onder andere bezetting jurytafel, het vervullen van scheidsrechterstaken, het 
uitvoeren van zaaldiensten); 

 
o De speler dient de wedstrijden/ toernooien te spelen in het officiële Amsterdam Warriors 

tenue in de officiële club kleuren. Mocht dit verwarring geven met het tenue van de 
tegenstander dan zijn de bepalingen het NBB-regelement leidend; 

 
o Elk spelend lid dat 14 jaar is, dient binnen een jaar na aanmelding daarvoor de digitale 

spelregelcursus (“Basketball Masterz”) van de NBB afgerond te hebben; 
 

o Dit is een verplichting vanuit de NBB. De vereniging kan hierbij ondersteuning bieden; 
 

o Elk spelend lid vanaf 16 jaar dient de cursus basketbal scheidsrechter 2 (BS2) te volgen en 
dient hiervan het diploma te behalen; 

 
o Bij de NBB is het spelregelbewijs verplicht voor leden van 14 t/m 18 jaar dit bewijs is tevens 

nodig om deel te mogen nemen aan de BS2 opleiding; 
 

o Mocht een speler verhinderd zijn om een bij een wedstrijd of training aanwezig te zijn dan 
dient de speler dit zo spoedig mogelijk te melden bij zijn trainer; 

 
o Voor andere taken zoals het uitvoeren van tafelen en wedstrijden fluiten geldt dat wanneer 

je verhinderd bent je zelf verantwoordelijk bent om vervanging te zoeken en dit tijdig te 
melden.  

 
4.4. Algemene rechten Recreanten.  

o De speler heeft het recht om deel te nemen aan de door de club georganiseerde trainingen, 
wedstrijden en toernooien die niet gerelateerd zijn aan de NBB-activiteiten. 

 
4.5. Algemene verplichtingen voor alle leden.  

o Het naleven van de regelementen opgesteld door de NBB; 
 
o Het nakomen van de financiële verplichtingen aangaande de contributie; 

 
o Binnen één maand na melding de door de vereniging in rekening gebrachte boetes of andere 

kosten, inclusief doorbelaste boetes van de NBB, te betalen; 
 

o Bij eventueel gewijzigde contact informatie dient dit zo spoedig mogelijk te worden 
doorgegeven zodat de ledenadministratie aangepast kan worden; 

 
o Het naleven van de door de Warriors opgestelde gedragscode. 
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5. Contributie 

5.1. De hoogte van de contributie wordt aan het eind van het seizoen bepaald voor het volgende 
seizoen en zal tijden de ALV (Algemene Leden Vergadering) bekend worden gemaakt; 

 
5.2. De contributie en de kosten voor het tenue worden per incasso voldaan. Het lid kan 

voorafgaand aan het seizoen aangeven of het de contributie in een keer in zijn geheel wordt 
voldaan of in termijnen. (De betalingstermijnen worden door de vereniging vastgesteld en 
gecommuniceerd); 

 
5.3. Wanneer een nieuw lid zich aanmeldt voor de start van het nieuwe seizoen dan zal de volledige 

contributie in rekening worden gebracht. Wanneer een lid zich aanmeldt na de start van het 
seizoen dan zal het bestuur de hoogte van de contributie bepalen; 

 
5.4. Indien de contributie niet betaald is op de afgesproken datum zal de het bestuur de speler een 

herinnering sturen om het bedrag alsnog zo snel mogelijk te voldoen.  
Wordt hier geen gehoor aan gegeven dan zal de speler geschorst worden en uitgesloten van 
trainingen en wedstrijden tot het volledige bedrag is voldaan. 

 
De volgende kosten zijn voor rekening van het niet betalende lid:  

o Alle kosten die de vereniging heeft moeten maken om het uitstaande bedrag te incasseren.  
Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor incasso en gerechtskosten; 

 
o De vereniging behoudt zich het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het 

bedrag dat niet is voldaan; 
 

o Mocht de contributie aan het eind van het seizoen nog steeds niet voldaan zijn dan wordt 
het lid geroyeerd en zal er geen schuldvrij verklaring worden afgegeven tot alle openstaande 
vorderingen zijn voldaan. 

 
6. Het Bestuur 

o Het bestuur bestaat uit leden met de volgende functies:  
o Voorzitter; 
o Secretaris; 
o Penningmeester; 
o Bestuursleden die actief zijn vanuit een commissie functie. 

 
6.1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

 
6.2. Zij hebben de dagelijkse leiding en kunnen in geval van nood beslissingen nemen uit naam van 

het hele bestuur. Beslissingen die door het dagelijks bestuur worden genomen zullen dan in de 
eerstvolgende bestuursvergadering worden voorgelegd aan het volledige bestuur zodat deze 
door het hele bestuur kunnen worden bekrachtigd. 
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6.3. De taken van het bestuur omvatten tenminste: 
o Het inhuren van zaalruimte zodat de trainingen en wedstrijden doorgang kunnen vinden; 

 
o Het samenstellen van training en wedstrijdschema`s; 

 
o Het organiseren en bijwonen van de ALV (Algemene Leden Vergadering); 

 
o Het maken van een beleidsplan; 

 
o Het aanstellen en aansturen van commissies; 

 
o Het aanstellen van trainers en coaches; 

 
o Het opleggen van sancties bij het niet naleven van de huisregels en gedragscode. 
 

7. Strafmaatregelen  
7.1. In het geval van het overtreden van de huisregels, NBB-regels of de gedragscode kunnen de 

volgende sancties door het bestuur worden opgelegd:  
o Boete; 
o Schorsing; 
o Royement; 
o Juridische stappen. 

 
7.2. Boetes kunnen worden opgelegd wanneer een lid de door het bestuur opgelegde taken zoals 

het fluiten van wedstrijden of jureren niet nakomt; 
 

7.3. Voor boetes die de NBB oplegt kan het bestuur besluiten deze te verhalen op de speler of het 
team. 
Kosten voor een eventuele strafzaak worden ten alle tijden verhaald op de verantwoordelijke; 

 

7.4. In het geval dat het bestuur een boete oplegt zal dit schriftelijk worden medegedeeld aan het 
betreffende lid/team. Hier kan binnen 2 weken schriftelijk bezwaar tegen worden gemaakt; 

 

7.5. Boetes moeten binnen een termijn van 2 weken na de kennisgeving worden voldaan.  
Mocht dit niet het geval zijn dan zal het bestuur overgaan tot schorsing. 
Een eventuele schorsing kan pas weer worden opgeheven na het voldoen van de boete; 

 

7.6. Wanneer het bestuur besluit om een lid te schorsen zal dit ook schriftelijk worden gedaan en 
ook dan krijgt het lid de mogelijkheid zich schriftelijk te verweren; 

 

7.7. In sommige gevallen behoudt het bestuur het recht om over te gaan tot het royement van een 
lid. Het royement wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld en krijgt ook de mogelijkheid zich 
hier schriftelijk tegen te verweren. 
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8. Aansprakelijkheid  
8.1. De vereniging kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor en aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor diefstal/vermissing en/of schade toegebracht aan eigendommen van 
leden of derden; 

 

8.2. De NBB sluit voor alle door de vereniging bij de NBB aangemelde leden een standaard 
ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering af. De actuele polisvoorwaarden zijn na te lezen op 
de website van de NBB; 

 

8.3. De aansprakelijkheid van de vereniging en de daarmee gepaard gaande schade beperkt zich tot 
de zaken die gedekt zijn door de NBB-ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering.  

 


