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Beleidsplan JRC Boxtel 2020 - 2025
1. Inleiding
Het beleidsplan is structureel en strategisch van aard en geldt voor meerdere jaren. Een eventueel
activiteitenplan wordt opgesteld per seizoen en heeft een operationeel karakter. In dit activiteitenplan
wordt aangegeven welke activiteiten, wanneer, voor en door wie, worden georganiseerd.
2. Karakterisering basketballvereniging JRC Boxtel
JRC Boxtel is een vereniging die de basketballsport in de gemeente Boxtel wil uitdragen. Zij wil dit
doen door activiteiten te organiseren voor verschillende doelgroepen. JRC Boxtel streeft er naar te
voorzien in:
1. prestatief (competitie) basketball
2. basis (competitie) basketball
3. recreatief basketball
Uit deze opsomming blijkt dat JRC Boxtel het uitdragen van de rolstoelbasketbalsport in beginsel
uitsluit. Mensen die zich hiervoor tot JRC Boxtel wenden zullen worden doorverwezen naar
verenigingen die de rolstoelbasketbalsport wel uitdragen. Indien er een gehele rolstoelbasketbalploeg
of een minimaal aantal spelers om een team te vormen over willen stappen naar JRC Boxtel, dan zal
JRC Boxtel de mogelijkheden onderzoeken om de ploeg alsnog te kunnen faciliteren.
JRC Boxtel stelt zich ten doel
1. Basketballtrainingen en -wedstrijden te organiseren in samenwerking met de Nederlandse
Basketball Bond.
2. Zorg te dragen voor opleiding en kennisvergroting van haar leden en kader.
3. Organiseren van meer sociaalgerichte activiteiten ter bevordering van de onderlinge band van
haar leden en kader.
2.1 Leden
Voor zowel het recreatieve en het basis (competitie) basketball richt JRC Boxtel zich primair op de
inwoners van de gemeente Boxtel. Om te komen tot prestatief (competitie) basketball is het
noodzakelijk dat JRC Boxtel zich richt op de gemeente Boxtel en de directe omgeving daarvan.
Doelstelling is wel dat teams die opereren in deze doelgroep een duidelijk Boxtels karakter dienen te
hebben.
Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat JRC Boxtel over een voldoende
groot ledenaantal beschikt, zodanig dat binnen de diverse leeftijdscategorieën bovenstaand aanbod
verwezenlijkt kan worden.
JRC Boxtel kent de volgende groepen leden, uit welke ook allemaal kader gerekruteerd kan worden:
1. Competitie-spelende leden
2. Recreant leden
3. Donateurs
4. Niet spelende leden / overig
2.2 Trainers
Om bovengenoemde activiteiten te kunnen verwezenlijken zal JRC Boxtel moeten zorgen voor
voldoende kader en voldoende opgeleid kader. Een belangrijk deel van het kader zijn de trainers en
coaches van de teams c.q. trainingsgroepen. JRC Boxtel zal het aanbod aanpassen aan het
beschikbare kader indien nodig.
Voor wat betreft het prestatieve competitiebasketball zullen de trainers en coaches van JRC Boxtel
aan de kwaliteitseisen moeten voldoen die de Nederlands Basketball Bond voorschrijft.
Voor de hogere niveaus in de basiscompetities bestaan ook dergelijke eisen, welke JRC Boxtel
integraal zal overnemen. Voor de lagere klassen binnen de basiscompetities acht JRC Boxtel het
wenselijk, maar niet noodzakelijk, dat trainers en coaches aan deze eisen voldoen.
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2.3 Bestuur en commissies
Het zal duidelijk zijn dat zonder de organisatie van bestuur en commissies als onderdeel van het totale
kader JRC Boxtel haar doelstellingen niet kan verwezenlijken. Voor het uitvoeren van deze taken is
voornamelijk een grote dosis inzet en enthousiasme van belang. Dat wil niet zeggen dat de Algemene
Leden Vergadering van JRC Boxtel geen nadere eisen aan bepaalde bestuurs- en commissieleden
kan of mag stellen. De organisatie kan als volgt schematisch worden weegegeven:

JRC Boxtel streeft naar een bestuurssamenstelling waarin minimaal de volgende
verantwoordelijkheden zijn ondergebracht bij afzonderlijke personen:
 Voorzitter
 Neerzetten en leiden interne organisatie JRC
 Contactpersoon en ‘gezicht’ van JRC
 Penningmeester ondersteunen met opstellen begroting
 Secretaris
 Contact met en aansturing van commissies van operationele zaken
 Externe communicatie
 Penningmeester
 Financiële verantwoording, met transparante en sluitende boekhouding
 Opstellen begroting
 Contact met Financiele commissie
 Technisch manager
 Leidend in visie op prestatief karakter en verantwoordelijk voor technisch beleid
 Contact met Technische Commissie
 Communicatie en extern geld
 Aansturen van sponsorcommissie en binnenhalen extern geld
 Aansturen van commissie Promotie & Publiciteit
Dit betekent dat er naar gestreefd wordt om de volgende commissies te hebben:
 Technische Commissie (inclusief SKP)
 Operationele Commissie met als onderdelen
 Evenementen Commissie
 Wedstrijdsecretariaat
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 Ledenadministratie
 Ouder commissie
Financiële Commissie (inclusief kascontrole)
Communicatie en extern geld
 Commissie promotie & publiciteit
 Sponsor Commissie

De hoogst spelende heren en dames seniorenteams en de prestatieve jeugdteams vallen direct onder
de verantwoordelijkheid van het bestuur.
Omschrijving taken van de hiervoor genoemde commissies:
Technische Commissie
Zorgt voor de uitvoering van het technische beleid door middel van het indelen en begeleiden van
teams, trainers en coaches gedurende het gehele seizoen. SKP is het aanspreekpunt en draagt zorg
voor de organisatie en kwaliteit voor het verzorgen van scheidsrechters aan het rayon
Operationele Commissie
Zorgt voor de uitvoering van de taken van het wedstrijdsecretariaat en van de ledenadministratie. Is
daarnaast verantwoordelijk voor de aanschaf en het beheer van alle materialen. Deze commissie
draagt ook zorg voor het leveren van wedstrijdtenues
Evenementen Commissie
Zorgt voor organisatie van nader te bepalen activiteiten welke zijn gericht op het bevorderen van het
onderling contact van de leden van de vereniging, zoals de JRC-dag en de kaderavond.
Oudercommissie
Deze commissie draagt zorg voor het indelen van contactouders voor de jeugdteams t/m U18 en
fungeert als aanspreekpunt voor ouders voor verbeterpunten. Daarnaast ondersteunen zij bij het
mobiliseren van ouders van jeugdteams en ondersteunen zij trainers met alle niet-basketbal
gerelateerde zaken.
Commissie promotie & publiciteit
Zorgt voor communicatie van de vereniging naar de leden, ouders van jeugdleden en de lokale pers,
zowel via internet als via reguliere post.
Sponsor Commissie
Zorgt voor het werven van sponsorgelden en sluiten van sponsorcontracten ten behoeve van een
specifiek team van de vereniging of ten behoeve van de totale vereniging op basis van een nog op te
stellen sponsorplan.
Financiële Commissie
Deze adviseert, controleert en overlegt met de penningmeester inzake financiële aangelegenheden.
Tevens zorgt zij in opdracht van de algemene ledenvergadering voor het uitvoeren van de kascontrole
bij de penningmeester.
2.4 Locaties en materialen
JRC Boxtel zal zorgdragen voor efficiënt gebruik van eigen materialen welke worden gebruikt bij
activiteiten van de vereniging.
Trainingen en wedstrijden zullen zoveel mogelijk worden gehouden in sportcomplex “De Braken” te
Boxtel. JRC Boxtel streeft naar het beschikbaar krijgen van de complete sporthal voor minimaal twee
niet-aaneengesloten avonden in de week waarbij elk team van de vereniging minimaal op een van
deze twee avonden kan trainen.
Er wordt tevens naar gestreefd om de wedstrijden van alle teams, die in een bepaald weekend een
thuiswedstrijd dienen te spelen, op slechts een dag af te werken.
3. Technisch en operationeel beleid
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Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende vormen van
basketball:
1. prestatief (competitie) basketball
2. basis (competitie) basketball
3. recreatief basketball
3.1 Aan- en afmelden
Geïnteresseerde nieuwe leden kunnen drie maal kosteloos en zonder verdere verplichtingen
deelnemen aan een training van een team van JRC Boxtel. Daarna moet kenbaar gemaakt worden of
men daadwerkelijk lid wil worden. Het aanmelden als lid geschiedt via de trainers van JRC Boxtel.
Indien een potentieel lid daadwerkelijk lid wil worden zal worden bekeken of het nieuwe lid in een
bestaand team kan worden ingedeeld. In uitzonderlijke gevallen behoud JRC Boxtel zich het recht
voor een potentieel nieuw lid op een wachtlijst te plaatsen.
Afmelden dient schriftelijk te gebeuren bij het ledensecretariaat. Uiterlijk dient vóór 1 juli te worden
opgezegd:
 Leden welke na deze datum, maar voor 15 augustus, hun lidmaatschap beëindigen betalen €
15,- administratiekosten.
 Leden die zich afmelden na 15 augustus kunnen niet meer kosteloos worden teruggetrokken
bij de Nederlandse Basketball Bond. Tevens maakt JRC Boxtel diverse kosten voor deze
spelers die ook voor langere periode vast kunnen liggen, denk aan kader, zaalhuur,
inschrijving team etc. De kosten voor het opzeggen na 15 augustus zijn als volgt door het
bestuur vastgesteld:
 Na 15 augustus – tot en met 30 september: 25% van de te betalen jaarlijkse
contributie
 Op 1 oktober – voor 31 januari: 75% van de te betalen jaarlijkse contributie
 Na 31 januari: 100% van de te betalen jaarlijkse contributie
 Uitzondering: Een vanwege zwangerschap uitschrijvend lid betaalt altijd een
evenredig bedrag aan contributie. Hierbij wordt uitgegaan dat een seizoen uit 9
maanden bestaat; te weten september tot en met mei.
Voor teams die zich als geheel terug trekken uit de competitie na 1 september zal in overleg met
bestuur en team een geschikte oplossing worden besproken voor de verdeling van de kosten. Dit is
namelijk niet in alle gevallen toe te wijzen aan een individueel lid.
Het spelen van basketball in verenigingsverband “eist” van de leden de bereidheid zich in te zetten
voor nevenactiviteiten zoals het optreden als scheidsrechter, scorer en timer en het klaarzetten en
opruimen van apparatuur en materialen.
De ouders van de jeugdleden worden (in overleg met de trainer/coach) geacht te zorgen voor het
vervoer naar de uitwedstrijden. JRC Boxtel rekent op de medewerking en inzet van alle ouders!
3.2 Trainingen
Alle prestatieve teams zullen minimaal tweemaal per week trainen. Voor alle eerste jeugd teams vanaf
leeftijdscategorie U20, uitkomend in de basiscompetitie, geldt dat op basis van de volgende criteria
bepaald zal worden of dat er een tweede training wordt toegekend:
 Grootte van de groep
 Niveau van competitie
 Potentie van de groep
 Beschikbaarheid trainers
 Beschikbaarheid zaal
Alle teams trainen minimaal een uur en een kwartier per week.
In een seizoen starten de trainingen vanaf de laatste week van de schoolvakanties, en eindigen de
trainingen na afloop van de competities voor de wedstrijdspelende teams. In een normaal seizoen
betekent dat de trainingen in de laatste helft van augustus starten en eind april eindigen. Een team
kan bij het bestuur aanvragen om eerder te mogen starten met trainen of later te mogen eindigen. Het
team en de trainer moeten hiervoor een plan indienen wat ondersteunt dat deze extra trainingen het
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team en zijn ontwikkeling ondersteunen. Het plan dient ook de motivatie
van het team voor deze extra trainingen te laten zien.
3.3 Prestatief basketball
Prestatief competitie basketball bij JRC Boxtel is slechts dan mogelijk als ook wordt voorzien in basis
competitie basketball binnen dezelfde afdeling of leeftijdsgroep. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt
tussen enerzijds de jongens/mannenafdeling en anderzijds de meisjes/vrouwenafdeling.
Het spelen van prestatief competitie basketball bij JRC Boxtel zal voor jeugd (tot en met categorie
U22) maximaal op eredivisieniveau zijn. Voor senioren zal dit maximaal op promotiedivisie-niveau zijn.
Het spelen op prestatief competitie niveau kan plaatsvinden onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat:
 er een structurele (meerjarige) opzet wordt gemaakt die gebaseerd is op voldoende aanwas
en doorstroming van talentvolle leden.
 de meerkosten die spelen op dit niveau met zich meebrengt (ten opzichte van het
basiscompetitie niveau) of volledig worden opgebracht door het team dat op prestatief niveau
gaat spelen of door een bijdrage van een sponsor. Het bestuur zal hierin meedenken,
adviseren en waar nodig praktisch bijspringen.
 er een voldoende gekwalificeerde trainer beschikbaar is.
 er de mogelijkheid bestaat om voldoende te trainen, zonder dat dit ten koste van de teams
gaat die basis competitie basketball spelen.
Een high-potential team is een team met meer dan gemiddeld talent, van wie het bestuur verwacht dat
de individuele spelers zowel als het team als geheel op termijn meer dan gemiddeld kan bijdragen aan
het ondersteunen van het sportieve niveau van JRC. Zij kunnen waar mogelijk gebruik maken van een
extra faciliteit, zoals bijvoorbeeld een derde maal trainen.
De voorwaarden om gekwalificeerd te worden als high-potential team zijn de volgende,
 Het team moet boven-gemiddeld talent in de selectie hebben. Dit ligt ter beoordeling van de
Technische commissie en het bestuur.
 Ouders van het team moeten achter de beslissing staan om drie maal te trainen
 De kosten van de extra training worden (deels) bij de spelers/ouders/verzorgers in rekening
gebracht.
 Het team dient te worden getraind en gecoacht door een BT3 gediplomeerde trainer/coach.
 Jaarlijks wordt opnieuw geëvalueerd of het team drie maal mag blijven trainen.
De afhankelijkheden om als high-potential team van deze extra faciliteiten gebruik te maken zijn
 Zaalruimte moet beschikbaar zijn.
 Trainer/Coach moet beschikbaar zijn
 Liquide middelen moeten aanwezig zijn bij het bestuur
 Het bestuur heeft altijd het recht om de extra faciliteiten gedurende het seizoen opnieuw te
evalueren, en bijvoorbeeld de wekelijkse derde training te annuleren.
3.4 Basis (competitie) basketball
Het basis competitie basketball bij JRC Boxtel bevat de reguliere kern- en afdelingscompetities.
Teams die actief zijn in de basiscompetitie kunnen één of twee teamtrainingen per week toegewezen
krijgen.
Er wordt gestreefd naar twee teamtrainingen per week voor teams die actief zijn in de basiscompetitie.
In hoeverre dit mogelijk is, zal afhankelijk zijn van enkele factoren zoals, beschikbaar kader,
beschikbare zaal, ambitie van het team, etc.
3.5 Recreatief basketball
Recreatief basketball kan omschreven worden als het basis (competitie) basketball minus de te spelen
wedstrijden in competitieverband. Recreanten zijn daarom ook vrijgesteld van het verrichten van
zaaltaken.
3.6 Zaaltaken
JRC Boxtel zorgt voor het indelen van scorers, timers en scheidsrechters bij de wedstrijden van JRC
Boxtel. Hiervan worden de betrokken leden tijdig schriftelijk/per e-mail in kennis gesteld.
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In principe worden de taken die uitgevoerd moeten worden, over zoveel
mogelijk leden verdeeld. Hierbij geldt dat, waar dat mogelijk is, leden die als trainer/coach actief zijn
voor JRC, (gedeeltelijk) worden ontzien. Leden die vallen onder de noemer “recreatief basketball” zijn
vrijgesteld van het verrichten van zaaltaken. Uiteraard wordt wel toegezien op wie welke taak moet
verrichten en in hoeverre betreffende leden hiervoor redelijkerwijs kunnen worden ingedeeld. Er zal
geprobeerd worden de planning zodanig te maken dat er niet te veel tijd zit tussen het verrichten van
een zaaltaak en het spelen van een wedstrijd.
Waar nodig en mogelijk zal JRC Boxtel cursussen organiseren om ervoor te zorgen dat leden
daadwerkelijk in staat zijn een bepaalde taak uit te voeren. Leden die niet gekwalificeerd zijn om deze
taken uit voeren zullen door middel van een cursus of een één-op-één uitleg worden bijgeschoold.
Deze bijscholing is voor de leden verplicht om bij te wonen, gezien dit een essentieel onderdeel is om
de club bestaansrecht te kunnen geven.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van ieder lid van JRC Boxtel dat de opgedragen zaaltaak
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het niet uitvoeren van een zaaltaak wordt gevolgd door het opleggen
van een sanctie door JRC Boxtel aan het lid dat in gebreke is gebleven.
De volgende sancties worden opgelegd:
 1e keer niet uitvoeren van een zaaltaak: 1 thuiswedstrijd schorsing of een boete van € 25, 2e keer niet uitvoeren van een zaaltaak: 2 thuiswedstrijden schorsing of een boete van € 50, 3e keer niet uitvoeren van een zaaltaak: schorsing voor alle thuiswedstrijden de rest van het
seizoen met een minimum van drie wedstrijden. Indien minder wedstrijden te gaan in het
desbetreffende seizoen worden de schorsingen overgehelveld naar het volgend seizoen.
Voor het uitvoeren van de zaaltaken wordt verwacht dat men een kwartier tot 10 minuten van te voren
in de zaal aanwezig is. Is een lid niet tijdig aanwezig dan zal hij/zij een waarschuwing krijgen. Mocht
dat daarna nog een keer het geval zijn, en dit levert vertraging op bij de desbetreffende wedstrijd, dan
zullen bovenstaande sancties ook bij te laat komen worden opgelegd.
3.7 Teams
De Technische Commissie en Operationele Commissie van JRC Boxtel maken in samenspraak en
aan de hand van de inventarisatie aan het einde van het seizoen, de teamindelingen voor het
komende seizoen. Waar nodig worden trainers bij de indeling betrokken.
Het aantal gewenste teams per jeugd categorie is twee jongens teams en een meisjes team in elke
categorie. Limiterende factoren in de groei van het aantal teams zijn:
 Aantal beschikbare leden in elke categorie
 Beschikbaarheid zaal
 Beschikbaarheid trainers
Het minimum aantal spelers per team is acht.
De spelerskaarten worden aan het begin van het seizoen afgegeven aan de trainers van de
betreffende teams. De spelerskaarten worden beheerd door deze trainer. Indien een lid in meerdere
teams speelt kan er voor gezorgd worden dat er een extra spelerskaart wordt aangevraagd. Dit kan op
aanvraag van de desbetreffende coaches.
3.8 Oefenwedstrijden en scheidsrechterskosten
In de voorbereiding en wellicht ook tijdens het seizoen, kunnen teams oefenwedstrijden spelen
waarvoor JRC Boxtel de scheidsrechterskosten zal dragen. Dit dient echter altijd te gebeuren in
overleg met het bestuur. De vergoedingen voor de scheidsrechters bij deze oefenwedstrijden zullen
per seizoen bepaald worden.
3.9 Scheidsrechters
JRC Boxtel zal moeten zorgen voor voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde scheidsrechters. Bij
de prestatieve competities geldt vanuit de Nederlands Basketball Bond dat er scheidsrechters van een
bepaald niveau geleverd dienen te worden. Aangezien bij het niet leveren van deze scheidsrechters
spelen op dit niveau onmogelijk is zal JRC Boxtel al het mogelijke doen om aan deze voorwaarde te
voldoen.
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Op het basiscompetitie niveau geldt dat, voor de hogere niveaus binnen dit
segment, aan de Nederlands Basketball Bond ook scheidsrechters beschikbaar gesteld moeten
worden, welke aan bepaalde criteria moeten voldoen. Voor de lagere niveaus binnen dit segment
geldt dat er geen eisen worden gesteld aan het uitvoeren van de scheidsrechtertaak. Dit weerhoudt
JRC Boxtel er niet van om toch opleidingsmogelijkheden aan te bieden voor de laatst genoemde
doelgroep.
Ieder seizoen dient JRC Boxtel scheidsrechters “op naam” en “op verenigingsnaam” te leveren aan de
Nederlands Basketball Bond. Scheidsrechters “op naam” zullen voor een geheel seizoen benoemd
worden. Leden die “op naam” fluiten worden vrijgesteld van de overige zaaltaken bij en op de
thuiswedstrijddagen van JRC Boxtel.
Voor de scheidsrechters “op verenigingsnaam” zal van een scheidsrechterspoule gebruik worden
gemaakt. Voor de wedstrijden die vanuit de scheidsrechterspoule beleverd worden geldt dat daarbij
kritisch gekeken wordt naar het niveau van de te begeleiden wedstrijden en de ervaring en
beschikbaarheid van de potentiële scheidsrechter.
3.10 Doorgeven van uitslagen
Voor alle wedstrijden dienen de uitslagen hiervan via internet te worden gemeld aan de Nederlandse
Basketball Bond. JRC Boxtel draagt hier zorg voor; de verantwoordelijkheid ligt bij de
wedstrijdsecretaris, en het uitvoeren wordt gedelegeerd aan de laatste zaalwacht van een
wedstrijddag.
3.11 Deelname aan toernooien
Teams van JRC Boxtel mogen namens de vereniging deelnemen aan toernooien. Maximaal één
toernooi per seizoen zal (gedeeltelijk) worden betaald door de vereniging. Hierover worden voor het
spelen van het toernooi afspraken gemaakt tussen team en vereniging. Het bestuur zal per seizoen
een maximale bijdrage per deelname van een toernooi vaststellen.
3.12 Sportiviteit en respect
JRC Boxtel is verantwoordelijk voor gedrag van haar leden bij alle activiteiten welke door de
vereniging worden georganiseerd. Voor JRC Boxtel is het belangrijk dat haar leden, en in het
bijzonder haar jeugdleden, in een veilig klimaat hun sport kunnen uitoefenen. Kaderleden van JRC
Boxtel dienen te beseffen dat zij in vele opzichten een voorbeeldfunctie hebben en dienen hiernaar te
handelen. JRC Boxtel streeft er daarom naar om voor het gehele kader, en specifiek dat deze mensen
die gedurende het seizoen structureel in contact komt met haar (jeugd)leden, een Verklaring-omtrentGedrag (VOG) te hebben. Verder zullen leden van JRC op vermeend onsportief gedrag direct worden
aangesproken door het bestuur.
Daarnaast is JRC Boxtel verantwoordelijk voor alle bezoekers van thuiswedstrijden van JRC Boxtel.
Hierbij draagt het bestuur van JRC Boxtel dus ook de verantwoordelijkheid voor niet-leden van de
vereniging. Om deze verantwoordelijkheid daadwerkelijk te kunnen nemen kan het bestuur
maatregelen nemen om de thuiswedstrijden op ordelijke wijze te laten verlopen.
4. Financieel beleid
Voor het financiele beleid geldt in eerste instantie dat JRC niet structureel geld hoeft te verdienen.
Geld mag echter geen belemmering zijn voor het uitvoeren van de (sportieve) ambities en is het
middel om de vereniging draaiende te houden en onze plannen uit te voeren. De financiele ambitie is
dat JRC zoveel eigen vermogen moet hebben om alle financiele risico’s en verplichtingen in een
seizoen te kunnen opvangen. JRC streeft dus naar een eigen vermogen dat minimaal zo groot is dat
de belangrijkste kosten en verplichtingen in een seizoen, o.a. huur voor accommodatie, trainerskosten
en contributie aan de Nederlandse basketballbond, kunnen worden voldaan met deze beschikbare
middelen.
4.1 Basis contributie
Het gevolg van het aanbieden van basketball in verschillende vormen, is dat deze vormen ook
verschillende soorten kosten met zich meebrengen. Aangezien leden die zich bezig houden met
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recreatief basketball minder kosten met zich meebrengen omdat zij geen
competitiewedstrijden spelen, zijn de contributiebijdragen beduidend lager
dan die voor wedstrijdspelende leden.
Voor jeugdleden (t/m U18) kent JRC Boxtel kent een basiscontributie welke uitgaat van tweemaal
trainen per week (niet persé met het eigen team) en daarnaast deelnemen aan wedstrijden.
Voor alle andere leden (vanaf U20) wordt uitgegaan van een basiscontributie welke uitgaat van
éénmaal per week trainen en het daarnaast deelnemen aan wedstrijden. De hoogte van deze
contributiebijdragen worden per leeftijdscategorie vastgesteld. Leden die op initiatief van de vereniging
in een hoger team worden ingedeeld dan op basis van hun leeftijd mag worden verwacht betalen de
contributiebijdrage die geldt voor de leeftijdscategorie waarin zij thuishoren. (verplaatst vanuit alinea
4.2)
Indien leden in de loop van een seizoen lid worden betalen zij een evenredig bedrag aan contributie.
Hierbij wordt uitgegaan dat een seizoen uit 9 maanden bestaat; te weten september tot en met mei.
4.2 Extra contributie
Leden die zijn ingedeeld bij teams die tweemaal per week trainen betalen een hogere contributie dan
overige leden uit dezelfde leeftijdscategorie. Voorafgaande aan een nieuw seizoen zal worden
vastgesteld welke teams van JRC Boxtel in dat aanstaande nieuwe seizoen tweemaal per week zullen
trainen.
Leden van de vereniging die in een dergelijk team worden ingedeeld zullen een toeslag op hun
basiscontributie betalen. Het bedrag van deze toeslag zal nooit meer zijn dan 25% van de
basiscontributie. Dit om te voorkomen dat de contributiebijdragen voor leden van deze teams te hoog
worden. JRC Boxtel streeft er naar om leden (tot op zekere hoogte) te laten betalen voor de faciliteiten
waarvan men gebruik maakt.
4.3 Wijze van betalen
Contributiebetalingen aan JRC Boxtel vinden plaats door middel van automatische-incasso. De
mogelijkheid wordt geboden om in twee (gelijke) termijnen te betalen door middel van automatischeincasso. In beginsel vindt incasso plaats op 1 september en 1 februari van het lopende seizoen.
Indien enige contributiebetaling niet kan worden geïncasseerd en dit niet wordt veroorzaakt door JRC
Boxtel, is het bestuur gerechtigd het in gebreke blijvende lid het deelnemen aan activiteiten van JRC
Boxtel te ontzeggen. Eveneens kan een boete worden opgelegd.
4.4 Kosten wegens prestatief basketball
Teams die uitkomen in het prestatieve competitie deel van de vereniging JRC Boxtel worden geacht
zelf een bijdrage te leveren in het opbrengen van extra kosten die het spelen van prestatief competitie
basketball met zich meebrengt ten opzichte van basis competitie basketball. In overleg met het team
zal het bestuur het bedrag aan meerkosten vaststellen, waarvoor zowel het team als het bestuur een
financiële dekking zal moeten verzorgen.
4.5 Vergoedingen
Trainers van JRC Boxtel ontvangen een vaste vergoeding voor de begeleiding van een team van JRC
Boxtel. Deze vergoeding wordt per team vastgesteld.
 Indien meerdere personen een team begeleiden wordt de vergoeding verdeeld over beide
trainers
 Trainers die een team begeleiden dat meer dan één maal per week traint ontvangen een
hogere vergoeding dan trainers die een team begeleiden dat één maal per week traint
 Trainers die in het bezit zijn van een geldig diploma ontvangen persoonlijk een toeslag op de
te ontvangen vergoeding. Afhankelijk van welk diploma een trainer bezit wordt een toeslag
uitgekeerd
 Alle aan trainers uit te keren bedragen worden per seizoen door de vereniging JRC Boxtel
vastgesteld.
Voor trainers die meer dan één team begeleiden of voor trainers die het hoogst spelende heren of
dames seniorenteam begeleiden kunnen afwijkende regelingen worden overeengekomen.
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Leden die “op naam” fluiten krijgen per gefloten wedstrijd een vastgestelde
vergoeding.
Bestuurs- en commissieleden van JRC Boxtel kunnen op aanvraag in aanmerking komen voor een
kleine tegemoetkoming in gemaakte kosten welke niet specifiek te declareren zijn. Het bestuur zal
vaststellen voor welke bestuurs- en commissieleden dit recht geldt. Per seizoen zal een maximale
vergoeding worden vastgesteld.
Alle vergoedingen aan de leden die hiervoor in aanmerkingen komen worden in of één of twee
termijnen uitbetaald.
4.6 Boetes
Alle opgelegde boetes aan leden waaraan men zich schuldig maakt via gedrag (oa. D-fouten,
scheidsrechter of team niet opdagen) zullen direct aan desbetreffende lid of team worden doorbelast
of worden verrekend met de nog te betalen vergoedingen.
Boetes die worden opgelegd door onzorgvuldigheid (oa fout invullen sheets) zullen in eerste instantie
worden betaald door het bestuur. De desbetreffende leden zullen hierop worden geattendeerd door
bestuur en of technische / operationele commissie door middel van een waarschuwing. Mocht het
gedrag structureel worden dan zal het bestuur direct in contact treden met desbetreffende lid en
afspraken maken over de eventuele toekomstige boetes voor eenzelfde vergrijp.
4.7 Acties
Naast inkomsten door middel van contributiebijdragen kan het bestuur vaststellen dat er extra
inkomsten noodzakelijk zijn. Deze inkomsten zullen worden verwezenlijkt door het opzetten van
diverse acties en door het organiseren van structurele sponsoring die zorgdragen voor extra
inkomsten.
Het bestuur stelt voorafgaand aan een nieuw seizoen vast of er acties moeten worden opgezet.
Tevens zal worden vastgesteld welke leden hieraan zullen deelnemen en of deelname aan enige actie
verplicht gesteld wordt.
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