REGLEMENT INSCHRIJVINGEN
Sectie 1: definities en algemene regels
Art. 1. Voor de toepassing van dit reglement dient te worden verstaan onder:
1°. BBCA: Basketball Club Alsemberg, vereniging zonder winstoogmerk met zetel Danislaan 55/1, te
1650 Beersel, ondernemingsnummer 860.259.148;
2°. Bestuur: de raad van bestuur van de BBCA;
3°. Coach: de persoon die, al dan niet op vrijwillige basis, in overeenstemming met het bestuur, de
leden die in ploegverband spelen begeleidt;
4°. Tarieven van de club: de tarieven bepaald door het bestuur;
5°. VBL: Vlaamse Basketballiga vzw, met zetel Paul-Henri Spaaklaan 27/17, 1060 Brussel;
6°. Lid: iedere persoon die als speler is aangesloten bij de BBCA;
7°. Nieuw lid: iedere persoon die in de voorbije drie jaar geen lid is geweest van de BBCA;
8°. Gezin: de personen die samen onder een dak wonen.
Art. 2. In ieder geval beslist het bestuur over de toetreding van elk lid, alsook over de uitsluiting
ervan, zonder dat het door de beslissing getroffen lid of kandidaat-lid tegen deze beslissing over enig
verhaal beschikt.
Art. 3. Het bestuur stelt de tarieven van de club vast.
Art. 4. Door het lidmaatschap aan te vragen alsook door het behoud van lidmaatschap aan te vragen,
erkend de aanvrager kennis te hebben genomen van het reglement van de BBCA, alsook van dat van
de VBL, zoals die van toepassing zijn op het moment van de aanvraag, en aanvaard hij deze.
Art. 5. Het lidgeld dient te worden betaald binnen de vijftien dagen van de inschrijving of de
herinschrijving, of binnen de termijn bepaald door het bestuur, voor zover die meer dan vijftien
dagen bedraagt.
Het lidgeld moet worden betaald op de bankrekening BE35 0016 4716 0737 (BNP Paribas Fortis) van
de BBCA, met in de mededeling de naam, voornaam en ploeg van de speler.
Art. 6. Ingeval het lidgeld niet vereffend is op de vervaldatum kan het bestuur aan het betrokken lid
of nieuw lid volgende sancties opleggen:
a. Een wedstrijdverbod;
b. Een trainingverbod;
c. Een wedstrijd- en trainingverbod;
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d. De uitsluiting uit de club, op voorwaarde dat het lid of nieuw lid hiervan minstens vijftien dagen
voor de toepassing van deze sanctie schriftelijk werd ingelicht.
Ingeval van uitsluiting uit de club blijft het lidgeld m.b.t. het lopende seizoen volledig verschuldigd.
Art. 7. Ieder lid kan vragen dat het betalingsfaciliteiten wordt toegekend. De aanvraag moet:
- schriftelijk bij het bestuur worden ingediend;
- een bondige omschrijving van de motieven uiteenzetten, die het bestuur moet toelaten om de
beslissing met kennis van zaken te beoordelen;
- en een voorstel van aflossing inhouden.
Het bestuur licht het betrokken lid in over de beslissing dat het terzake neemt.
Indien betalingsfaciliteiten werden toegekend en het lid deze niet strikt naleeft, kan het bestuur
beslissen de sancties van artikel .6 toe te passen.
Sectie 2: inschrijvingen nieuwe leden
Art. 8. Elke persoon die lid wenst te worden van de BBCA mag, mits goedkeuring van het bestuur of
de coach, vrijblijvend deelnemen aan een ploegtraining.
Art. 9. Elkeen die lid wenst te worden van de BBCA richt zijn aanvraag tot het bestuur, desgevallend
via de coach.
Art. 10. Het lidmaatschap is telkens geldig voor een seizoen, zoals dit bepaalt wordt door de VBL.
Art. 11. Elk nieuw lid betaalt het lidgeld, zoals dit bepaald is in de tabel van tarieven van de club,
binnen de dertig dagen van zijn of haar lidmaatschap.
Sectie 3: inschrijvingen leden
Art. 12. Elkeen die geen nieuw lid is en die zijn of haar lidmaatschap wil behouden voor het volgende
seizoen doet hiertoe een aanvraag bij het bestuur vóór 10 juni.
Indien een lid het behoud van lidmaatschap bevestigt na 10 juni , wordt het lidgeld verhoogd met
een bedrag bepaald in de tarieven van de club.
Art. 13. Wanneer een ingeschreven lid zijn lidmaatschap intrekt voor het einde van het seizoen, blijft
het een bedrag aan de club verschuldigd zoals dit bepaald is in de tarieven van de club. Iedere som
die het boven dit bedrag zou hebben betaald wordt, op uitdrukkelijk verzoek gericht tot het bestuur,
terugbetaald.
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