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Hartelijk welkom bij
Basketbalclub Woodpeckers!

Introductie
In Houten wordt al meer dan veertig jaar basketbal gespeeld. Eerst in Sporthal
Den Oord en tegenwoordig vinden alle trainingen en thuiswedstrijden plaats in
Sporthal de Slinger, achter College de Heemlanden. Basketbalclub Woodpeckers
is een middelgrote sportvereniging die bestaat uit voornamelijk jeugdleden. De
vereniging heeft circa 225 spelende leden en daarbij nog circa 25 actieve
vrijwilligers die de vereniging draaiende houden. Samen zijn we de verenging.
Basketbalclub Woodpeckers heeft teams in alle leeftijdscategorieën en niveaus. Je
kunt in een team wedstrijden spelen in de regio, maar ook op hoger (landelijk)
niveau. Ook als je geen competitie wilt spelen, dan ben je van harte welkom.
Basketbalclub Woodpeckers staat bekend om haar talentontwikkeling en er wordt
dan ook nauw samengewerkt met andere verenigingen om talenten maximaal tot
hun recht te laten komen.
In dit boekje tref je handige informatie aan over basketbal in het algemeen en de
vereniging in het bijzonder.
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Missie
Basketbalclub Woodpeckers heeft de ambitie om actief bij te dragen aan de
sportieve en persoonlijke ontwikkeling. Basketbalclub Woodpeckers ziet
basketbal als breedtesport, waarbij er tevens voldoende ruimte is voor
talentontwikkeling en prestatieteams.
We onderscheiden de volgende kernwaarden:
● Betrokken
○ Persoonlijk, Plezier, Familie, Entertainment, Open Communicatie,
Actieve (ouder)participatie en zichtbare Aanwezigheid in Houten
● Sportief
○ STAR, Positief coachen, Energiek
● Ontwikkeling
○ Divers aanbod (niveau teams), Begeleiding en Opleiding Talenten,
Jeugdtrainers en -coaches

Visie
Over het algemeen gaan mensen steeds minder sporten. De oorzaak hiervan is
tweeledig: de digitalisering, waardoor kinderen steeds vaker achter een
beeldschermpje te vinden zijn en minder vaak buiten spelen. Daarnaast spelen
bezuinigingen van de (gemeentelijke) overheden een rol, waardoor het duurder
wordt om actief een sport te beoefenen. In Houten wordt er relatief veel gesport
en is bijna 40 procent van de inwoners lid van een sportbond en er is een
groeiend aanbod aan sporten.
Om aantrekkelijk te blijven is het noodzakelijk om meerdere behoeftes aan elkaar
te verbinden. Basketbal heeft het in zich door Sport, Plezier, Entertainment en
Ontwikkeling met elkaar te verbinden in een betrokken sociale omgeving
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Kennismaken met basketbal
Speciaal voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool biedt Basketbalclub
Woodpeckers kleuterbal aan. Schoppen, gooien, vangen, slaan; alles kan met een
bal! De bal is een mooi middel om kleuters spelenderwijs verder te helpen in zijn
of haar motorische en sociale ontwikkeling.
Meer informatie: www.bcwoodpeckers.nl/kleuterbal
De jongste kinderen (6 t/m 8 jaar) spelen nog geen wedstrijden, maar maken
vooral kennis met basketbal en leren de basis (de zogenaamde ‘fundamentals’)
spelenderwijs. Deze jongste groep (U8) is ondergebracht bij de Basketball’sCool.
Naast het leren van de fundamentals zijn natuurlijk plezier in het spel en het
gezellig samen spelen de belangrijkste doelen van de Basketball’sCool.
De Basketball’sCool is een unieke manier voor de jeugd (6 t/m 12 jaar) om kennis
te maken met basketbal. Je kunt uiteraard meteen lid worden, maar bij de
Woodpeckers bieden we je een unieke manier om te bekijken of basketbal jouw
sport is. Je kunt namelijk, zonder meteen lid te worden van de Woodpeckers,
meedoen aan de Basketball'sCool. Je traint dan geheel vrijblijvend mee door een
strippenkaart te kopen bij de trainer.
Je kunt eerst 2x een proeftraining doen en uitproberen of basketbal bij je past.
Vind je basketbal leuk en wil je wedstrijden spelen? Via de Basketball’sCool
stroom je gemakkelijk door naar een team van jouw leeftijd en op het niveau dat
bij je past.
Ook als je ouder bent dan 12 jaar kun je kennismaken met basketbal. Je kunt als
recreant meetrainen met een team dat qua leeftijd en niveau het best bij jou past.
Bij Basketbalclub Woodpeckers zijn er ook groepen recreanten die onderling
trainen en wedstrijdjes spelen.

Lidmaatschap
Door het aanmeldformulier op de website in te vullen kun je je direct aanmelden
als lid. Het formulier vind je op: www.bcwoodpeckers.nl/lid-worden
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Contributie
Basketbal is een zaalsport en daardoor vaak iets duurder dan buitensporten.
Basketbalclub Woodpeckers doet er echter alles aan om de contributie zo laag
mogelijk te houden. Ook verzorgt de club bijvoorbeeld de wedstrijdtenues,
waardoor je dus niet zelf je wedstrijdkleding hoeft aan te schaffen.
De contributie is afhankelijk van je leeftijd, het aantal trainingen per week en het
soort competitie en wordt jaarlijks in twee termijnen geïncasseerd.
Ook als het financieel niet mogelijk is om te sporten, kun je toch lid worden van
Basketbalclub Woodpeckers. Wij nemen deel aan verschillende projecten om
sporten financieel mogelijk te maken, waaronder de U-pas. De korting die hiermee
wordt gesubsidieerd, wordt van de contributienota afgetrokken. Voor de
voorwaarden en het aanvragen van een U-pas verwijzen wij je naar de website van
U-pas.
Meer informatie over de hoogte van de contributie tref je aan op:
www.bcwoodpeckers.nl/contributie

Lidmaatschap opzeggen
Wanneer je wilt stoppen met basketballen, gaat verhuizen naar een andere regio
of bij een andere vereniging wilt gaan spelen, dan kun je je lidmaatschap
opzeggen. Opzeggen kan door een mail te sturen naar
secretaris@bcwoodpeckers.nl. Houdt wel rekening met de volgende
opzegtermijnen:
● Opzeggen voor 1 mei van het lopende seizoen: Je bent geen contributie
verschuldigd voor het komende seizoen.
● Opzeggen voor 1 september van het nieuwe seizoen (begin nieuwe
seizoen): Je bent een deel van de contributie verschuldigd ad € 50 ter
dekking van reeds gemaakte kosten.
● Opzeggen voor 1 december van het lopende seizoen: Je bent de halve
contributie van het lopende seizoen verschuldigd.
● Opzeggen na 1 december van het lopende seizoen: Je bent de gehele
contributie van het lopende seizoen verschuldigd.
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Communicatie
Binnen de vereniging communiceren we op verschillende manieren met elkaar.
Intern communiceren we veel via WhatsApp. Niet alleen heeft ieder team een
eigen groepsapp voor alle actuele zaken, maar ook de trainers/coaches en
bijvoorbeeld de teammanagers staan op deze manier nauw met elkaar in contact.
Minimaal zes maal per jaar verschijnt er bovendien een e-mail nieuwsbrief.
Extern communiceert de vereniging via de website (www.bcwoodpeckers.nl) en
social media als Instagram (www.instagram.com/bcwoodpeckers) en Facebook
(www.facebook.com/bcwoodpeckers).

Basketball.nl app
Wij raden iedereen aan de Basketball.nl app te installeren vanuit de Google Play of
Apple Store. Voor spelers en ouders/verzorgers is het een handige app om het
wedstrijdprogramma en uitslagen bij te houden. Met de app kun je individuele
spelers, complete teams, het verloop van wedstrijden van de Woodpeckers
bekijken en het wedstrijdprogramma raadplegen.
Voordat je de app kunt gebruiken dien je je wel te registreren. Voor leden van de
vereniging is het belangrijk om daarbij het e-mailadres te gebruiken dat bekend is
bij Basketbalclub Woodpeckers. Als je dat doet worden de uitgebreidere functies
beschikbaar gemaakt. Lukt het dus niet om als lid te registreren, stuur dan even een
e-mail naar: secretaris@bcwoodpeckers.nl.
Als je niet als lid bij de vereniging staat ingeschreven, kun je je nog steeds
registreren in de app, maar zul je alleen het programma en uitslagen kunnen zien,
nadat je met de zoekfunctie hebt gezocht naar 'Woodpeckers' of het gewenste
team.
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Privacy
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht. Die stelt dat kinderen tot 16 jaar niet zelf meer mogen aangeven of zij met
naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. Dit geldt dus ook voor de
persoonlijke instellingen van kinderen onder 16 in de Basketball.nl app.
Mocht je de gegevens van je zoon of dochter willen wijzigen, dan kan dit door de
ouder/verzorger gedaan worden. Voordat je aanpassingen kunt doen, moet het e
mailadres van de ouder/verzorger bij de ledenadministratie van Basketbalclub
Woodpeckers bekend zijn en gekoppeld zijn aan de betreffende jeugdspeler.
Er zijn verschillende situaties die zich voor kunnen doen:
• Het kind heeft geen eigen telefoon
• Het kind heeft een eigen telefoon, maar ik wil de gegevens zelf beheren
• Het kind beheert zelf zijn gegevens
Voor meer informatie: www.bcwoodpeckers.nl/digitaal-wedstrijdformulier

Spelersfoto
Voor de spelende leden is het belangrijk dat er een goed lijkende, duidelijke foto
van de speler aan zijn/haar profiel gekoppeld is. Op basis van deze foto voert de
scheidsrechter de spelerscontrole voorafgaand aan de wedstrijd uit. Bij niet
gelijkende foto’s kan een scheidsrechter een speler de toegang tot een wedstrijd
weigeren!

Het wedstrijdtenue
De teams van Basketbalclub Woodpeckers spelen hun wedstrijden in een
wit/blauw shirt en een wit/blauwe broek. Wanneer de tegenstander bij een
uitwedstrijd een te gelijkend tenue heeft, zijn er reserveshirts beschikbaar.
De wedstrijdtenues worden verzorgd door de vereniging.
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Sponsoring
Basketbalclub Woodpeckers is een bekende sportvereniging in Houten en
omstreken en de selecties spelen op regionaal en landelijk niveau hun wedstrijden.
Een nauwe samenwerking met Basketbalclub Woodpeckers, draagt op
verschillende manieren bij aan een onderneming. Naast een positieve bijdrage aan
de merkbekendheid van een bedrijf, draagt een samenwerking met Basketbalclub
Woodpeckers bij aan omzetgroei.
Naast de competitieteams, organiseert Basketbalclub Woodpeckers diverse
activiteiten om de jeugd in Houten laagdrempelig te laten sporten. Ook verzorgt
de vereniging jaarlijks vele tientallen basketbalclinics op basis- en middelbare
scholen in Houten.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de naamsbekendheid van je eigen bedrijf
of de onderneming waar je werkzaam bent te vergroten en Basketbalclub
Woodpeckers te steunen. Zo kun je als clubpartner een bedrijfsnaam aan de
vereniging binden voor maximale exposure of een reclamebord ophangen in
Sporthal de Slinger. Ook kun je een team sponsoren waardoor een bedrijfslogo
voor minimaal drie jaar op een teamtenue prijkt.
Kijk op www.bcwoodpeckers.nl/partners-sponsors voor alle
sponsormogelijkheden.
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Veilig sportklimaat
Iedereen die sport moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Om die reden
staat een actief beleid rond een Veilig Sportklimaat bij Basketbalclub
Woodpeckers hoog op de agenda.
Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Hierbij kan
het gaan om een schuine mop, een opmerking over iemands lichaam, een arm om
de schouder of een klopje op de bil. Ook pesten, discriminatie, agressie en geweld
zijn ongewenste omgangsvormen. Het maakt dat mensen zich onveilig voelen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van
gedragsregels, één van de maatregelen waarmee Basketbalclub Woodpeckers een
sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het
verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand die eerder in de
fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan
uitoefenen.
Het beleid van Basketbalclub Woodpeckers is dat alle vrijwilligers, trainers en
coaches (ouder dan 18 jaar) die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen in
het bezit zijn van een VOG.

Vertrouwenspersoon
Alle preventieve acties ten spijt, kunnen ongewenste omgangsvormen helaas
soms toch voorkomen. Bij Basketbalclub Woodpeckers kun je daarom altijd
terecht bij een vertrouwenspersoon.
Een vertrouwenspersoon kan je helpen en ondersteunen wanneer je een klacht
hebt over bijvoorbeeld discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld, of
pesten in de vereniging. Natuurlijk hopen wij dat dit niet voor komt of voor gaat
komen in de vereniging. Mocht je toch met een dergelijk probleem zitten, dan is
het wel belangrijk om er met iemand (die onafhankelijk is) over te praten.
De vertrouwenspersonen werken volgens het Protocol Sociaal Veilige
Sportomgeving van het NOC*NSF en is bereikbaar via:
vertrouwenspersoon@bcwoodpeckers.nl
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Blessurepreventie
Bij Basketbalclub Woodpeckers vinden we het voorkomen van blessures zeer
belangrijk. Basketbalclub Woodpeckers werkt daarom nauw samen met de
FysioVandaag. In eerste instantie proberen de fysiotherapeuten blessures te
voorkomen door te helpen bij een goede warming-up en af en toe bij trainingen
te observeren hoe de spelers bewegen.
Mocht een speler toch een lichamelijke klacht hebben of een sportblessure
oplopen, dan kun je meteen terecht bij de specialisten van FysioVandaag. Het
enthousiaste team van deskundige fysiotherapeuten beschikt over moderne
fysiopraktijken in Houten, Leidsche Rijn (Utrecht), Nieuwegein en Bunnik, waar zij
onder andere spelers van Basketbalclub Woodpeckers intensief begeleiden naar
een snel herstel.
Wil je direct een afspraak maken? Doe dit dan via
www.bcwoodpeckers.nl/blessure-preventie

Gratis inloopspreekuur
Heb je een lichamelijke klacht en wil je graag eerst persoonlijk advies inwinnen
over de behandelmogelijkheden? Kom dan langs tijdens een van de dagelijkse
inloopspreekuren op de fysiotherapielocaties in Houten, Nieuwegein, Bunnik of
Leidsche Rijn. Gedurende het inloopspreekuur krijg je direct deskundig advies van
een van de fysiotherapeut, op basis van je klacht of blessure. Hierbij kun je
denken aan specifieke fysiotherapiebehandelingen, vervolgtrajecten of een
doorverwijzing naar een arts of specialist in de regio Utrecht. Het inloopspreekuur
van FysioVandaag is iedere maandag t/m donderdag om 21.30 uur en op
vrijdagmiddag om 16.30 uur. Het inloopspreekuur is voor leden van Basketbalclub
Woodpeckers geheel gratis én altijd vrijblijvend.
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Basketbal
Basketbal is een wedstrijdsport die in 1891 door James Naismith in Springfield,
Massachusetts (Verenigde Staten) werd uitgevonden. Oorspronkelijk was het een
Amerikaanse mannensport. Het huidige basketbal wordt op bijna elk continent
door zowel mannen als vrouwen beoefend. Twee teams van elk vijf aan het spel
deelnemende spelers en (maximaal) zeven wisselspelers komen tegen elkaar uit.
Het doel van het spel is de bal te veroveren en deze door een ijzeren ring -de
basket- te werpen en te verhinderen dat de tegenstander hetzelfde doet.
Basketbal wordt voornamelijk binnen beoefend, maar wordt in toenemende mate
ook buiten gespeeld en dan voornamelijk in de 3x3 variant, het zogenaamde
streetbasketball of streetball. Binnen is de ondergrond doorgaans van hardhout of
kunststof en buiten wordt op asfalt gespeeld.

Spelregels
Hieronder hebben we de belangrijkste spelregels van basketbal op een rij gezet.
Goed om te weten dat de spelregels voor de jongere teams (t/m 12 jaar, U12)
voor een deel afwijken van de oudere teams.

Het veld
Een basketbalveld is over het algemeen 28 meter lang en 15 meter breed. In
Sporthal de Slinger trainen we op drie hele velden. Omdat er voor wedstrijden
meer ruimte nodig is, bijvoorbeeld voor de wedstrijdtafels, spelen we de
wedstrijden op de twee buitenste velden in de sporthal.
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De bal
Een basketbal is van rubber of leer. Er zijn 4 maten ballen:
● Maat 4: wordt gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar (U8)
● Maat 5: wordt gebruikt door kinderen t/m 12 jaar (U10/U12)
● Maat 6. wordt gebruikt door iedereen vanaf 13 jaar
● Maat 7: wordt alleen gebruikt door jongens/mannen vanaf 15 jaar
(Vrouwen spelen dus nooit met een bal maat 7)

Wil je een basketbal kopen? Kijk op de webshop via: www.bcwoodpeckers.nl

De basket
Met het woord ‘basket’ wordt bedoeld; de ring (waar je doorheen moet gooien),
het bord (waar de ring aan hangt) en eventueel de paal of het verrijdbare deel.
De ring hangt op 3 meter en 5 centimeter hoogte. Voor kinderen t/m 12 jaar
hangt de ring op 2 meter en 60 centimeter.
De ring heeft een diameter van 45 centimeter. Best groot want een bal past dus
meer dan 2 keer door de ring heen. Op het bord is net boven de ring een
rechthoek getekend van 45 centimeter hoog en 59 centimeter breed. Deze
rechthoek is een hulpmiddel om de bal via het bord door de ring te gooien. Als je
de bal op het bovenhoekje van het rechthoekje mikt, dan scoor bijna altijd.
Topspelers schieten het liefst van afstand de bal door de ring zonder het bord te
gebruiken. Het net maakt dan een lekker geluid dat klinkt als ‘swoosh’.
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Het team
Teams worden ingedeeld op leeftijd (en niveau). Een team bestaat uit maximaal 12
spelers, waarvan er telkens 5 in het veld staan. Tot en met U14 (‘Under 14') zijn de
teams gemengd. Vanaf U16 worden jongens/mannen en meisjes/vrouwen in
aparte teams ingedeeld.
Basketbal is een echte teamsport. Anders dan bij sommige andere sporten komen
bij de teams t/m U12 alle spelers in het veld en krijgt iedereen evenveel speeltijd.
De coach wisselt na iedere periode de spelers volgens het zogenaamde
‘slangensysteem’.
Bij de oudere teams mag er onbeperkt gewisseld worden. Elke keer als het spel
stil ligt (bijvoorbeeld als de bal uit is), mogen beide teams wisselen. Als je
gewisseld bent, mag je dus ook weer terugkomen in het veld.

De wedstrijd
Een basketbalwedstrijd bestaat voor kinderen t/m 12 jaar uit 8 periodes van 4
minuten. Tussen de 4e en de 5e periode wordt er 10 minuten gepauzeerd.
Voor de oudere teams bestaat een wedstrijd uit 4 kwarten (delen) van 10 minuten.
Tussen het 1e en 2e kwart en het 3e en 4e kwart zit een pauze van 2 minuten.
Tussen het 2e en 3e kwart zit een pauze van 15 minuten.
Bij basketbal wordt de tijd regelmatig stilgelegd, waardoor een wedstrijd langer
duurt. Iedere keer als de scheidsrechter fluit, bijvoorbeeld als de bal uitgaat of als
er een overtreding wordt gemaakt, staat de tijd stil. Ook als een speler vrije
worpen neemt, staat de tijd stil.
In het basketbal kun je niet gelijk spelen. Als de stand op het eind gelijk is, dan
wordt er verlengt met 5 minuten. Is de stand na de verlenging weer gelijk? Dan
wordt er opnieuw 5 minuten verlengt, net zo lang totdat er een winnaar is.

Puntentelling
Voor een veldscore krijgt je team 2 punten, voor een score uit een vrije worp 1
punt. Ook kun je een ‘driepunter’ scoren. T/m de U12 scoor je 3 punten als je
buiten de ‘bucket’ raak schiet. Vanaf de U14 krijg je 3 punten als je van achter de
driepuntslijn scoort.
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Lopen
Je mag maximaal 2 passen zetten met de bal in de hand. Als je 1 voet aan de
grond houdt mag je de andere voet wel verplaatsen. Dit heet ‘pivoteren’.

Dribbelen
Bij het dribbelen stuiter je de bal met 1 hand op de grond. Nadat je de bal hebt
opgepakt, mag je niet nog een keer dribbelen. Dat heet dan ‘second dribble’.

Voetbal
Je mag de bal niet met je voeten spelen of expres met je voet aanraken.

Uitbal
De bal is uit, wanneer de bal buiten het veld op de grond of op de lijn valt. De bal
is ook uit als een speler die buiten het veld loopt de bal aanraakt.

Persoonlijke fouten
Je krijgt in basketbal een persoonlijke fout als je opzettelijk lichamelijk contact met
je tegenstander maakt. Als je een persoonlijke fout maakt op een speler die schiet,
mag die speler 2 vrije worpen nemen. (Als een persoonlijke fout wordt gemaakt bij
een ‘driepunter’, mogen er zelfs 3 vrije worpen worden genomen.)
Als je 5 persoonlijke fouten hebt dan moet je het veld verlaten, je mag dan niet
meer terug in het veld komen. Je coach mag wel een andere speler in het veld
zetten.
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De scheidsrechter
Bij basketbal zijn er in principe 2 scheidsrechters. Respect voor elkaar en de
scheidsrechter in het bijzonder is bij basketbal heel belangrijk. De scheidsrechter
heeft altijd gelijk (zelfs als hij geen gelijk heeft ;)

Om de spelregels te leren, kun je op www.basketballmasterz.nl een
spelregelbewijs behalen. Iedere speler vanaf U16 dient in het bezit te zijn van het
spelregelbewijs.
Voor ouders/verzorgers is het behalen van het spelregelbewijs ook een leuke
manier om de regels van basketbal te leren!

Tafelen
Naast de scheidsrechter is er ook altijd een jurytafel. Achter de jurytafel nemen
meestal twee ouders/verzorgers van het thuisspelende team plaats die het
scorebord bedienen (met name tijd en score) en het digitale wedstrijdformulieren
(met name fouten en score).

Ieder seizoen worden er meerdere cursussen aangeboden zodat iedere
ouder/verzorger kan leren wat je allemaal moet doen als je achter de jurytafel
plaats mag nemen.

Teamtaken
Om de (jeugd)teams te kunnen laten trainen en spelen verwachten wij van de
ouders/verzorgers dat zij zich actief inzetten voor het team van hun zoon of
dochter. In dit kader verdelen de ouders van elk team aan het begin van het
seizoen onderling de volgende taken:

Teammanager
De teammanager verzorgt alle randvoorwaarden rondom een basketbalteam. Niet
dat een teammanager alles zelf hoeft te doen, maar er moet wel iemand zijn die
ervoor zorgt dat het team gewoon kan basketballen. Zo maakt de teammanager
aan het begin van het seizoen een schema met de wedstrijden van het team. Hij/zij
zorgt er tevens voor dat de verschillende taken worden verdeeld.

17

Zaalwacht & openen/sluiten
Aanspreekpunt tijdens de thuiswedstrijden en verantwoordelijk voor orde en
veiligheid in de zaal. Ook dienen de koffer met de tablets en de sleutel van de
sporthal bij de sleutelbeheerder opgehaald (en aan het eind van de dag
teruggebracht) te worden.

Tafelaar
Tijdens de wedstrijden bedienen van scorebord, invullen van het digitale
wedstrijdformulier en (in geval van rayoncompetities en eredivisie) bedienen van
24 seconden-klok.

Kantinedienst
Gedurende de eigen thuiswedstrijd in de kantine staan.

Rijder
Vervoer van de spelers naar uitwedstrijden.

Kledingwasser
Voor het wassen van de wedstrijdtenues. Om de tenues zo lang mogelijk goed te
houden, dienen de tenues samen gewassen te worden volgens de
wasvoorschriften.

Meer informatie: www.bcwoodpeckers.nl/informatie-voor-teammanagers

Naast dat het natuurlijk heel erg leuk is om actief betrokken te zijn bij het team van
je kind, zou het zonder de invulling van deze teamtaken simpelweg niet mogelijk
zijn om deel te nemen aan de competitie.
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Verenigingstaken
Naast de verplichte teamtaken zijn er ook verschillende taken die uitgevoerd
moeten worden om überhaupt te kunnen basketballen. Basketbalclub
Woodpeckers kan niet bestaan zonder de inzet van ouders/verzorgers die helpen
de vereniging draaiende te houden. Onze vereniging heeft geen betaalde
krachten en alle taken worden op vrijwillige basis uitgevoerd.
Tenzij anders vermeld, is een basketbalachtergrond niet nodig.

Hieronder volgt een overzicht van alle verenigingstaken:

Bestuur
Voorzitter - 1 persoon
De voorzitter is het gezicht van de vereniging, naar binnen en buiten. De voorzitter
houdt de grote lijnen in de gaten en leidt onder andere de algemene
ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur. Hij of zij leidt het bestuur;
neemt initiatieven, coördineert en het voert bestuurswerkzaamheden uit. Ook heeft
de voorzitter regelmatig overleg met andere sportverenigingen en de gemeente.
Contact: voorzitter@bcwoodpeckers.nl

Secretaris - 1 persoon
De secretaris maakt onderdeel uit van het bestuur van de vereniging en houdt o.a.
de opvolging van de bestuurstaken in de gaten. In principe verzorgt de secretaris
ook de ledenadministratie, maar dat kan ook door een andere vrijwilliger
uitgevoerd worden. In principe vergadert het bestuur iedere zes weken.
Contact: secretaris@bcwoodpeckers.nl
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Penningmeester - 1 persoon
De penningmeester is degene die de betalingen uitvoert, tweemaal per jaar de
contributie incasseert bij de leden en eenmaal per jaar de kascommissie ontvangt
om de financiën door te nemen. Het is een functie die enige financiële kennis
vereist. In principe vergadert het bestuur iedere zes weken.
Contact: penningmeester@bcwoodpeckers.nl

Commissies en overige verenigingstaken
Ledenadministratie - 1 persoon
De ledenadministratie is verantwoordelijk voor het in- en uitschrijven van leden, en
het bijwerken van deze gegevens wanneer een lid een verandering doorgeeft. De
administratie wordt uitgevoerd in Sportlink.
Contact: secretaris@bcwoodpeckers.nl

Kascommissie - 2 personen
Eenmaal per jaar bekijken twee personen of de financiële administratie van de
vereniging klopt en of de penningmeester zijn zaken op orde heeft. Het is handig
als je enige financiële kennis hebt. Ook is het de ideale basis als je de ambitie
hebt om penningmeester te worden bij Basketbalclub Woodpeckers.
Contact: penningmeester@bcwoodpeckers.nl
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Technische Commissie - circa 6 personen
De technische commissie is verantwoordelijk voor het indelen van de teams, het
benaderen van potentiële trainers/coaches en het koppelen van een geschikte
trainer/coach aan een team. Ook bepalen zij met behulp van de trainers in welk
competitieniveau een team zal gaan spelen. Gedurende het seizoen is de
technische commissie de vraagbaak voor alle technische zaken binnen de
vereniging (teams, trainingen, doorstroom van spelers, et cetera). Voor de meeste
taken is enige basketbalkennis nodig, maar er zijn ook voldoende ondersteunende
werkzaamheden.
Contact: tc@bcwoodpeckers.nl

Wedstrijdcommissie - circa 3 personen
De wedstrijdcommissie is de spil in het web bij het plannen van de wedstrijden en
de verdeling van de corveetaken. Een greep uit de werkzaamheden van deze
commissie: het indelen van de wedstrijden, contact met de andere verenigingen
over de planning en het invoeren van de wedstrijden en de corveetaken in
Sportlink.
Gedurende het seizoen ben je ook nauw betrokken op momenten dat er een
wijziging moet worden doorgevoerd in het wedstrijdschema of dat er
scheidsrechters moeten worden vervangen.
Contact: wedstrijdzaken@bcwoodpeckers.nl

Contactpersoon zaalhuur - 1 persoon
Deze functie omvat het vastleggen van de zaalhuur voor de trainingen en de
wedstrijden. De tijdsplanning is als volgt: In april krijgen we het verzoek om de
gewenste zaalhuur door te geven aan de gemeente (meestal voor begin mei). Eind
juni krijgen we bericht of dat gehonoreerd wordt. Zodra het trainingsschema
bekend is, geef je de definitieve zaalhuur voor de doordeweekse dagen door.
In de tweede helft van augustus en eind december is de competitieplanning voor
de aankomende seizoenshelft klaar. Dan moeten de wijzigingen voor de
weekenden doorgegeven worden.
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Scheidsrechterscommissie - circa 3 personen
De scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor de opleiding van
scheidsrechters. Zij hoeven dit niet zelf te doen, maar de administratieve taken
hieromheen moeten wel worden uitgevoerd; wie heeft het spelregelbewijs
gehaald, wie moeten er examen doen en welke scheidsrechters willen een stapje
hoger? De scheidsrechterscommissie zorgt voor voldoende nieuwe aanwas van
het scheidsrechterskorps. Voor enkele taken is een achtergrond als
(bonds)scheidsrechter belangrijk.
Contact: scheids@bcwoodpeckers.nl

Sleutelbeheer - 1 persoon
Op wedstrijddagen wordt de sporthal geopend en afgesloten door de teams, op
basis van de indeling van de sleutelbeheerder. De sleutelbeheerder is
verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van de sleutels van de sporthal en de
koffer met de tablets (voor het bijhouden van de wedstrijdformulieren).

Kantinebeheer - 2 personen
In Sporthal de Slinger beheren wij een kleine kantine. Op speeldagen is de
kantine geopend en wordt bemenst door de ouders/verzorgers van de spelers.
De kantinebeheerder zorgt dat de voorraden in de kantine regelmatig worden
aangevuld zodat deze op peil blijven. De kantinebeheerder hoeft dus niet zelf
tijdens de speeldagen in de kantine te staan voor de verkoop.

Activiteitencommissie - 3 personen
Een aantal maal per jaar organiseert de vereniging extra activiteiten voor de
leden. Je kunt hierbij denken aan gezellige interne toernooien, zoals een
Ouder/Kind-toernooi, Glow in the Dark-toernooi, Start- en Eindtoernooi. Het
streven is om per seizoen drie toernooien te organiseren.
Contact: info@bcwoodpeckers.nl
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Trainer tafelcursus – 1 persoon
Naast de scheidsrechter is er ook altijd een jurytafel. Achter de jurytafel nemen
meestal twee ouders/verzorgers van het thuisspelende team plaats die het
scorebord bedienen (mn. tijd en score) en het digitale wedstrijdformulieren (mn.
fouten en score). Bij landelijke wedstrijden dient bovendien de 24-secondenklok
bedient te worden. Enkele malen per jaar wordt ouders/verzorgers van nieuwe
leden uitgelegd wat je allemaal moet doen als je achter de jurytafel plaats mag
nemen.

Kledingcommissie - 1 persoon
Basketbalclub Woodpeckers verzorgt voor de spelers het wedstrijdtenue. Aan het
eind van het seizoen wordt er bekeken of de huidige tenues in orde zijn en of er
tenues moeten worden bijbesteld. Ook sta je in nauw contact met de leverancier
van de kleding en de sponsorcommissie om eventuele logo’s op de nieuwe
wedstrijdtenues af te drukken.

Sponsorcommissie - 2 personen
Een vereniging kan niet alleen bestaan met de contributie van haar leden. De
sponsorcommissie zorgt daarom voor (extra) financiële middelen voor extra
activiteiten van de club. Maar naast extra financiën, wordt de vereniging ook
aantrekkelijker wanneer er nauw wordt samengewerkt met (commerciële) partijen.
Alles wat ertoe bijdraagt om Basketbalclub Woodpeckers beter, aantrekkelijker en
leuker te maken behoort tot de activiteiten van de sponsorcommissie.
Contact: sponsoring@bcwoodpeckers.nl

Communicatiecommissie - 2 personen
Basketbalclub Woodpeckers communiceert via verschillende kanalen. De
communicatiecommissie bepaalt samen met de voorzitter hoe en wat er via welk
kanaal wordt gecommuniceerd. De communicatiecommissie verzorgt de
nieuwsbrief, de website, de social media en persberichten voor de
lokale/regionale pers.
Contact: communicatie@bcwoodpeckers.nl
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Vertrouwenspersoon - 1 persoon
Ieder lid en vrijwilliger van Basketbalclub Woodpeckers kan een beroep doen op
de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan je helpen en ondersteunen
wanneer je een klacht hebt over bijvoorbeeld discriminatie, seksuele intimidatie,
agressie, geweld of pesten in de vereniging. Natuurlijk hopen wij dat dit niet
voorkomt of voor gaat komen in de vereniging. Mocht je toch met een dergelijk
probleem zitten, dan is het wel belangrijk om er met iemand (die onafhankelijk is)
over te praten.
Contact: vertrouwenspersoon@bcwoodpeckers.nl

Trainer/coach
Als trainer/coach ben je verantwoordelijk voor het creëren van een veilige
sportomgeving waarin elke speler binnen je team zich kan ontwikkelen. Spelplezier
staat altijd voorop, maar individuele groei en teamplay worden zeker niet vergeten.
Afhankelijk van het speelniveau wordt er een of meerdere keren per week getraind.
Natuurlijk is de trainer/coach ook aanwezig bij de wedstrijden die gespeeld worden.
Een trainer/coach kan worden bijgestaan door een of meerdere hulptrainers. Dit
kunnen spelers van de oudere teams zijn of een enthousiaste ouder.
Contact: tc@bcwoodpeckers.nl

Scheidsrechter
Kennis van de spelregels is voor spelers en toeschouwers belangrijk. In principe
moeten alle spelers vanaf U16 in het bezit te zijn van een spelregelbewijs en
moeten zij wedstrijden (kunnen) fluiten. Naast het leiden van thuiswedstrijden,
levert de vereniging ook scheidsrechters die wedstrijden in de regio fluiten. Naast
het spelregelbewijs (te behalen op www.basketballmasterz.nl) kun je opgeleid
worden tot scheidsrechter op verschillende niveaus.
Contact: scheids@bcwoodpeckers.nl
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Overige vrijwilligerstaken
Wil/kun je iets anders doen voor de vereniging? Graag! Er is meer dan genoeg te
doen en samen houden we het gezellig.
Contact: voorzitter@bcwoodpeckers.nl

Vrijwilligers voelen zich gelukkiger1

1

Bron: Vrijwilligerswerk en welzijn (CBS, februari 2020)

Notities

Samen zijn
we de vereniging!

