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AFSPRAKEN EN REGELS BINNEN BASKETBALLVERENIGING FIVE PACK 
 
Het bestuur en de technische commissie vinden dat de juiste waarden en normen en de nodige 
discipline gehanteerd moet worden, omdat basketball een teamgebeuren is en men een uitstraling 

naar buiten heeft. De leden hanteren, in het algemeen, de normaal gangbare fatsoensnormen in de 
omgang met elkaar en naar buiten toe. Je vertegenwoordigt wel een basketballclub. Zo zorgen we 
met elkaar voor een Veilig Sport Klimaat en kan men bij onze vereniging van jong tot oud met 
plezier basketballen! 
 
Elk team tekent aan het begin van het seizoen de ‘Gedragscode Coaches en Spelers’. De 
trainer/coach bespreekt van te voren de inhoud. De getekende exemplaren zijn te vinden in de 

wedstrijdkoffer. Daarnaast zijn er algemene regels. 
 
Algemene regels. 

 Het is gebruikelijk dat als een speler/speelster niet kan trainen of spelen, hij/zij zich 
afmeldt bij de desbetreffende trainer.  

 De spelers/speelsters zijn op tijd in de zaal aanwezig bij de trainingen, zodat die ook op tijd 

kunnen starten. 
 De spelers/speelsters zijn 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd in tenue aangekleed 

aanwezig.  

 De scheidsrechters, scorers en timers zijn 15 minuten voor aanvang van de te fluiten 
wedstrijd aanwezig. 

 Kun je niet scheidsrechteren, scoren of timen, zorg dan voor vervanging en laat dit de 
planner weten. 

 Het team dat als eerste speelt, zet alle attributen klaar en het team dat als laatste speelt, 
ruimt alles op. Je verlaat pas de zaal, als alles opgeruimd is. 

 De wedstrijden worden gespeeld in het voorgeschreven verenigingstenue. 
 Na de training of wedstrijd is het gebruikelijk dat er gedoucht wordt. Mocht dit voor een 

speler/speelster problemen opleveren, dan graag even contact opnemen met de trainer. 
 Je betaalt de contributie op tijd. 
 Het bestuur beslist of boetes, opgelegd door de bond en/of rayon aan de vereniging, als 

gevolg van overtredingen/nalatigheid van leden of team, op de leden of het team worden 
verhaald. 

 Je gebruikt de ballen en het materiaal, zoals dat normaal in de wedstrijden en trainingen 
dient te geschieden. Niet op de ballen gaan zitten (anders wordt de bal eivormig) en tegen 
de ballen schoppen. 

 De drie ballen (gemerkt met de letter W) in de wedstijdballenzak zijn alleen bestemd voor 

de wedstrijden. 
 Je gooit afval (blikjes/pakjes drinken en ander afval) in de vuilnisbakken. Je laat ze niet 

achter in de zaal of de kleedkamer. 
 Competitiespelende leden hebben de volgende verenigingsverplichting: vanaf de U16 is 

men verplicht tot het vervullen van neventaken als scoren, timen en (vanaf de U18) 
scheidsrechteren.  

 Het bestuur dient op de hoogte gesteld te worden van perscontact over 

basketballvereniging Five Pack. 
 


