
 
 
Informatie voor nieuwe Ceresleden 

 

 

Beste (ouder of verzorger van een) nieuw Cereslid, 

 

Hartstikke leuk dat je lid bent geworden van onze basketbalvereniging. Speciaal voor 

nieuwe leden hebben we wat belangrijke informatie verzameld om zo snel in te burgeren 

in het Ceresleven. In deze informatie staat wat je moet en wilt weten over Ceres. 

 

Ceres is een vereniging waar alle leden zich kunnen ontspannen door te basketballen, maar 

zich ook willen inspannen om dat voor alle leden mogelijk te maken. In een informele, 

gezellige en levendige sfeer moeten jeugd en senioren zowel op recreatief als prestatief 

niveau kunnen basketballen, waarbij het plezier in het basketbal voorop staat. 

 

 

Website 

 

Alle informatie over de club vind je op onze website www.bvceres.nl. Kijk eens rond op 

deze site, dan kom je een hoop te weten. Op deze site staan alle actuele zaken en je vind 

daar het wedstrijdprogramma en de indeling van scheidsrechters en tafelaars. Hou deze 

site dus in de gaten, zeker ook als ouder of verzorger van een jeugdlid. 

Op de website komt ook alle informatie over belangrijke zaken binnen de vereniging. Alle 

leden worden geacht op de hoogte te zijn van de mededelingen die het bestuur middels de 

website of mail ter kennis van de leden brengt. 

 

 

Lidmaatschap 

 

Ceres kent drie soorten lidmaatschappen: Competitiespelende leden, trainende leden en 

donateurleden (“Masters”). Bij de indeling van teams wordt uitgegaan van het 

geboortejaar. Er zijn bij Ceres de volgende leeftijdscategorieën: U8, U10, U12, U14, U16, 

U18, U20 en senioren. De U staat voor “under” en de peildatum is 1 januari, dus ben je op 

deze datum bijv. 9 jaar, dan hoor je in de U10 ook al wordt je snel daarna 10 jaar. 

 

We hopen natuurlijk dat iedereen lid blijft, maar wil je onverhoopt toch je lidmaatschap 

opzeggen, dan kun je dat doen d.m.v. een mail naar de ledenadministratie. Afmelden kan 

alleen per het einde van het seizoen. Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk indien er een 

goede reden is, te bepalen door het bestuur. 

 

Volgens het huishoudelijk reglement (zie website) dient opzeggen te geschieden voor 1 

mei. Meld je je af na deze datum, dan ben je voor het hele volgende seizoen contributie 

verschuldigd. Dan hebben we namelijk een heel seizoen kosten voor jou te betalen, denk 

aan bondscontributie, zaalhuur etc. Bij vragen, wijzigingen van lidmaatschap of 

onduidelijkheden graag een mailtje naar de ledenadministratie. 

 

 

Contributie 

 

Bij Ceres is automatische incasso verplicht. Hiervoor is via het aanmeldingsformulier een 

machtiging afgegeven. De contributie wordt in 10 gelijke termijnen afgeschreven. De 

eerste afschrijving vindt plaats in september, de laatste in juni. De donateurleden 

incasseren we één keer per jaar in september. Contributie wordt berekend naar de 

leeftijdsgroep waar je volgens je leeftijd onder valt en niet naar de leeftijdsgroep waarin 

je speelt en/of traint.  



 
 
 

Taken 

 

Bij Ceres levert iedereen, m.u.v. U8 en U10, een bijdrage binnen de club. Iedereen heeft 

een vrijwilligersfunctie. Informatie hierover vind je op de site onder ‘clubinfo’ en 

‘Vrijwilligersbijdrage’. Afkopen van taken is niet mogelijk, wel mag je zelf regelen dat 

iemand anders de taak doet. Kun je zelf je taak niet uitvoeren, regel dan een vervanger. 

Bij het niet vervullen van de taken worden gele (waarschuwing) en rode (schorsing) 

kaarten gegeven. Door de leden is afgesproken dat trainers en bestuursleden, functies met 

een grotere tijdsinspanning en/of verantwoording, een vergoeding krijgen.  

 

Zoals vermeld in het huishoudelijk reglement is de scheidsrechters BS2-cursus van de NBB 

verplicht voor spelende leden van 15 jaar en ouder, die minimaal een jaar spelend lid zijn. 

Het niet volgen van deze cursus kan gevolgen hebben voor de speelgerechtigheid. 

 

Ook als ouder kun je een bijdrage leveren, bijvoorbeeld als trainer (enige basketbalervaring 

vereist), als (inval-)coach (spoedcursus mogelijk), als bestuurslid of door aan een van de 

commissies deel te nemen. Ook kun je de trainer en coach ontlasten door wat 

organisatorische zaken over te nemen of verslag te doen van de verrichtingen van het 

team van uw zoon of dochter op de website. Overleg eens met de trainer en coach of 

informeer bij het bestuur. 

 

 

Wedstrijden 

 

Ceres speelt wedstrijden op vrijdagavond en op zaterdag. De thuiswedstrijden zijn in de 

Bosbadhal. De U8 en U10 spelen alleen toernooien op zaterdag. Wordt je tijdens het 

seizoen lid, dan bepaalt de trainer/coach in overleg met de technische commissie wanneer 

je wedstrijden mag mee gaan spelen. Daarbij wordt gekeken naar grootte van het team 

en het vereiste minimale niveau. 

 

Tijdens een wedstrijd dien je correct gekleed te zijn. De officiële clubkleuren van de 

vereniging zijn blauw-oranje. Het clubtenue wordt ter beschikking gesteld door de 

vereniging. Zorg goed voor de tenues, want ze worden, in tegenstelling tot bij de meeste 

andere basketbalverenigingen, betaald uit de contributies. 

 

Het vervoer naar uitwedstrijden wordt geregeld binnen het team. Iedereen wordt geacht 

bij een evenredig deel van de uitwedstrijden het vervoer te verzorgen. Bij jeugdspelers 

betekent dit dat de ouders of verzorgers het vervoer moeten verzorgen. Ben je niet in het 

bezit van een auto of rijbewijs en kun je niemand regelen met een auto of rijbewijs, dan 

zal je dat met je teamgenoten moeten regelen. Eventuele kosten van vervoer kunnen niet 

bij Ceres gedeclareerd worden, tenzij daar een goede, door het bestuur te bepalen, reden 

voor is. 

 

Het competitieprogramma en uitslagen zijn voor de teams m.u.v. U8 en U10 - deze tams 

krijgen informatie over toernooien via de trainer - te volgen met de Basketball.nl app. Met 

de mailgegevens zoals die bekend zijn bij Ceres kan er aangemeld worden en zijn je eigen 

gegevens en resultaten te zien. Ook kan het privacy niveau ingesteld worden. Als er geen 

grote bezwaren zijn, dan graag niet alle gegevens afschermen. Helemaal afschermen 

betekent dat je jezelf moet identificeren bij wedstrijden. Ook is je naam dan niet zichtbaar 

op de website, zodat je niet weet wanneer je jouw vrijwilligerstaak moet uitvoeren. Alleen 

je naam komt op de website. Geen andere persoonsgegevens. 

 

 



 
 
Team / Respect 

 

Basketbal is een teamsport, dus houd je aan de afspraken binnen het team over 

bijvoorbeeld gedragingen of het afmelden voor een training of wedstrijd. Tijdens trainingen 

wordt van iedereen medewerking verwacht. Er wordt bijv. geprobeerd iets uit te leggen. 

Luisteren is dus belangrijk. Als er problemen zijn met medespelers, meldt dit zo snel 

mogelijk bij de trainer. Los het niet zelf op. Je moet het hele seizoen met elkaar spelen, 

dus een goede sfeer is belangrijk. Behandel de scheidsrechters, tafelaars, zaalwachten 

altijd met respect. Zij offeren vrije tijd op voor jou. Ook de tegenstanders zijn voor hun 

plezier met basketbal bezig. Als iedereen zich genoemde zaken houdt, is een goede 

organisatie gegarandeerd en zijn alle voorwaarden geschapen voor een goede sportieve 

prestatie. 

 

 

Mocht je na deze informatie nog vragen hebben, mail het bestuur. Graag besluiten wij met 

je van harte welkom te heten bij onze club en wensen je veel basketbalplezier. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van BV Ceres 

Voorzitter (voorzitter@bvceres.nl) 

Secretaris (secretaris@bvceres.nl) 

Penningmeester (penningmeester@bvceres.nl) 

Bestuurslid Technische Zaken (tc@bvceres.nl) 

 

en de ledenadministratie (ledenadministratie@bvceres.nl) 

 

 


