
Huishoudelijk Reglement 

 

Basket MIBAC wil een sportvereniging zijn die kinderen, jongeren en volwassenen kansen 

biedt om via basketbal zichzelf maximaal te ontplooien. We leiden daarom spelers niet enkel 

sportief op, maar we brengen hen ook maatschappelijke waarden bij. 

Wij zijn een club die z’n sterkte haalt uit het spelen voor en met elkaar. Dit kan maar omdat 

onze spelers gesteund worden door ouders, vrienden, bestuur, coaches,... Wij streven er dan 

ook naar dat iedereen zich thuis voelt bij Basket MIBAC. Goede afspraken zijn hierbij 

noodzakelijk. 

1  Opgewekt, maar niet overdrijven! Drank- en druggebruik! 

Deze regel is vrij eenvoudig en vanzelfsprekend. Reeds bij de eerste overtreding voor 

druggebruik binnen de club, wordt verdere deelname aan de activiteiten van de club pas 

toegestaan na beslissing van  het bestuur. Het aansluitingsgeld kan niet teruggevorderd 

worden. Indien een speler zich aanmeld, voor training of match,  onder invloed van 

drank/drugs, dan wordt hij onverwijld terug naar huis gestuurd.  

2. Time is ... 

De gemaakte afspraken worden gerespecteerd. Een speler is op tijd aanwezig op training en 

wedstrijd. Iedere afwijking, om welke reden ook, wordt tijdig (minimum 1 uur vooraf)  

gemeld aan de coach of aan de begeleider. 

 Richtlijnen zijn:   

 ° voor een training  5’  VOOR aanvang van de training in basketkledij 

 ° voor een (provinciale) thuiswedstrijd  45’ VOOR aanvang van de wedstrijd 

 ° voor een (landelijke) thuiswedstrijd  45’ VOOR aanvang van de wedstrijd 

 ° voor een (provinciale) uitwedstrijd  volgens afspraak 

 ° voor een (landelijke) uitwedstrijd    volgens afspraak 

 

  3. 100% 

Op training en wedstrijd wordt volle  inzet en aandacht verwacht. Alles minder betekent voor 

allen (coach, begeleiders en medespelers) tijd- en energieverlies. Iedere onderliggende reden 

van minder presteren (aankomende ziekte, zware schoolinspanningen, familiale 

omstandigheden  e.d. ) wordt voor aanvang in vertrouwen aan de coach gemeld, zodat deze 

discreet rekening kan houden met de gegeven omstandigheden. Dit is een vorm van 

wederzijds respect en fairplay tegenover medespelers. 



4. Respecteer medespelers, coaches en andere clubleden 

In het kader van wederzijds respect voor je medespelers, je coach en andere clubleden, 

verdienen ook de volgende puntjes aandacht:  

- Een speler is per definitie altijd (op tijd) aanwezig op training en wedstrijd.  Indien toch niet,  

dient de trainer hiervan op voorhand gewaarschuwd te worden. 

- Tijdens de training wordt niet gepraat, tenzij voor aanmoedigingen of indien het een 

onderdeel van de training is. 

- Tijdens de training verlaat niemand  zonder toelating het veld.  

- Iedereen heeft de mogelijkheid om een douche te nemen na de wedstrijd / training.  

  Dit wordt zeker aangeraden. (Begeleiding bij U8, U10 en U12 is toegestaan.) 

- Pesten wordt op geen enkele wijze getolereerd en zal dan  ook bestraft worden door het  

bestuur. 

- De spelers zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de bank en de netheid van de 

kleedkamer (ook bij uitwedstrijden!). Lege blikjes, tapes, flessen en ander afval worden netjes 

opgeruimd. 

- Na of tijdens een wedstrijd wordt er geen kritiek geuit op scheidsrechters, spelers, officials 

en coaches.  

- De spelregels moeten ten allen tijde gerespecteerd worden. Beslissingen van de officials zijn 

niet voor discussie vatbaar. Een positieve ingesteldheid tegenover de scheidsrechters helpt je 

ploeg. Bij fout steek je altijd je hand op (je geeft je fout toe). 

Iedere uitsluiting, scheidsrechterverslag en eventueel verschijnen voor de Rechtelijke Raad, 

leiden tot interne sportieve maatregelen. Enkel het bestuur kan hierop een uitzondering 

maken.  MIBAC gaat tegen geen enkele uitspraak van het provinciaal comité in beroep, tenzij 

deze gerechtvaardigd wordt door het bestuur. Indien een speler dit toch zelf wenst kan hij dat 

ten persoonlijke titel, de kosten hiervoor kunnen niet op het bestuur verhaald worden.  

Het oplopen van een technische fout heeft een ludieke sanctie tot gevolg te bepalen door de 

coach. Woede-uitbarstingen, scheldwoorden, ongezonde agressiviteit en andere negatieve 

reacties worden nooit getolereerd.  

- Een speler die tijdens een wedstrijd vervangen wordt, geeft een bemoedigend klopje of 

handje als blijk van verstandhouding aan zijn vervanger. Het sportbelang primeert op het 

individueel belang. Onsportieve gedragingen zoals opzettelijke fouten, ploegmaats negeren of 

niet laten spelen en egoïsme (goedkope shots, opzettelijk niet passen en zwak verdedigen) 

worden niet aanvaard. 

- Er slingeren geen ballen rond in de zaal. De ballen worden tijdens de wedstrijd of  na een 

training opgeborgen in de hiervoor voorziene rekken.  



- Het is in bepaalde sporthallen verboden de vloer te betreden met schoeisel dat hiervoor niet 

bestemd is. 

- Op de niet gebruikte doelen wordt er tijdens een aan de gang zijnde trainingssessies niet 

geshot, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de werkende trainer op dat welbepaalde 

speelveld. 

- Breng geen dure spullen (GSM, tablet, fototoestel …)  mee naar de training. Bij diefstal kan 

MIBAC niet aansprakelijk worden gesteld. 

- Spelers die training hebben zijn nooit meer dan 30' op voorhand aanwezig in de zaal. Is dit 

toch het geval, dienen de kleedkamers enkel om zich om te kleden. Er wordt  plaats genomen 

naast de speelvelden, zonder dat dit op enige manier de aan de gang zijnde trainingssessie 

(van gelijk welke sport) stoort. 

- Mocht een speler zich in het geheel niet houden aan deze afspraken, dan kan de coach 

ingrijpen op een manier die hem/haar passend lijkt. Zo’n incident wordt door de coach gemeld 

aan de jeugdcoördinator en het bestuur. Na het horen van alle partijen beslist de 

jeugdcoördinator in samenspraak met het bestuur, wat er verder moet gebeuren. 

- In principe blijven alle spelers in hun eigen leeftijdscategorie spelen. In samenspraak met de 

jeugdcoördinator, het bestuur en de coaches kan er eventueel een vervroegde overgang naar 

een oudere categorie bekomen worden. Dit is wel een tijdelijke toezegging, die op ieder 

moment kan opgezegd worden. Het is dus niet zo dat, eens men vervroegt over gaat naar een 

oudere leeftijdscategorie dat men automatisch in deze groep blijft.  

5.  Supporters: moedig aan, breek niet af! 

Ouders en supporters zijn belangrijk om een kind blijvend te laten sporten, hun steun is nodig! 

- Positieve ondersteuning van de ploeg, zelfs al loopt het niet goed, is niet altijd 

vanzelfsprekend. Heeft de ploeg of de coach een slechte dag of is de arbitrage partijdig: 

ouders hebben een voorbeeldfunctie.  

- Geen racisme of pesterijen!  

- Geen onbetamelijk gedrag tegenover medespelers of tegenstrevers, trainers, scheidsrechters 

of tafelofficials.  

- Geen commentaren op coaches of spelers tijdens de wedstrijd maar NA de wedstrijd met de 

coach.  

 

6. Band met de club 

Een club leeft bij de gratie van haar leden. Spelers, coaches, ouders, bestuur,... allen streven 

we hetzelfde doel na: een gezonde club die haar doelstellingen kan waarmaken. Daarom 

investeren tal van mensen heel wat van hun vrije tijd in MIBAC. Om het maximum te halen 

uit al die goodwill, de volgende afspraken: 



- bij evenementen georganiseerd door de club proberen vooreerst de spelers, maar in de mate 

van het mogelijke ook de ouders, aanwezig te zijn. Het is een kans om de club te steunen en 

beter te leren kennen. 

- Geen persoonlijke sponsoring regelen per persoon of ploeg, dit dient allemaal via het bestuur 

te gebeuren. Enkel de officiële truitjes mogen gedragen worden door de ploegen, zowel uit als 

thuis.  

- Indien er activiteiten per ploeg ingericht worden, niet georganiseerd door het bestuur van 

Mibac, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de verzekering BA van de club. 

- Bij thuiswedstrijden wordt de bar verzorgd door de VZW Vriendenkring MIBAC. Deze 

VZW steunt de basketclub MIBAC 100% in zijn werking. Laat dus niet na om daar voor of na 

de match iets te consumeren, dit komt alle spelers ten goede.  

- Bij thuiswedstrijden zetten de ouders/ploegverantwoordelijken die de eerste wedstrijd van de 

dag spelen de zaal klaar. De ploeg die de laatste wedstrijd speelt, zorgt voor het opruimen van 

de zaal. (reclameborden, tafel- en accessoires) 

- De ploegverantwoordelijke: uw aanspreekpunt met het bestuur.  

Hij/zij zorgt ervoor dat alle noodzakelijke documenten (identiteitskaart, licentie en medische 

fiche) beschikbaar zijn voor de tafel. Deze dienen bij het wedstrijdblad te liggen. Het 

wedstrijdblad dient,  indien  mogelijk, 15’ voor het begin van de wedstrijd ingevuld te zijn. 

7. Wat te doen in geval van ongeval: 

* de aangifteformulieren kunnen (moeten) via de site van de VBL  afgeprint worden. 

* indienen moet steeds via de secretaris gebeuren (aftekenen) 

* wanneer een speler in verzekering gaat mag hij niet meer spelen en trainen tot hij een bewijs 

van genezing kan voorleggen het is dus aan te raden afhankelijk van de kwetsuur een paar 

dagen te wachten met de aangifte 

 

8. Het bestuur 

a. Het bestuur beheert en leidt de club naar best vermogen. Het streeft tijdens zijn beraad  naar 

unanimiteit in de besluitvorming. 

b. Het bestuur komt elke maand bijeen. De frequentie kan opgevoerd worden indien er 

dringende zaken dienen besproken te worden. Alle beslissingen dienen met eenvoudige 

meerderheid genomen te worden. Deze beslissing wordt dan ook aanvaard door ieder lid van 

het bestuur. 

c. Ieder clublid kan zich met voorstellen, opmerkingen of klachten tot een bestuurslid wenden. 

Deze laatste kan die punten op de agenda van de bestuursvergadering laten inschrijven, of ze 

vrij, tijdens de betreffende vergadering ter sprake brengen. Betrokkene zal dan ook nadien op 

de hoogte gesteld worden van het antwoord van het bestuur. 



d. De VZW heeft effectieve en toegevoegde leden. Enkel de effectieve leden hebben 

stemrecht tijdens de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering heeft 1 maal per jaar 

plaats, tenzij er noodzaak is tot een extra Algemene Vergadering. Deze wordt dan Bijzondere 

Algemene Vergadering genoemd. Ook  op deze laatste hebben enkel de effectieve leden 

stemrecht.  

Effectieve leden zijn: de bestuursleden en alle leden(geen coaches) die, op regelmatige tijden, 

onder het organigram van de club functioneren, alsook de ploegverantwoordelijken. Indien de 

vereniging overgaat tot het invoeren van lidkaarten, zullen de betalende leden ook stemrecht 

hebben. 

Toegevoegde leden zijn: de spelers en coaches van de verschillende ploegen. 

 

       Het Bestuur. 


