REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK BASKETBALLVERENIGING
RIVER TROTTERS VERSIE 2018
Artikel 1.
In het geval dat leden zich misdragen of zich niet aan de regels houden, die in de
vereniging zijn gesteld in de statuten, het huishoudelijk reglement of in dit reglement, kan
het Bestuur straffen opleggen die kunnen bestaan uit schorsingen, royementen of boetes.
Ook een door het Bestuur aangewezen persoon kan worden bevoegd om straffen op te
leggen.
Artikel 2. Schorsing bij betalingsachterstanden
De penningmeester bepaalt of een schorsing moet worden opgelegd en tevens of een
schorsing kan vervallen. Verder is op dit punt van toepassing hetgeen staat vermeld in het
huishoudelijk reglement onder het hoofd contributie.
Artikel 3. Schorsing en boetes in het geval van taakverzuim
Zo spoedig mogelijk na vaststelling van de wedstrijden aan het begin van een nieuwe
wedstrijdperiode (september en januari) zal het takenschema opgesteld worden en
vervolgens gepubliceerd op de homepage van de vereniging (www.rivertrotters.nl).
Leden zijn verplicht om bij wijziging van hun mailadres dit te melden bij de
ledenadministratie / secretariaat. Het niet bekend zijn van een correct mailadres is geen
geldige reden om een opgelegde taak niet uit te voeren.
Leden die hun taken verzuimen worden gewaarschuwd of geschorst volgens de hierna
vermelde regels.
Verzuim
1x Te laat

Straf
Waarschuwing + boete van 5 euro
Deze boete dient binnen vijf dagen na overtreding
(én voor de eerstvolgende wedstrijd)
voldaan te worden. Op welke wijze dient
te worden afgesproken met de takenplanners.
Zolang de boete niet is betaald mag niet aan
wedstrijden deelgenomen worden. Wel dient
men bij wedstrijden aanwezig te zijn en
op de bank plaats te nemen.
De betreffende coach zal altijd ingelicht worden.
Een ontvangen oranje kaart blijft één jaar geldig.

Kaarten
Oranje kaart

2x Te laat

Staat gelijk aan 1x taakverzuim, een gele kaart (zie hieronder).

1x Taakverzuim

Waarschuwing + boete van 10 euro

Gele kaart

Deze boete dient binnen vijf dagen na overtreding
(én voor de eerstvolgende wedstrijd)
voldaan te worden. Op welke wijze dient
te worden afgesproken met de takenplanners.
Zolang de boete niet is betaald mag niet aan
wedstrijden deelgenomen worden. Wel dient
men bij wedstrijden aanwezig te zijn en
op de bank plaats te nemen.
De betreffende coach zal altijd ingelicht worden.
Een ontvangen gele kaart blijft één jaar geldig.
Bijvoorbeeld: een ontvangen gele kaart op
15 oktober 2011 vervalt weer op 15 oktober 2012.
De door de vereniging te ontvangen boete van
10 euro komt geheel ten goede aan de vervanger.

2x Taakverzuim

Schorsing van 1 wedstrijd + boete van 20 euro

Rode kaart

Aan de eerstvolgende wedstrijd mag niet
deelgenomen worden. Wel dient men aanwezig
te zijn en op de bank plaats te nemen.
De boete dient binnen vijf dagen na overtreding
(én voor de eerstvolgende wedstrijd)
voldaan te worden. Op welke wijze dient
te worden afgesproken met de takenplanners.
Zolang de boete niet is betaald mag niet aan
wedstrijden deelgenomen worden. Wel dient
men aanwezig te zijn bij wedstrijden en op de
bank plaats te nemen.
De betreffende coach zal altijd ingelicht worden.
Van de door de vereniging te ontvangen boete van
20 euro komt 10 euro ten goede aan de vervanger en
10 euro is voor de verenigingskas.

Een ontvangen rode kaart blijft één jaar geldig.
3x Taakverzuim

Schorsing van 2 wedstrijden + boete van 20 euro

2e Rode kaart

Aan de eerstvolgende twee wedstrijden mag niet
deelgenomen worden. Wel dient men aanwezig
te zijn en op de bank plaats te nemen.
De boete dient binnen vijf dagen na overtreding
(én voor de eerstvolgende wedstrijd)
voldaan te worden. Op welke wijze dient
te worden afgesproken met de takenplanners.
Zolang de boete niet is betaald mag niet aan
wedstrijden deelgenomen worden. Wel dient
men aanwezig te zijn bij wedstrijden en op de
bank plaats te nemen.
De betreffende coach zal altijd ingelicht worden.
Van de door de vereniging te ontvangen boete van
20 euro komt 10 euro ten goede aan de vervanger en
10 euro is voor de verenigingskas.
Een ontvangen 2e rode kaart blijft één jaar geldig.

4x Taakverzuim

Royement middels aangetekend schrijven

Zwarte kaart

Alleen in bijzondere gevallen van overmacht wordt van dit artikel afgeweken. Of daarvan
sprake is, bepaalt het Bestuur.

Artikel 3.a. Financiële vergoeding bij taakverzuim (en opzegging lidmaatschap)
Mocht een lid in het bezit zijn van een openstaande gele of rode kaart en de bijbehorende
openstaande boete nog niet hebben voldaan (zie artikel 3) en het lidmaatschap van onze
vereniging opzeggen dan heeft de vereniging het recht om deze openstaande kaarten
financieel te compenseren.
Voor een openstaande gele kaart zal de vastgestelde 10 euro + 25 euro boete in rekening
worden gebracht en voor een rode kaart zal de vastgestelde 20 euro + 50 euro boete in
rekening worden gebracht.
Deze bedragen zullen door de penningmeester worden vereffend middels automatische
incasso. Tot het moment van volledige betaling zal er geen schuldvrij verklaring
afgegeven worden en zal het lid als niet-schuldenvrij bij de bond worden gemeld.

Artikel 4. Vervanging van een toegewezen taak
Als een lid een taak niet kan uitvoeren, dient hij/zij zelf voor een vervanger te zorgen.
Heeft het lid een vervanger gevonden dan meldt hij/zij dit bij de aangestelde
takenplanner(s). De verantwoording van de taak wordt door de vervanger overgenomen.
Indien het lid de vervanging niet meldt, zoals hiervoor is aangegeven, blijft de
verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de taak liggen bij het lid die de
taak in eerste instantie heeft toegewezen gekregen.
Het niet melden van een vervanging kan, wat de strafmaat betreft, door de aangestelde
takenplanner(s) gelijkgesteld worden aan het niet uitvoeren van een taak. Deze regel is
niet van toepassing als de taak niet uitgevoerd kan worden in verband met
basketballverplichtingen (bijv. een eigen wedstrijd). Dit dient dan wel zo spoedig
mogelijk bij de aangestelde takenplanner(s) te worden gemeld.
Artikel 5. Afmelding
Indien een lid zonder tijdige afmelding bij zijn coach wegblijft van een wedstrijd, kan de
coach het Bestuur verzoeken een straf op te leggen.
Artikel 6.
Indien er zich situaties voordoen die niet in dit reglement zijn voorzien, beslist het
Bestuur.

Hardinxveld-Giessendam, 8 oktober 2018

