Reglement Tuchtrechtspraak van basketballvereniging
“Silvertown Lions”.
Aangenomen op de ALV van 11 juni 2002

Ingaande 1 september 2002

1) Taken.
a) Elk competitiespelend lid dient, indien hij daarvoor wordt opgeroepen, ieder seizoen een aantal
taken te doen.
b) Een lid die zijn taak als timer, scorer, 24 seconden-operator, scheidsrechter of zaalwacht niet
nakomt, krijgt hiervoor een boete van € 7.=
c) Indien een lid binnen 13 wedstrijdweken opnieuw zijn taak niet nakomt, volgt een schorsing van 1
wedstrijd. Voor iedere volgende keer wordt de schorsing met 2 wedstrijden vermeerderd..
Onverminderd het vermelde in artikel 1.b.
d) Indien een lid vervanging voor de aan hem toegewezen taak heeft, moeten beiden dit melden aan de
zaalwacht. Indien dit niet gemeld wordt en de taak niet naar behoren is uitgevoerd, valt dit onder
verantwoording van de aangeschreven persoon en niet onder die van de vervanger.
2) Boetes die door de N.B.B. of organen daarvan worden opgelegd met betrekking tot nalatigheden van
bepaalde leden, worden door de vereniging aan deze leden doorberekend.
3) Betalingen / schorsingen.
a) Bij het niet tijdig betalen van de contributie en/of boete, wordt eerst een aanmaning gestuurd naar
het desbetreffende lid. Als dit lid niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn heeft betaald,
volgt een schorsing totdat het verschuldigde bedrag is betaald.
b) Gedurende de schorsing wegens het niet betalen van:
i) de contributie en/of het competitiegeld mag het lid spelen noch trainen.
ii) een boete mag het lid wel trainen, maar geen competitie spelen. Nadat na herhaalde aanmaning
van de penningmeester het lid nog niet betaald, mag dit lid ook niet langer aan de trainingen
deelnemen.
4) Indien een lid niet tijdig de contributie/competitiebijdrage heeft betaald, bestaat de mogelijkheid dat het
betreffende lid niet in een competitieteam wordt ingedeeld. Het kan tevens voorkomen dat na ontvangst
van deze contributie/competitiebijdrage het nog enige tijd duurt voordat dit lid speelgerechtigd is.
5) Indien een lid de voor hem te stellen taken niet wil verrichten, kan dit lid deze verplichting ruim voor de
aanvang van de competitie afkopen. Het afkoopbedrag is vastgesteld op € 100,= per seizoen.
6) Zaalwacht.
De zaalwacht draagt zorg voor het uitvoeren van de taken ( tafel en scheidsrechters ) en het in orde zijn
en blijven van de gehele gehuurde accommodatie. Hiervoor is een aparte instructie opgesteld en
bijgevoegd. Deze instructie bevindt zich ook in een map in de materialenkast.
7) De in bovenstaande artikelen genoemde personen kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn.
8) In het geval er zich zaken voordoen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Toelichting op het reglement tuchtrechtspraak S.L.
1.c. 13 wedstrijdweken houdt in dat zowel de winterstop als de zomerstop niet worden meegeteld. Dus
indien iemand aan het eind van het seizoen een taak niet uitvoert, en aan het begin van het volgende seizoen
weer niet, de 13 weken niet verstreken zijn, en dus de schorsing van kracht wordt. Vanaf het moment van 2e
keer niet uitvoeren van een taak, gaan opnieuw 13 weken in. Wordt er opnieuw binnen 13 weken een taak
niet uitgevoerd, wordt de schorsing van drie wedstrijden opgelegd. En de termijn van 13 weken gaat
opnieuw beginnen. Dit gaat zo door 5 – 7 - … wedstrijden.
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