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Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve 
activiteit van jouw zoon/dochter bij Rotterdam Basketbal. 

Contact met trainer/ coach
Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw kind naar de 
trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw 
kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de 
coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de 
coach/ trainer bezig met voorbereiden/ opstarten van de 
training. Na de training kan je de coach aanspreken of een 
aparte afspraak maken. 

Aanwezigheid bij wedstrijd
Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijden volgt van jouw 
zoon, dochter of zorgkind.  Sportieve aanmoedigingen zijn altijd 
van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune 
plaats te nemen en zowel tijdens en na de wedstrijden met 
respect met elkaar om te gaan. 

Vrijwilligerstaken
Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligers 
taken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam 
Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten 
tijdens de thuiswedstrijden van jouw kind. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De 
teammanager zal hiervoor zorgdragen. 

Voor het draaien van de bardiensten ben jij als ouder/verzorger 
zelf verantwoordelijk om je te laten inwerken achter de bar (door 
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iemand die instructie kan geven).  De teammanager van het 
team zal dit met jou regelen. Door met elkaar de bardiensten te 
draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige 
en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te 
verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor 
de tegenstander.    

Tafeltaken en scheidsrechtertaken
Speelt jouw kind bij M10 of M12 dan zal je ook worden 
ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en 
scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar 
taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal 
hiervoor zorgdragen.       
                                                                                    
We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
zijn taken afkoopt.

Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
teammanager bespreken hoe deze instructie te krijgen. 

Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 

Vervoer door ouders
Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ 
verzorgers. 
Ook hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder 

goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig 
is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk 
kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

  

Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
nieuwsbrieven zijn deze aankondigingen te lezen.



Welkom bij Rotterdam Basketbal!!
Rotterdam Basketbal is een club die al sinds 1954 bestaat. 
Dit houdt in dat we komend seizoen 2018-2019 ons 65 jarig 
bestaan vieren!

Bij Rotterdam Basketbal spelen we op diverse competitie 
niveaus. We hebben diverse topsportteams die op het 
landelijke niveau spelen en breedtesportteams die op 
afdeling en regio niveau spelen. 

Elke speler krijgt een plek en de kans zich te ontplooien 
volgens zijn/haar talent, ambitie en mogelijkheden. We zijn 
een club waar sportiviteit, competitie, vriendschap en 
gezelligheid hand in hand gaan.

In deze informatie brochure vind je informatie over de 
vereniging, wat kun je verwachten van ons en wat 
verwachten wij van jou.

Met sportieve groet,
Het bestuur

Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve 
activiteit van jouw zoon/dochter bij Rotterdam Basketbal. 

Contact met trainer/ coach
Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw kind naar de 
trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw 
kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de 
coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de 
coach/ trainer bezig met voorbereiden/ opstarten van de 
training. Na de training kan je de coach aanspreken of een 
aparte afspraak maken. 

Aanwezigheid bij wedstrijd
Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijden volgt van jouw 
zoon, dochter of zorgkind.  Sportieve aanmoedigingen zijn altijd 
van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune 
plaats te nemen en zowel tijdens en na de wedstrijden met 
respect met elkaar om te gaan. 

Vrijwilligerstaken
Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligers 
taken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam 
Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten 
tijdens de thuiswedstrijden van jouw kind. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De 
teammanager zal hiervoor zorgdragen. 

Voor het draaien van de bardiensten ben jij als ouder/verzorger 
zelf verantwoordelijk om je te laten inwerken achter de bar (door 

De vereniging

iemand die instructie kan geven).  De teammanager van het 
team zal dit met jou regelen. Door met elkaar de bardiensten te 
draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige 
en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te 
verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor 
de tegenstander.    

Tafeltaken en scheidsrechtertaken
Speelt jouw kind bij M10 of M12 dan zal je ook worden 
ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en 
scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar 
taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal 
hiervoor zorgdragen.       
                                                                                    
We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
zijn taken afkoopt.

Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
teammanager bespreken hoe deze instructie te krijgen. 

Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 

Vervoer door ouders
Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ 
verzorgers. 
Ook hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder 

goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig 
is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk 
kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

  

Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
nieuwsbrieven zijn deze aankondigingen te lezen.
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Het bestuur:
•  Voorzitter: Dorinde Hoogsteden
•  Penningmeester: Frank van Zalingen
•  Bestuurslid technische zaken:  vacant
•  Bestuurslid secretaris en wedstrijdzaken: 
   Jeroen van Dongen
•  Bestuurslid maatschappelijk projecten: vacant
•  Bestuurslid commerciële zaken: vacant
•  Bestuurslid  algemene zaken: Cüneyt Zeman

Technische Commissie: 
•  Karen Smit
•  Vacant

Kantine Commissie: 
•  Livia Thode
•  Joyce Hennekam

Vertrouwenscontactpersonen: 
•  Fons van Rijnsberg   06 51597130
   fonsrijnberg@gmail.com
•  Astrid van Leeuwen   06 24608035
   asschuring.vanleeuwen@gmail.com
•  Marleen Ouwens   06 53640523
   mouwens75@live.nl 
•  Rick Kasmo    06 33326397
   rick.kasmo@gmail.com 

Het meest actuele overzicht vind je op de website 
www.rotterdambasketbal.nl en kies ‘vereniging’ in het menu. 

Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve 
activiteit van jouw zoon/dochter bij Rotterdam Basketbal. 

Contact met trainer/ coach
Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw kind naar de 
trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw 
kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de 
coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de 
coach/ trainer bezig met voorbereiden/ opstarten van de 
training. Na de training kan je de coach aanspreken of een 
aparte afspraak maken. 

Aanwezigheid bij wedstrijd
Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijden volgt van jouw 
zoon, dochter of zorgkind.  Sportieve aanmoedigingen zijn altijd 
van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune 
plaats te nemen en zowel tijdens en na de wedstrijden met 
respect met elkaar om te gaan. 

Vrijwilligerstaken
Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligers 
taken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam 
Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten 
tijdens de thuiswedstrijden van jouw kind. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De 
teammanager zal hiervoor zorgdragen. 

Voor het draaien van de bardiensten ben jij als ouder/verzorger 
zelf verantwoordelijk om je te laten inwerken achter de bar (door 

Organisatie Rotterdam Basketbal

iemand die instructie kan geven).  De teammanager van het 
team zal dit met jou regelen. Door met elkaar de bardiensten te 
draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige 
en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te 
verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor 
de tegenstander.    

Tafeltaken en scheidsrechtertaken
Speelt jouw kind bij M10 of M12 dan zal je ook worden 
ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en 
scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar 
taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal 
hiervoor zorgdragen.       
                                                                                    
We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
zijn taken afkoopt.

Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
teammanager bespreken hoe deze instructie te krijgen. 

Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 

Vervoer door ouders
Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ 
verzorgers. 
Ook hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder 

goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig 
is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk 
kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

  

Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
nieuwsbrieven zijn deze aankondigingen te lezen.
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Evenementencommissie: 
•  Claudia van der Hoek
•  Astrid van Leeuwen

Sponsorcommissie: 
        nog in te vullen



Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve 
activiteit van jouw zoon/dochter bij Rotterdam Basketbal. 

Contact met trainer/ coach
Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw kind naar de 
trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw 
kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de 
coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de 
coach/ trainer bezig met voorbereiden/ opstarten van de 
training. Na de training kan je de coach aanspreken of een 
aparte afspraak maken. 

Aanwezigheid bij wedstrijd
Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijden volgt van jouw 
zoon, dochter of zorgkind.  Sportieve aanmoedigingen zijn altijd 
van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune 
plaats te nemen en zowel tijdens en na de wedstrijden met 
respect met elkaar om te gaan. 

Vrijwilligerstaken
Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligers 
taken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam 
Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten 
tijdens de thuiswedstrijden van jouw kind. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De 
teammanager zal hiervoor zorgdragen. 

Voor het draaien van de bardiensten ben jij als ouder/verzorger 
zelf verantwoordelijk om je te laten inwerken achter de bar (door 

Voor het seizoen 2018 – 2019 hebben we de volgende teams:

Instroomgroep U10 en U12  alleen trainend
M10–1     2e klasse afdeling
M12–1     1e klasse afdeling
M12-2      5e klasse afdeling
M14-1      Eredivisie
M14-2      3e klasse afdeling
V14       3e klasse 
M16-1      2e Divisie
M16-2      2e klasse afdeling
M16-3      4e klasse afdeling
M18-1      Eredivisie
M18-2      2e Divisie
M18-3      3e klasse afdeling
M20-1      2e Divisie
M21-1      Eredivisie
M22       3e klasse afdeling
V22      2e Divisie
MSE2     4e klasse afdeling 

Rotterdam Basketbal geeft trainingen op 2 locaties:

1. Sporthal Alexander:
 Sjanghailaan 275
 3066 SJ Rotterdam

2. Sporthal Zevenkampse Ring
 Zevenkampse Ring 301
 3068 HG Rotterdam

Teams 2018 – 2019

iemand die instructie kan geven).  De teammanager van het 
team zal dit met jou regelen. Door met elkaar de bardiensten te 
draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige 
en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te 
verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor 
de tegenstander.    

Tafeltaken en scheidsrechtertaken
Speelt jouw kind bij M10 of M12 dan zal je ook worden 
ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en 
scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar 
taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal 
hiervoor zorgdragen.       
                                                                                    
We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
zijn taken afkoopt.

Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
teammanager bespreken hoe deze instructie te krijgen. 

Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 

Vervoer door ouders
Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ 
verzorgers. 
Ook hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder 

goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig 
is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk 
kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

  

Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
nieuwsbrieven zijn deze aankondigingen te lezen.
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De minimale leeftijd om te komen basketballen is 6 jaar. Voor 
deze jongste groep hebben we de Basketball Scool. Deze 
trainingen worden op zaterdagochtend gegeven. Kijk ook op 
onze website voor meer info.

3 proe�essen
Wanneer je lid wilt worden van Rotterdam Basketbal mag je 
eerst 3x vrijblijvend meetrainen met het team van jouw 
leeftijdsklasse. Je kunt dan zien of je het leuk vindt en wilt gaan 
basketballen. De coach van het team zal in overleg met de TC 
(technische commissie) bepalen in welk team je kunt gaan 
spelen. 

Wil je voor een proeftraining komen stuur dan een mail naar 
info@rotterdambasketbal.nl. Dan krijg je bericht terug op welke 
dag het team waarin jij mogelijk zal gaan trainen traint en waar 
en wanneer je welkom bent. 

Inschrijven
Wanneer je besluit om lid te worden van Rotterdam Basketbal 
kun je je inschrijven via email: info@rotterdambasketbal.nl . Je 
zult dan een inschrij�ormulier toegestuurd krijgen die je kunt 
invullen. Wanneer je over stapt van een andere 
basketbalvereniging dien je een schuldvrijverklaring bij te 
voegen. 

Als lid van Rotterdam Basketbal word je in een team geplaatst 
waarin jij je als speler verder kunt ontwikkelen. De 
selectieteams trainen minstens 3x per week, de 
niet-selectieteams trainen minstens 2x per week. In het 
weekend speel je competitiewedstrijden. Soms zijn er 
wedstrijden op vrijdagavond. De vereniging zorgt dat er een 
trainer/coach voor jouw team is die de trainingen verzorgt en 
de wedstrijden coacht.

Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve 
activiteit van jouw zoon/dochter bij Rotterdam Basketbal. 

Contact met trainer/ coach
Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw kind naar de 
trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw 
kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de 
coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de 
coach/ trainer bezig met voorbereiden/ opstarten van de 
training. Na de training kan je de coach aanspreken of een 
aparte afspraak maken. 

Aanwezigheid bij wedstrijd
Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijden volgt van jouw 
zoon, dochter of zorgkind.  Sportieve aanmoedigingen zijn altijd 
van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune 
plaats te nemen en zowel tijdens en na de wedstrijden met 
respect met elkaar om te gaan. 

Vrijwilligerstaken
Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligers 
taken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam 
Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten 
tijdens de thuiswedstrijden van jouw kind. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De 
teammanager zal hiervoor zorgdragen. 

Voor het draaien van de bardiensten ben jij als ouder/verzorger 
zelf verantwoordelijk om je te laten inwerken achter de bar (door 

Lid worden

iemand die instructie kan geven).  De teammanager van het 
team zal dit met jou regelen. Door met elkaar de bardiensten te 
draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige 
en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te 
verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor 
de tegenstander.    

Tafeltaken en scheidsrechtertaken
Speelt jouw kind bij M10 of M12 dan zal je ook worden 
ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en 
scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar 
taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal 
hiervoor zorgdragen.       
                                                                                    
We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
zijn taken afkoopt.

Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
teammanager bespreken hoe deze instructie te krijgen. 

Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 

Vervoer door ouders
Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ 
verzorgers. 
Ook hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder 

goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig 
is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk 
kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

  

Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
nieuwsbrieven zijn deze aankondigingen te lezen.

4



Opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 mei voorafgaande 
aan het nieuwe seizoen schriftelijk (of per e-mail 
info@rotterdambasketbal.nl) te zijn ontvangen door de 
ledenadministratie van Rotterdam Basketbal. Bij opzegging na 1 
mei maar voor 1 september wordt voor landelijk spelende leden 
100 Euro en voor overige leden 50 Euro in rekening gebracht voor 
reeds gemaakte kosten voor het nieuwe seizoen. Bij opzegging na 
1 september van het nieuwe seizoen zal de gehele jaarcontributie 
moeten worden betaald.

Clubtenue
Rotterdam Basketbal heeft een eigen clubtenue. De selectieteams 
krijgen de tenues en de tenuetas in bruikleen van de vereniging. 
De spelers betalen hiervoor aan het kledingfonds (onderdeel van 
de contributie) en een eenmalige borg per team van €50,= voor 
de tenuetas. Bij de andere teams moeten de tenues zelf door de 
speler worden aangeschaft. Een clubtenue is te verkrijgen op het 
kantoor van Rotterdam basketbal in de Alexanderhal. Kosten voor 
een clubtenue bedragen €65. In het startweekend kan je een 
tenue aanscha�en, daarna ook nog op afspraak. Graag mailen 
naar info@rotterdambasketbal.nl.

Contributie
De contributie is ingedeeld naar leeftijd van de spelers én 
wel/geen selectieteam. Op de website van Rotterdam Basketbal is 
het juiste bedrag te vinden. Voor het betalen van de contributie 
werkt Rotterdam Basketbal samen met Clubcollect. Clubcollect zal 
via email en/of SMS aan een ieder vragen de contributie te 
voldoen. In deze berichten zit een link met verschillende 
betalingsmogelijkheden. Voor elke betaling wordt er steeds een 
herinnering verstuurd. Wanneer de betaling niet binnen de 
afgesproken termijn is betaald kan er niet meer worden 
deelgenomen aan de trainingen en wedstrijden. Zorg er dus voor 
dat je op tijd betaald. Gespreid betalen is mogelijk, dit kan je 
aangeven in Clubcollect.

Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve 
activiteit van jouw zoon/dochter bij Rotterdam Basketbal. 

Contact met trainer/ coach
Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw kind naar de 
trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw 
kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de 
coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de 
coach/ trainer bezig met voorbereiden/ opstarten van de 
training. Na de training kan je de coach aanspreken of een 
aparte afspraak maken. 

Aanwezigheid bij wedstrijd
Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijden volgt van jouw 
zoon, dochter of zorgkind.  Sportieve aanmoedigingen zijn altijd 
van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune 
plaats te nemen en zowel tijdens en na de wedstrijden met 
respect met elkaar om te gaan. 

Vrijwilligerstaken
Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligers 
taken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam 
Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten 
tijdens de thuiswedstrijden van jouw kind. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De 
teammanager zal hiervoor zorgdragen. 

Voor het draaien van de bardiensten ben jij als ouder/verzorger 
zelf verantwoordelijk om je te laten inwerken achter de bar (door 

iemand die instructie kan geven).  De teammanager van het 
team zal dit met jou regelen. Door met elkaar de bardiensten te 
draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige 
en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te 
verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor 
de tegenstander.    

Tafeltaken en scheidsrechtertaken
Speelt jouw kind bij M10 of M12 dan zal je ook worden 
ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en 
scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar 
taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal 
hiervoor zorgdragen.       
                                                                                    
We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
zijn taken afkoopt.

Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
teammanager bespreken hoe deze instructie te krijgen. 

Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 

Vervoer door ouders
Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ 
verzorgers. 
Ook hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder 

goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig 
is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk 
kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

  

Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
nieuwsbrieven zijn deze aankondigingen te lezen.



Als lid van Rotterdam Basketbal heb jij een aantal taken die 
uitgevoerd moeten worden:
Speel je in M10 of M12 dan heb je nog geen taken om te doen. 
Je ouder(s) /verzorger(s) zullen taken krijgen om te verrichten. 
Zie hoofdstuk 7: de rol van ouder/verzorger van een lid van de 
vereniging.

Speel je in M14 ov V14, dan krijg je tafeltaken tijdens de 
thuiswedstrijden van andere teams van RoBa. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De team-
manager zal hiervoor zorgdragen.

Speel je M16 of hoger dan ben je verplicht de scheidsrechtercur-
sus te volgen en krijg je scheidsrechtertaken tijdens thuiswed-
strijden van andere RoBa teams. Daarnaast krijg je ook tafeltak-
en tijdens de thuiswedstrijden van andere RoBa teams. Hiervoor 
zal een schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de 
hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. 
De teammanager zal hiervoor zorgdragen.

Voor de Senior leden geldt dat zij zelf voor de scheidsrechter- 
tafeltaken en bardiensten zorgen. Dit wordt geregeld door de 
aanvoerder van het team. 

Kom je je taken niet na, dan zal je de eerstvolgende keer niet 
kunnen spelen en ingedeeld worden om een taak te volbrengen 
bij jouw eigen team wanneer ze moeten spelen. Indien ook dit 
niet wordt volbracht, dan zal de vereniging over gaan tot 
schorsen van de speler.

Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve 
activiteit van jouw zoon/dochter bij Rotterdam Basketbal. 

Contact met trainer/ coach
Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw kind naar de 
trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw 
kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de 
coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de 
coach/ trainer bezig met voorbereiden/ opstarten van de 
training. Na de training kan je de coach aanspreken of een 
aparte afspraak maken. 

Aanwezigheid bij wedstrijd
Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijden volgt van jouw 
zoon, dochter of zorgkind.  Sportieve aanmoedigingen zijn altijd 
van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune 
plaats te nemen en zowel tijdens en na de wedstrijden met 
respect met elkaar om te gaan. 

Vrijwilligerstaken
Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligers 
taken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam 
Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten 
tijdens de thuiswedstrijden van jouw kind. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De 
teammanager zal hiervoor zorgdragen. 

Voor het draaien van de bardiensten ben jij als ouder/verzorger 
zelf verantwoordelijk om je te laten inwerken achter de bar (door 

Toelichting taken
De tafeltaken bestaan uit het bijhouden van de tijd en het 
invullen van het digitale wedstrijdformulier. Om de tafeltaken te 
kunnen uitvoeren krijg je uitgebreide instructie en begeleiding. 

Bovenstaande taken zijn verplicht voor elk lid van de vereniging. 
Met elkaar dienen we te zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 
Wanneer de taken niet worden voldaan kunnen we sancties 
opleggen. 

iemand die instructie kan geven).  De teammanager van het 
team zal dit met jou regelen. Door met elkaar de bardiensten te 
draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige 
en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te 
verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor 
de tegenstander.    

Tafeltaken en scheidsrechtertaken
Speelt jouw kind bij M10 of M12 dan zal je ook worden 
ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en 
scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar 
taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal 
hiervoor zorgdragen.       
                                                                                    
We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
zijn taken afkoopt.

Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
teammanager bespreken hoe deze instructie te krijgen. 

Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 

Vervoer door ouders
Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ 
verzorgers. 
Ook hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder 

goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig 
is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk 
kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

  

Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
nieuwsbrieven zijn deze aankondigingen te lezen.



Als lid van Rotterdam Basketbal heb jij een aantal taken die 
uitgevoerd moeten worden:
Speel je in M10 of M12 dan heb je nog geen taken om te doen. 
Je ouder(s) /verzorger(s) zullen taken krijgen om te verrichten. 
Zie hoofdstuk 7: de rol van ouder/verzorger van een lid van de 
vereniging.

Speel je in M14 ov V14, dan krijg je tafeltaken tijdens de 
thuiswedstrijden van andere teams van RoBa. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De team-
manager zal hiervoor zorgdragen.

Speel je M16 of hoger dan ben je verplicht de scheidsrechtercur-
sus te volgen en krijg je scheidsrechtertaken tijdens thuiswed-
strijden van andere RoBa teams. Daarnaast krijg je ook tafeltak-
en tijdens de thuiswedstrijden van andere RoBa teams. Hiervoor 
zal een schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de 
hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. 
De teammanager zal hiervoor zorgdragen.

Voor de Senior leden geldt dat zij zelf voor de scheidsrechter- 
tafeltaken en bardiensten zorgen. Dit wordt geregeld door de 
aanvoerder van het team. 

Kom je je taken niet na, dan zal je de eerstvolgende keer niet 
kunnen spelen en ingedeeld worden om een taak te volbrengen 
bij jouw eigen team wanneer ze moeten spelen. Indien ook dit 
niet wordt volbracht, dan zal de vereniging over gaan tot 
schorsen van de speler.

Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve 
activiteit van jouw zoon/dochter bij Rotterdam Basketbal. 

Contact met trainer/ coach
Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw kind naar de 
trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw 
kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de 
coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de 
coach/ trainer bezig met voorbereiden/ opstarten van de 
training. Na de training kan je de coach aanspreken of een 
aparte afspraak maken. 

Aanwezigheid bij wedstrijd
Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijden volgt van jouw 
zoon, dochter of zorgkind.  Sportieve aanmoedigingen zijn altijd 
van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune 
plaats te nemen en zowel tijdens en na de wedstrijden met 
respect met elkaar om te gaan. 

Vrijwilligerstaken
Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligers 
taken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam 
Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten 
tijdens de thuiswedstrijden van jouw kind. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De 
teammanager zal hiervoor zorgdragen. 

Voor het draaien van de bardiensten ben jij als ouder/verzorger 
zelf verantwoordelijk om je te laten inwerken achter de bar (door 

Taken als lid van de vereniging

Toelichting taken
De tafeltaken bestaan uit het bijhouden van de tijd en het 
invullen van het digitale wedstrijdformulier. Om de tafeltaken te 
kunnen uitvoeren krijg je uitgebreide instructie en begeleiding. 

Bovenstaande taken zijn verplicht voor elk lid van de vereniging. 
Met elkaar dienen we te zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 
Wanneer de taken niet worden voldaan kunnen we sancties 
opleggen. 

iemand die instructie kan geven).  De teammanager van het 
team zal dit met jou regelen. Door met elkaar de bardiensten te 
draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige 
en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te 
verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor 
de tegenstander.    

Tafeltaken en scheidsrechtertaken
Speelt jouw kind bij M10 of M12 dan zal je ook worden 
ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en 
scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar 
taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal 
hiervoor zorgdragen.       
                                                                                    
We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
zijn taken afkoopt.

Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
teammanager bespreken hoe deze instructie te krijgen. 

Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 

Vervoer door ouders
Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ 
verzorgers. 
Ook hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder 

goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig 
is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk 
kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

  

Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
nieuwsbrieven zijn deze aankondigingen te lezen.
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Als lid van Rotterdam Basketbal heb jij een aantal taken die 
uitgevoerd moeten worden:
Speel je in M10 of M12 dan heb je nog geen taken om te doen. 
Je ouder(s) /verzorger(s) zullen taken krijgen om te verrichten. 
Zie hoofdstuk 7: de rol van ouder/verzorger van een lid van de 
vereniging.

Speel je in M14 ov V14, dan krijg je tafeltaken tijdens de 
thuiswedstrijden van andere teams van RoBa. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De team-
manager zal hiervoor zorgdragen.

Speel je M16 of hoger dan ben je verplicht de scheidsrechtercur-
sus te volgen en krijg je scheidsrechtertaken tijdens thuiswed-
strijden van andere RoBa teams. Daarnaast krijg je ook tafeltak-
en tijdens de thuiswedstrijden van andere RoBa teams. Hiervoor 
zal een schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de 
hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. 
De teammanager zal hiervoor zorgdragen.

Voor de Senior leden geldt dat zij zelf voor de scheidsrechter- 
tafeltaken en bardiensten zorgen. Dit wordt geregeld door de 
aanvoerder van het team. 

Kom je je taken niet na, dan zal je de eerstvolgende keer niet 
kunnen spelen en ingedeeld worden om een taak te volbrengen 
bij jouw eigen team wanneer ze moeten spelen. Indien ook dit 
niet wordt volbracht, dan zal de vereniging over gaan tot 
schorsen van de speler.

Bij Rotterdam Basketbal vinden we de sportieve normen en 
waarden STAR belangrijk. Elke speler wil graag succes en een 
wedstrijd winnen. Maar is de beste speler ook degene die het 
meeste scoort of juist degene die altijd hard werkt, goed defence 
speelt en zijn medespelers steunt? Wanneer we elkaars niveau, 
vaardigheden en skills accepteren vormen we een goed team. 

STAR staat voor:                                                                                                                                               
S = sportiviteit                                                                                                                                                       
T = Teamwork                                                                                                                                                     
A = Acceptatie                                                                                                                                                     
R = Respect

Binnen de vereniging hebben we daarom een aantal huisregels:
•  We zeggen elkaar altijd gedag bij het binnenkomen en 

weggaan;
•  Wanneer je binnenkomt geef je de coach/trainer een hand 

en zo ook bij het weggaan;
•  We gaan binnen de vereniging met Respect met elkaar om; 
•  We gedragen ons Sportief in en buiten het veld;
•  Help elkaar zo nodig en vorm een Team;
•  Accepteer dat iedereen anders is maar wel alle regels dient 

te volgen;
•  Wanneer we ons niet zo gedragen, spreek elkaar er dan op 

aan;

•  Tijdens wedstrijden:  toon respect en sportiviteit voor de 
tegenstander, scheidsrechters, jurytafel, je eigen coaches 
en teamleden;

•  Voordat de wedstrijd begint is er altijd een Line-up waarbij 

Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve 
activiteit van jouw zoon/dochter bij Rotterdam Basketbal. 

Contact met trainer/ coach
Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw kind naar de 
trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw 
kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de 
coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de 
coach/ trainer bezig met voorbereiden/ opstarten van de 
training. Na de training kan je de coach aanspreken of een 
aparte afspraak maken. 

Aanwezigheid bij wedstrijd
Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijden volgt van jouw 
zoon, dochter of zorgkind.  Sportieve aanmoedigingen zijn altijd 
van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune 
plaats te nemen en zowel tijdens en na de wedstrijden met 
respect met elkaar om te gaan. 

Vrijwilligerstaken
Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligers 
taken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam 
Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten 
tijdens de thuiswedstrijden van jouw kind. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De 
teammanager zal hiervoor zorgdragen. 

Voor het draaien van de bardiensten ben jij als ouder/verzorger 
zelf verantwoordelijk om je te laten inwerken achter de bar (door 

Toelichting taken
De tafeltaken bestaan uit het bijhouden van de tijd en het 
invullen van het digitale wedstrijdformulier. Om de tafeltaken te 
kunnen uitvoeren krijg je uitgebreide instructie en begeleiding. 

Bovenstaande taken zijn verplicht voor elk lid van de vereniging. 
Met elkaar dienen we te zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 
Wanneer de taken niet worden voldaan kunnen we sancties 
opleggen. 

je tegenstanders, scheidsrechters en jurytafel een hand 
geeft;

•  Na de wedstrijd is er wederom een Line-up waarbij je de 
tegenstander of feliciteert of bedankt voor het spelen, de 
scheidrechters en jurytafel bedankt door een hand te 
geven;

•  Je draagt correcte basketbalkleding. Tijdens de wedstrijd 
draag je het clubtenue en draag je je shirt in je broek.

•  Tijdens de training of de wedstrijd zorg je dat de sieraden, 
ketting, armband, oorbellen etc. indien je die draagt, af 
doet en mocht dit niet kunnen, dan goed afplakt, dit voor 
jouw eigen veiligheid en die van jouw mede spelers.

•  Samen met je team vertoon je voorbeeldgedrag voor het 
publiek;

• Na de trainingen en wedstrijden zijn de selectieteams 
verplicht te douchen in de sporthal;

• In de kleedkamer mag er geen beeldmateriaal gemaakt 
worden. Denk hierbij aan �lmen, foto’s met jouw 
telefoon/camera. Om niet in de verleiding te komen, lever 
je je telefoon voorafgaand aan het betreden van de 
kleedkamer bij jouw coach/teammanager in;

•  Voor en na de training of thuiswedstrijd help je het 
basketbal veld klaar te zetten of op te ruimen.  Vraag zo 
nodig aan je coach/teammanager  waar je mee kunt 
helpen. 

•  De coach zal aan het begin van het seizoen samen met 
jouw team en de ouders afspraken maken voor het 
seizoen. 

iemand die instructie kan geven).  De teammanager van het 
team zal dit met jou regelen. Door met elkaar de bardiensten te 
draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige 
en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te 
verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor 
de tegenstander.    

Tafeltaken en scheidsrechtertaken
Speelt jouw kind bij M10 of M12 dan zal je ook worden 
ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en 
scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar 
taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal 
hiervoor zorgdragen.       
                                                                                    
We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
zijn taken afkoopt.

Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
teammanager bespreken hoe deze instructie te krijgen. 

Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 

Vervoer door ouders
Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ 
verzorgers. 
Ook hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder 

goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig 
is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk 
kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

  

Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
nieuwsbrieven zijn deze aankondigingen te lezen.



Als lid van Rotterdam Basketbal heb jij een aantal taken die 
uitgevoerd moeten worden:
Speel je in M10 of M12 dan heb je nog geen taken om te doen. 
Je ouder(s) /verzorger(s) zullen taken krijgen om te verrichten. 
Zie hoofdstuk 7: de rol van ouder/verzorger van een lid van de 
vereniging.

Speel je in M14 ov V14, dan krijg je tafeltaken tijdens de 
thuiswedstrijden van andere teams van RoBa. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De team-
manager zal hiervoor zorgdragen.

Speel je M16 of hoger dan ben je verplicht de scheidsrechtercur-
sus te volgen en krijg je scheidsrechtertaken tijdens thuiswed-
strijden van andere RoBa teams. Daarnaast krijg je ook tafeltak-
en tijdens de thuiswedstrijden van andere RoBa teams. Hiervoor 
zal een schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de 
hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. 
De teammanager zal hiervoor zorgdragen.

Voor de Senior leden geldt dat zij zelf voor de scheidsrechter- 
tafeltaken en bardiensten zorgen. Dit wordt geregeld door de 
aanvoerder van het team. 

Kom je je taken niet na, dan zal je de eerstvolgende keer niet 
kunnen spelen en ingedeeld worden om een taak te volbrengen 
bij jouw eigen team wanneer ze moeten spelen. Indien ook dit 
niet wordt volbracht, dan zal de vereniging over gaan tot 
schorsen van de speler.

Bij Rotterdam Basketbal vinden we de sportieve normen en 
waarden STAR belangrijk. Elke speler wil graag succes en een 
wedstrijd winnen. Maar is de beste speler ook degene die het 
meeste scoort of juist degene die altijd hard werkt, goed defence 
speelt en zijn medespelers steunt? Wanneer we elkaars niveau, 
vaardigheden en skills accepteren vormen we een goed team. 

STAR staat voor:                                                                                                                                               
S = sportiviteit                                                                                                                                                       
T = Teamwork                                                                                                                                                     
A = Acceptatie                                                                                                                                                     
R = Respect

Binnen de vereniging hebben we daarom een aantal huisregels:
•  We zeggen elkaar altijd gedag bij het binnenkomen en 

weggaan;
•  Wanneer je binnenkomt geef je de coach/trainer een hand 

en zo ook bij het weggaan;
•  We gaan binnen de vereniging met Respect met elkaar om; 
•  We gedragen ons Sportief in en buiten het veld;
•  Help elkaar zo nodig en vorm een Team;
•  Accepteer dat iedereen anders is maar wel alle regels dient 

te volgen;
•  Wanneer we ons niet zo gedragen, spreek elkaar er dan op 

aan;

•  Tijdens wedstrijden:  toon respect en sportiviteit voor de 
tegenstander, scheidsrechters, jurytafel, je eigen coaches 
en teamleden;

•  Voordat de wedstrijd begint is er altijd een Line-up waarbij 

Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve 
activiteit van jouw zoon/dochter bij Rotterdam Basketbal. 

Contact met trainer/ coach
Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw kind naar de 
trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw 
kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de 
coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de 
coach/ trainer bezig met voorbereiden/ opstarten van de 
training. Na de training kan je de coach aanspreken of een 
aparte afspraak maken. 

Aanwezigheid bij wedstrijd
Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijden volgt van jouw 
zoon, dochter of zorgkind.  Sportieve aanmoedigingen zijn altijd 
van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune 
plaats te nemen en zowel tijdens en na de wedstrijden met 
respect met elkaar om te gaan. 

Vrijwilligerstaken
Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligers 
taken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam 
Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten 
tijdens de thuiswedstrijden van jouw kind. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De 
teammanager zal hiervoor zorgdragen. 

Voor het draaien van de bardiensten ben jij als ouder/verzorger 
zelf verantwoordelijk om je te laten inwerken achter de bar (door 
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scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
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We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
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Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
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Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
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Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ 
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goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig 
is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk 
kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

  

Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
nieuwsbrieven zijn deze aankondigingen te lezen.
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team zal dit met jou regelen. Door met elkaar de bardiensten te 
draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige 
en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te 
verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor 
de tegenstander.    

Tafeltaken en scheidsrechtertaken
Speelt jouw kind bij M10 of M12 dan zal je ook worden 
ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en 
scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar 
taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal 
hiervoor zorgdragen.       
                                                                                    
We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
zijn taken afkoopt.

Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
teammanager bespreken hoe deze instructie te krijgen. 

Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
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Vervoer door ouders
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Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
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rijbeurt heeft bij de uitwedstrijden voor het gehele 
seizoen; 

•  Wasschema voor de selectieteam: er wordt een schema 
gemaakt welke speler wanneer verantwoordelijk is om de 
tas met vuile wedstrijdkleding te verzamelen na de 
wedstrijd,  te wassen en mee te nemen naar de volgende 
wedstrijd; 

•  Teamuitjes: om de “teamspirit”  goed te houden worden 
er teamuitjes gehouden door het seizoen heen;  

•  Overleg start seizoen: aan het begin van het seizoen 
overleg ouder(s)/verzorger(s) en spelers organiseren 
waarin de regels en afspraken t.a.v. 
trainingen/wedstrijden/gewenst gedrag van zowel de 
ouder(s)/verzorger(s) als de spelers  met iedereen wordt 
gecommuniceerd. Dit gebeurt in bijeenkomsten met de 
spelers (in aanwezigheid van de coach en de TM) en apart 
met de ouders (ook in aanwezigheid van de coach en de 
TM);

•  Reminder app: 2 a 3 dagen voor een wedstrijd via de 
appgroeps de instructies nog een keer onder de aandacht 
van de ouders/ verzorgers  (rijden/ bardienst/ verzameltijd 
of anderzijds) en de spelers (verzameltijd, wasbeurt enz.) 
worden gebracht. 

Voor alle duidelijkheid: de TM hoeft niet alles zelf te doen. Voor 
het regelen van teamuitjes en dergelijke kan hij/zij een beroep 
doen op de ouder(s)/verzorger(s). 

De TM is de schakel tussen de coach en de ouder(s)/ 
verzorger(s) en fungeert tevens als aanspreekpunt/baken voor 
de coach en de ouder(s)/ verzorger(s). 
De TM is ook de schakel tussen ouder(s)/verzorger(s) en spelers 
met het bestuur en de technische commissie. Voor het regelen 
van bepaalde taken zijn er standaarden ontwikkeld. Deze zijn 
als bijlage te verkrijgen bij de technische commissie. Ze zijn 
ook digitaal verkrijgbaar.
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wedstrijdschema wat per maand wordt gemaakt; 

•  Bardiensten: een schema maken voor het hele seizoen 
verdeeld over de ouders/ verzorgers van de spelers;  

•  Rijschema voor (landelijke/selectieteams) spelende teams: 
er wordt een schema gemaakt welke ouder/verzorger 

Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve 
activiteit van jouw zoon/dochter bij Rotterdam Basketbal. 

Contact met trainer/ coach
Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw kind naar de 
trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw 
kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de 
coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de 
coach/ trainer bezig met voorbereiden/ opstarten van de 
training. Na de training kan je de coach aanspreken of een 
aparte afspraak maken. 

Aanwezigheid bij wedstrijd
Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijden volgt van jouw 
zoon, dochter of zorgkind.  Sportieve aanmoedigingen zijn altijd 
van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune 
plaats te nemen en zowel tijdens en na de wedstrijden met 
respect met elkaar om te gaan. 

Vrijwilligerstaken
Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligers 
taken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam 
Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten 
tijdens de thuiswedstrijden van jouw kind. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De 
teammanager zal hiervoor zorgdragen. 

Voor het draaien van de bardiensten ben jij als ouder/verzorger 
zelf verantwoordelijk om je te laten inwerken achter de bar (door 

iemand die instructie kan geven).  De teammanager van het 
team zal dit met jou regelen. Door met elkaar de bardiensten te 
draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige 
en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te 
verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor 
de tegenstander.    

Tafeltaken en scheidsrechtertaken
Speelt jouw kind bij M10 of M12 dan zal je ook worden 
ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en 
scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar 
taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal 
hiervoor zorgdragen.       
                                                                                    
We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
zijn taken afkoopt.

Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
teammanager bespreken hoe deze instructie te krijgen. 

Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 

Vervoer door ouders
Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ 
verzorgers. 
Ook hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder 

goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig 
is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk 
kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

  

Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
nieuwsbrieven zijn deze aankondigingen te lezen.

rijbeurt heeft bij de uitwedstrijden voor het gehele 
seizoen; 

•  Wasschema voor de selectieteam: er wordt een schema 
gemaakt welke speler wanneer verantwoordelijk is om de 
tas met vuile wedstrijdkleding te verzamelen na de 
wedstrijd,  te wassen en mee te nemen naar de volgende 
wedstrijd; 

•  Teamuitjes: om de “teamspirit”  goed te houden worden 
er teamuitjes gehouden door het seizoen heen;  

•  Overleg start seizoen: aan het begin van het seizoen 
overleg ouder(s)/verzorger(s) en spelers organiseren 
waarin de regels en afspraken t.a.v. 
trainingen/wedstrijden/gewenst gedrag van zowel de 
ouder(s)/verzorger(s) als de spelers  met iedereen wordt 
gecommuniceerd. Dit gebeurt in bijeenkomsten met de 
spelers (in aanwezigheid van de coach en de TM) en apart 
met de ouders (ook in aanwezigheid van de coach en de 
TM);

•  Reminder app: 2 a 3 dagen voor een wedstrijd via de 
appgroeps de instructies nog een keer onder de aandacht 
van de ouders/ verzorgers  (rijden/ bardienst/ verzameltijd 
of anderzijds) en de spelers (verzameltijd, wasbeurt enz.) 
worden gebracht. 

Voor alle duidelijkheid: de TM hoeft niet alles zelf te doen. Voor 
het regelen van teamuitjes en dergelijke kan hij/zij een beroep 
doen op de ouder(s)/verzorger(s). 

De TM is de schakel tussen de coach en de ouder(s)/ 
verzorger(s) en fungeert tevens als aanspreekpunt/baken voor 
de coach en de ouder(s)/ verzorger(s). 
De TM is ook de schakel tussen ouder(s)/verzorger(s) en spelers 
met het bestuur en de technische commissie. Voor het regelen 
van bepaalde taken zijn er standaarden ontwikkeld. Deze zijn 
als bijlage te verkrijgen bij de technische commissie. Ze zijn 
ook digitaal verkrijgbaar.



Elke team van Rotterdam Basketbal beschikt over een 
Teammanager (TM). De TM wordt aan het begin van het seizoen 
aangesteld uit de groep van ouders/verzorgers van de 
betre�ende spelers. De coach van het team neemt het initiatief 
door alle ouders/ verzorgers bij elkaar te roepen om afspraken 
voor het seizoen te maken en vraagt de ouders/verzorgers om 
een teammanager aan te wijzen.

De teammanager is de regelaar van het team. Hij/zij regelt:

•  Een app groep voor de ouders/ verzorgers en coach;
•  Een app groep voor de spelers, TM en de coach;
•  Een NAW lijst met alle spelers, coach en teammanager; 
•  Tafeltaken: voor U10 en U12 teams wordt er een schema 

gemaakt voor 1e en 2e deel van het seizoen met tafeltaken 
verdeeld over de ouders/ verzorgers van de spelers; 

•  Voor M14 en ouder wordt een schema gemaakt met 
tafeltaken vanuit de spelersgroep n.a.v. het 
wedstrijdschema wat per maand wordt gemaakt; 

•  Scheidsrechterstaken: voor U10 en U12 wordt er een 
schema gemaakt voor 1e en 2e deel van het seizoen met 
scheidsrechtertaken bij de eigen wedstrijd voor de ouders/ 
verzorgers van de spelers;

•  Voor M16 en ouder wordt een schema gemaakt met 
scheidsrechterstaken vanuit de spelersgroep n.a.v. het 
wedstrijdschema wat per maand wordt gemaakt; 

•  Bardiensten: een schema maken voor het hele seizoen 
verdeeld over de ouders/ verzorgers van de spelers;  

•  Rijschema voor (landelijke/selectieteams) spelende teams: 
er wordt een schema gemaakt welke ouder/verzorger 

Het bestuur van Rotterdam Basketbal vindt het belangrijk dat 
haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten en heeft daarom 
besloten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht te 
stellen. Deze verplichtstelling is vanaf heden van kracht en geldt 
voor elke vrijwilliger, in welke functie dan ook, vanaf de leeftijd 
van 16 jaar.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag 
uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor 
het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe 
baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als 
bewijs van goed gedrag. 

Het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare 
feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie 
waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die 
ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG 
krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat 
iemand een VOG  kan overleggen betekent overigens niet dat 
iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest.

Waarom is een VOG Belangrijk?
Een VOG is een van de maatregelen die een sportvereniging kan 
nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te 
verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van 
(nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en vermind-

VOG verklaring voor alle vrijwilligersrijbeurt heeft bij de uitwedstrijden voor het gehele 
seizoen; 

•  Wasschema voor de selectieteam: er wordt een schema 
gemaakt welke speler wanneer verantwoordelijk is om de 
tas met vuile wedstrijdkleding te verzamelen na de 
wedstrijd,  te wassen en mee te nemen naar de volgende 
wedstrijd; 

•  Teamuitjes: om de “teamspirit”  goed te houden worden 
er teamuitjes gehouden door het seizoen heen;  

•  Overleg start seizoen: aan het begin van het seizoen 
overleg ouder(s)/verzorger(s) en spelers organiseren 
waarin de regels en afspraken t.a.v. 
trainingen/wedstrijden/gewenst gedrag van zowel de 
ouder(s)/verzorger(s) als de spelers  met iedereen wordt 
gecommuniceerd. Dit gebeurt in bijeenkomsten met de 
spelers (in aanwezigheid van de coach en de TM) en apart 
met de ouders (ook in aanwezigheid van de coach en de 
TM);

•  Reminder app: 2 a 3 dagen voor een wedstrijd via de 
appgroeps de instructies nog een keer onder de aandacht 
van de ouders/ verzorgers  (rijden/ bardienst/ verzameltijd 
of anderzijds) en de spelers (verzameltijd, wasbeurt enz.) 
worden gebracht. 

Voor alle duidelijkheid: de TM hoeft niet alles zelf te doen. Voor 
het regelen van teamuitjes en dergelijke kan hij/zij een beroep 
doen op de ouder(s)/verzorger(s). 

De TM is de schakel tussen de coach en de ouder(s)/ 
verzorger(s) en fungeert tevens als aanspreekpunt/baken voor 
de coach en de ouder(s)/ verzorger(s). 
De TM is ook de schakel tussen ouder(s)/verzorger(s) en spelers 
met het bestuur en de technische commissie. Voor het regelen 
van bepaalde taken zijn er standaarden ontwikkeld. Deze zijn 
als bijlage te verkrijgen bij de technische commissie. Ze zijn 
ook digitaal verkrijgbaar.

ert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, een 
functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als 
vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in 
zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met 
een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, 
laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.       
        
(Bron: www.nocnsf.nl )

Als je nog vragen hebt naar aanleiding van bovenstaande, 
neem dan contact op met een van onze bestuursleden
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Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve 
activiteit van jouw zoon/dochter bij Rotterdam Basketbal. 

Contact met trainer/ coach
Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw kind naar de 
trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw 
kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de 
coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de 
coach/ trainer bezig met voorbereiden/ opstarten van de 
training. Na de training kan je de coach aanspreken of een 
aparte afspraak maken. 

Aanwezigheid bij wedstrijd
Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijden volgt van jouw 
zoon, dochter of zorgkind.  Sportieve aanmoedigingen zijn altijd 
van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune 
plaats te nemen en zowel tijdens en na de wedstrijden met 
respect met elkaar om te gaan. 

Vrijwilligerstaken
Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligers 
taken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam 
Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten 
tijdens de thuiswedstrijden van jouw kind. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De 
teammanager zal hiervoor zorgdragen. 

Voor het draaien van de bardiensten ben jij als ouder/verzorger 
zelf verantwoordelijk om je te laten inwerken achter de bar (door 

iemand die instructie kan geven).  De teammanager van het 
team zal dit met jou regelen. Door met elkaar de bardiensten te 
draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige 
en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te 
verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor 
de tegenstander.    

Tafeltaken en scheidsrechtertaken
Speelt jouw kind bij M10 of M12 dan zal je ook worden 
ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en 
scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar 
taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal 
hiervoor zorgdragen.       
                                                                                    
We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
zijn taken afkoopt.

Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
teammanager bespreken hoe deze instructie te krijgen. 

Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 

Vervoer door ouders
Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ 
verzorgers. 
Ook hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder 

goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig 
is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk 
kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

  

Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
nieuwsbrieven zijn deze aankondigingen te lezen.



Het bestuur van Rotterdam Basketbal vindt het belangrijk dat 
haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten en heeft daarom 
besloten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht te 
stellen. Deze verplichtstelling is vanaf heden van kracht en geldt 
voor elke vrijwilliger, in welke functie dan ook, vanaf de leeftijd 
van 16 jaar.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag 
uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor 
het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe 
baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als 
bewijs van goed gedrag. 

Het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare 
feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie 
waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die 
ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG 
krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat 
iemand een VOG  kan overleggen betekent overigens niet dat 
iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest.

Waarom is een VOG Belangrijk?
Een VOG is een van de maatregelen die een sportvereniging kan 
nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te 
verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van 
(nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en vermind-

ert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, een 
functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als 
vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in 
zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met 
een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, 
laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.       
        
(Bron: www.nocnsf.nl )

Als je nog vragen hebt naar aanleiding van bovenstaande, 
neem dan contact op met een van onze bestuursleden



Privacy Policy
Rotterdam Basketbal hecht veel waarde aan de bescherming van 
jouw persoonsgegevens. Met deze Privacy policy willen we je 
informeren over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan 
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rotterdam 
Basketbal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder 
geval: 

•  jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met 
het doel waarvoor deze zijn verstrekt, doel en type 
persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; 

•  de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot wat 
strikt nodig is voor het doel; 

•  vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming voor de 
verwerking van jouw persoonsgegevens; 

•  passende technische en organisatorische maatregelen 
hebben genomen zodat de beveiliging van jouw 
persoonsgegevens gewaarborgd is; 

•  geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, 
tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt; 

•  op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw 
persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze 
respecteren. 

Als Rotterdam Basketbal zijn wij verantwoordelijk voor de 
verwerking van de door jou aan ons verstrekte 
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy 
policy, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met 

Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve 
activiteit van jouw zoon/dochter bij Rotterdam Basketbal. 

Contact met trainer/ coach
Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw kind naar de 
trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw 
kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de 
coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de 
coach/ trainer bezig met voorbereiden/ opstarten van de 
training. Na de training kan je de coach aanspreken of een 
aparte afspraak maken. 

Aanwezigheid bij wedstrijd
Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijden volgt van jouw 
zoon, dochter of zorgkind.  Sportieve aanmoedigingen zijn altijd 
van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune 
plaats te nemen en zowel tijdens en na de wedstrijden met 
respect met elkaar om te gaan. 

Vrijwilligerstaken
Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligers 
taken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam 
Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten 
tijdens de thuiswedstrijden van jouw kind. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De 
teammanager zal hiervoor zorgdragen. 

Voor het draaien van de bardiensten ben jij als ouder/verzorger 
zelf verantwoordelijk om je te laten inwerken achter de bar (door 

Rotterdam Basketbal online

iemand die instructie kan geven).  De teammanager van het 
team zal dit met jou regelen. Door met elkaar de bardiensten te 
draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige 
en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te 
verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor 
de tegenstander.    

Tafeltaken en scheidsrechtertaken
Speelt jouw kind bij M10 of M12 dan zal je ook worden 
ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en 
scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar 
taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal 
hiervoor zorgdragen.       
                                                                                    
We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
zijn taken afkoopt.

Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
teammanager bespreken hoe deze instructie te krijgen. 

Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 

Vervoer door ouders
Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ 
verzorgers. 
Ook hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder 

goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig 
is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk 
kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

  

Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
nieuwsbrieven zijn deze aankondigingen te lezen.

Website
Rotterdam Basketbal heeft een eigen website: 
www.rotterdambasketbal.nl 
Hierin staat alle informatie over de vereniging en het laatste 
nieuws. Als lid van Rotterdam basketbal is het belangrijk deze 
website regelmatig te lezen. 

Social media
Rotterdam basketbal is te vinden op Facebook en Instagram. 

ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van het 
bestuur. 

Verwerking van persoonsgegevens van leden, persoons-
gegevens van vrijwilligers, persoonsgegevens van coördina-
toren, coaches en scheidsrechters op basketbalprojecten van 
algemeen belang en sponsoren Persoonsgegevens van leden 
en sponsoren worden door Rotterdam Basketbal verwerkt ten 
behoeve van de volgende doelstelling(en): 

•  administratieve doeleinden waaronder de ledenadminis-
tratie van Rotterdam Basketbal en de Sportlink-adminis-
tratie van de Nederlandse Basketball Bond; 

•  basketbal-gerelateerde communicatie over de teams en 
teamspelers en sportieve prestaties in de nieuwsbrieven 
en/of op de website en/of op Social Media (bijvoorbeeld de 
facebookpagina van Rotterdam Basketbal); 

•  het doen van uitnodigingen naar de leden; 
•  het verkrijgen van (gemeentelijke) sportsubsidies; 
•  Het uitvoeren van basketbalprojecten van algemeen 

belang.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
•  de overeengekomen lidmaatschapsovereenkomst, vrijwil-

ligersovereenkomst, declaraties van trainers en/of scheids-
rechters op basketbalprojecten van algemeen belang, of 
sponsorovereenkomst of toestemmingsverklaring. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rotterdam Basket-
bal de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

•  bedrijfsnaam
•  voornaam
•  tussenvoegsel 
•  achternaam
•  BSN nummer (ingeval van vrijwilligers of trainers en/of 

scheidsrechters op basketbalprojecten van algemeen 
belang)

•  kopie paspoort (ingeval van beloning via Sportkader plaats-
vindt)

•  adres, postcode en woonplaats
•  verklaring omtrent gedrag 
•  (zakelijk) telefoonnummer
•  mobiel persoonlijk telefoonnummer
•  (zakelijk) E-mailadres
•  geslacht
•  geboortedatum 
•  bezit van scheidsrechters- en/of trainersdiploma’s NBB 
•  contributiebetalingen, schuldvrijverklaring
•  sponsorbetalingen 
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Privacy Policy
Rotterdam Basketbal hecht veel waarde aan de bescherming van 
jouw persoonsgegevens. Met deze Privacy policy willen we je 
informeren over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan 
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rotterdam 
Basketbal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder 
geval: 

•  jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met 
het doel waarvoor deze zijn verstrekt, doel en type 
persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; 

•  de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot wat 
strikt nodig is voor het doel; 

•  vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming voor de 
verwerking van jouw persoonsgegevens; 

•  passende technische en organisatorische maatregelen 
hebben genomen zodat de beveiliging van jouw 
persoonsgegevens gewaarborgd is; 

•  geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, 
tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt; 

•  op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw 
persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze 
respecteren. 

Als Rotterdam Basketbal zijn wij verantwoordelijk voor de 
verwerking van de door jou aan ons verstrekte 
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy 
policy, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met 
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verwerking van de door jou aan ons verstrekte 
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy 
policy, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met 

Als ouder/verzorger ben jij enorm belangrijk in de sportieve 
activiteit van jouw zoon/dochter bij Rotterdam Basketbal. 

Contact met trainer/ coach
Je brengt of haalt waarschijnlijk regelmatig jouw kind naar de 
trainingen. Het is mogelijk de trainingen te volgen van jouw 
kind. Wij vragen je dan op de tribune plaats te nemen en de 
coach/trainer zijn training te laten doen. Voor de training is de 
coach/ trainer bezig met voorbereiden/ opstarten van de 
training. Na de training kan je de coach aanspreken of een 
aparte afspraak maken. 

Aanwezigheid bij wedstrijd
Het is natuurlijk leuk wanneer je de wedstrijden volgt van jouw 
zoon, dochter of zorgkind.  Sportieve aanmoedigingen zijn altijd 
van harte welkom. We vragen je om dan ook op de tribune 
plaats te nemen en zowel tijdens en na de wedstrijden met 
respect met elkaar om te gaan. 

Vrijwilligerstaken
Als ouder/verzorger vragen we je om ook een aantal vrijwilligers 
taken te verrichten. Zolang jouw (zorg)kind lid is van Rotterdam 
Basketbal is een van de taken het draaien van bardiensten 
tijdens de thuiswedstrijden van jouw kind. Hiervoor zal een 
schema worden gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is 
van zijn/haar taken en dat het evenredig is verdeeld. De 
teammanager zal hiervoor zorgdragen. 

Voor het draaien van de bardiensten ben jij als ouder/verzorger 
zelf verantwoordelijk om je te laten inwerken achter de bar (door 

iemand die instructie kan geven).  De teammanager van het 
team zal dit met jou regelen. Door met elkaar de bardiensten te 
draaien kunnen we ervoor zorgen dat de kantine een gezellige 
en gastvrije plek is om voor, tijdens en na de wedstrijd te 
verblijven voor een drankje en een hapje. Voor onszelf en voor 
de tegenstander.    

Tafeltaken en scheidsrechtertaken
Speelt jouw kind bij M10 of M12 dan zal je ook worden 
ingedeeld bij de thuiswedstrijden voor tafeltaken en 
scheidsrechterstaken. Hiervoor zal een schema worden 
gemaakt zodat een ieder goed op de hoogte is van zijn/haar 
taken en dat het evenredig is verdeeld. De teammanager zal 
hiervoor zorgdragen.       
                                                                                    
We snappen dat niet elke ouder van een speler in M10 of M12 
scheidsrechterstaken kan uitvoeren. Om het toch evenredig 
onder iedereen te verdelen bestaat er de mogelijkheid om de 
scheidsrechtertaken af te kopen. Wanneer je €35,00  betaalt, zal 
de vereniging zorgen voor een vervangende scheidsrechter. De 
teammanager zal dit aan het begin van het seizoen 
inventariseren en aan de technische commissie doorgeven wie 
zijn taken afkoopt.

Voor het verrichten van de tafeltaken is er geen afkoopregeling. 
Elke ouder dient deze taak te doen volgens het schema die de 
teammanager maakt. Daarna kun je in overleg met de 
teammanager bespreken hoe deze instructie te krijgen. 

Met elkaar kunnen we zorgen dat de wedstrijden van elk team 
kunnen worden gespeeld volgens de bijbehorende regels. 

Vervoer door ouders
Voor de uitwedstrijden is vervoer nodig van de ouders/ 
verzorgers. 
Ook hiervoor zal een schema worden gemaakt zodat een ieder 

goed op de hoogte is van zijn/haar taken en dat het evenredig 
is verdeeld. De teammanager zal hiervoor zorgen. Natuurlijk 
kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

  

Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd binnen de vereniging 
waarbij hulp van ouders/verzorgers van harte welkom is. In de 
nieuwsbrieven zijn deze aankondigingen te lezen.
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belang.
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•  mobiel persoonlijk telefoonnummer
•  (zakelijk) E-mailadres
•  geslacht
•  geboortedatum 
•  bezit van scheidsrechters- en/of trainersdiploma’s NBB 
•  contributiebetalingen, schuldvrijverklaring
•  sponsorbetalingen 
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kun je in overleg met de teammanager jouw beschikbaarheid 
aangeven. 
Wanneer je zelf niet over een auto beschikt geef dit dan ook 
aan bij de teammanager. Meestal is hiervoor een passende 
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Extra inzet
Rotterdam Basketbal bestaat alleen maar uit vrijwilligers die 
met hun hulp en stuwende kracht de club een warm hart 
toedragen. Ben jij naast deze taken geïnteresseerd in nog meer 
taken binnen de vereniging, dan kan je je richten tot een 
bestuurslid of lid van de technische commissie. Er worden 
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•  27: start trainingen volgens schema seizoen 
2018-2019

•  Opsturen teamopgave naar NBB
•  1 en 2: startweekend
•  Start competitie
•  STAFF overleg 1
•  Start organisatie evenement kerst; 

gezamenlijk diner en …..
•  Start organisatie Paastoernooi
•  STAFF overleg 2
•  ALV
•  Kerstevenement
•  STAFF overleg 3:
•  STAFF overleg 4
•  20,21 en 22: Internationaal Paastoernooi (IPT) 
•  65 jarig bestaan RoBa
•  Inschrijven teams bij de bond seizoen 

2019-2020
•  Selectietrainingen nieuwe seizoen
•  Start trainingen volgens teamindeling seizoen 

2019-2020
•  STAFF overleg 5
•  Eindtoernooi
•  ALV
•  Presentatie trainingsrooster nieuwe seizoen
•  Vakantie!

Augustus

September

Oktober

November

December
Januari
Maart
April

Mei

Juni

Juli
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Contact:

Adres:
Rotterdam Basketbal
Postbus 8108
3009 AC Rotterdam

Adres sporthal en kantoor:
Sporthal Alexander
Sjanghailaan 275
3066 SJ Rotterdam

E-mail:
info@rotterdambasketbal.nl

Voor vragen aan het bestuur kun je terecht bij:
bestuur@rotterdambasketbal.nl 

Voor vragen over contributie en betalingswijze kun je terecht bij 
onze penningmeester:
Frank van Zalingen
penningmeester@rotterdambasketbal.nl 

Voor vragen aan de technische commissie kun je terecht bij:
tc@rotterdambasketbal.nl 
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65 ja
ar !

www.rotterdambaske bal.nl/verenigingt


