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Doel
De ledenadministratie is op orde, waardoor:
− de teamindelingen tijdig kunnen worden gemaakt;
− het wedstrijdschema kan worden gemaakt;
− de penningmeester de juiste contributie kan innen.
Aanpak
Aanmelding en inschrijving leden
− Leden vullen het aanmeldformulier in en leveren dit in bij de ledenadministratie (via de
trainer of per post).
− De ledenadministrateur zet de gegevens in Sportlink en koppelt de speler aan het passende
team.
− Na invoering in Sportlink bevestigt de ledenadministrateur de inschrijving per mail aan het
nieuwe lid en/of diens ouders en de trainer van het betreffende team.
− De ledenadministrateur geeft bij de bevestigingsmail van aanmelding aan of de speler
competitie wil spelen of niet en per wanneer dat kan.
− Indien de trainer afwijkt van de voorkeur van de speler bij inschrijving (geen competitie,
terwijl de speler dat wel wil), bespreekt de trainer dit met speler, ouders en brengt de
ledenadministratie hiervan per mail op de hoogte.
− NB: Leden die na 1 februari worden aangemeld, worden pas met ingang van het nieuwe
seizoen in Sportlink ingeschreven.
Uitschrijving leden
− Leden die willen stoppen met basketbal schrijven zich vóór 1 mei van het lopende seizoen uit.
− Schrijven leden zich uit tussen 1 mei en 1 oktober, dan wordt hun lidmaatschap omgezet in
een trainend lidmaatschap (met daarbij behorende contributie) en worden zij met ingang van
het volgende seizoen definitief uitgeschreven.
− Schrijven leden zich ná 1 oktober uit, dan blijft hun lidmaatschap (zonder geldige reden) tot
het einde van het seizoen staan, wordt de bijbehorende contributie geïnd en worden zij met
ingang van het volgende seizoen definitief uitgeschreven.
− Aan het eind van het seizoen worden de afgemelde leden uitgeschreven. Deze oud-leden
krijgen per mail een bericht van uitschrijving.
Teamindeling nieuw seizoen
− De trainers inventariseren bij hun spelers in januari welke spelers het volgende seizoen
blijven basketballen.
− Voor 1 april stellen de trainers in de trainersvergadering een voorstel samen van hoe de
nieuwe teamindeling en de trainingstijden worden en leggen dit voor aan het bestuur.

−
−
−
−

Het bestuur stelt in de bestuursvergadering van april de teamindeling (onder voorbehoud)
vast.
De nieuwe indeling wordt eind april gecommuniceerd naar de leden.
Tussen 1 juli en 14 augustus schrijft de ledenadministrateur de leden voor het komende
seizoen in de juiste teams in, met de juiste rol (speler, trainend, trainer/coach).
Spelers die meespelen in een hoger team dan bij hun leeftijd past, staan administratief in het
team van hun leeftijd. Daardoor kunnen zij (in geval van nood) ingezet worden in het team
van hun eigen leeftijdscategorie.

Informatie voor nieuwe leden en (bij jeugd) ouders/verzorgers
Aan de mail bij inschrijving wordt het document Welkomstnieuwbrief toegevoegd.
Deze welkomstnieuwsbrief wordt jaarlijks in juni geactualiseerd.
Zie bijlage.
Overig
In het tabblad Notities (bij elk lid) staan bij de volgende velden:
1. N(ieuw), E(inde seizoen uitschrijven), X (niet meer gezien)
2. Het team waarin een speler een basisplaats heeft, wanneer deze afwijkt van de logische
indeling.
3. Contributie wordt betaald door Stichting Leergeld.
4. …
5. AVG-keuze (in nummers) – elk seizoen opnieuw te vragen – toestemming voor:
1. Het plaatsen van foto’s/ video’s op website, nieuwsbrief, teamfoto, sociale media
(zoals Facebook)
2. Het bewaren van gegevens voor historische doeleinden (bv. reünie)
3. Het informeren over specifieke activiteiten (bv. oliebollentoernooi)
4. Geen van alle
6. Ouderhulp – elk seizoen opnieuw te vragen

Bijlage: Welkomstnieuwsbrief
Welkom bij Wildcats!
Van harte welkom als nieuw lid bij basketbalvereniging Wildcats.
Wildcats staat voor sportief gedrag door middel van basketbal: respectvolle omgang met en tolerantie naar
elkaar. We werken continu aan een veilige, plezierige sportomgeving. Hiermee sluiten we aan bij het
programma ‘Samen naar een Veiliger Sportklimaat’ dat onder anderen door de Nederlandse Basketball Bond
(NBB) wordt uitgedragen.
Trainers/coaches worden opgeleid en begeleid, tekenen een gedragsreglement, zorgen voor een veilig en
sportief klimaat binnen trainingen en wedstrijden, verzorgen een line-up voor en na de wedstrijd. Spelers
houden zich aan de gedragsregels, gaan respectvol met elkaar om, bedanken de tegenstander, jury en
scheidsrechters na afloop van de wedstrijd. Ook scheidsrechters worden opgeleid en begeleid. Ouders en
verzorgers begeleiden de spelers, zijn actief als teamouder, moedigen de teams positief aan en zetten zich ook
in voor niet-teamgerelateerde onderdelen van de club. Zo dragen we met zijn allen ons steentje bij aan een
veilige en sportieve club. (Zie ook: www.wildcats-nijmegen.nl)
Bestuur
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de vereniging als geheel. Er is binnen het bestuur
ruimte voor 8 leden. Daarvan zijn op dit moment 6 vervuld. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden
tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie

vacant
Jan Buster sr.
Jan Buster jr.
Paula Visser

Lid Communicatie

Boudewijn van den Berg

secretariaat@wildcats-nijmegen.nl
penningmeester@wildcats-nijmegen.nl
ledenadministratie@wildcatsnijmegen.nl
clubblad@wildcats-nijmegen.nl

06 19 04 33 01
06 22 56 58 68
06 46 68 07 79
06 18 81 14 39

Naast deze bestuursleden bestaat de vereniging uit een aantal commissies, die met het bestuur zorgen voor
het organiseren van wedstrijden, trainingen, scheidsrechters, activiteiten (toernooien, borrels), het vinden van
sponsors, het ophalen van oud papier t.b.v. de clubkas, etc.
Taken naast het bestuur
Wedstrijdsecretariaat Wim Somhorst
Technische
Pim Beerling
commissie
Websitebeheer
Jeroen van Geelen

wc@wildcats-nijmegen.nl

024 377 47 26
06 46 32 82 00

webmaster@wildcats-nijmegen.nl

Daarbij kunnen we altijd veel hulp gebruiken. We verwachten dan ook van onze leden (of hun ouders) dat zij
hun steentje bijdragen om de club tot onze club te maken.
Lidmaatschap
Vanaf een jaar of 6 kunnen kinderen lid worden van basketbalvereniging Wildcats.
Om te weten of basketbal bij je past, mag je drie keer op proef komen meedoen. Daarna beslis je of je je
inschrijft, middels het aanmeldformulier. Uiteraard houden we daarbij rekening met de privacyregels (AVG).
Het is mogelijk om “alleen trainend”-lid te zijn, maar de bedoeling is dat alle jeugdspelers na een heel seizoen
competitie gaan spelen. We stimuleren het spelen van wedstrijden, omdat spelers daarvan groeien (zowel
sportief als sociaal). In een team kan niet meer dan 10% van de spelers trainend lid zijn, met uitzondering van
de trainende teams U8 en U10-12.
Mocht er iets wijzigen in je gegevens, dan vertrouwen we erop dat je dat doorgeeft aan de ledenadministratie.

Wil je stoppen met basketbal, dan moet je dat voor 1 mei van het lopende seizoen doorgeven en word je per
volgend seizoen uitgeschreven bij Wildcats.

Contributie
De contributie wordt jaarlijks bij de ALV vastgesteld. De contributie wordt via automatische incasso door
ClubCollect geïnd. Via ClubCollect kun je zelf bepalen hoe en in welke termijnen je wilt betalen. Dit jaar is de
contributie als volgt.

Wedstrijdspelend
Senior en U22
U14/ U16/ U18/ U20
U10/ U12
Toeslag landelijk spelende teams
Toeslag tweede divisie spelende teams

€
€
€
€
€

320,00
281,00
211,00
60,00
30,00

€

169,00

€
€
€

193,00
155,00
129,00

Toernooispelend
U10/ U12

Recreatief (alleen trainen)
Senior en U22
U14/ U16/ U18/ U20
U10/ U12

Trainingen
De trainingen worden gehouden in sporthallen De Horstacker (H) en De Gildekamp (G). Zij vinden plaats tussen
de zomervakantie en 31 mei. Tijdens de verschillende schoolvakanties en in de maand mei is er een aangepast
trainingsschema.
Het trainingsschema voor het seizoen 2019/2020 (wijzigingen voorbehouden) ziet er als volgt uit:
veld 1
veld 2/ zaal B
veld 3
maandag
17.30 – 19.00
X1001(G)
X1401 (H)
19.00 – 20.30
M1601 (H)
20.30 – 22.00
VSE01 (H)
MSE01 (H)
dinsdag
19.00 - 20.30
X1801 (H)
M2001 (H)
woensdag
15.45 – 17.15
X0801 (G)
X1001 (G)
17.30 - 19.00
X1201 (G)
17.30 – 19.00
X10/12 (trainend, H)
19.00 - 20.30
M1601 (H)
20.30 - 22.00
VSE01 (H)
MSE02 (H)
MSE01 (H)
donderdag
19.00 - 20.30
X1801 (H)
20.30 - 22.00
HRecr1 (H)
HRecr2 (H)
vrijdag
17.30 - 19.00
X1401 (H)
X10/12 (trainend, H)
X1201 (H)
19.00 - 20.30
M2001 (H)
Trainers en competitieklasse
Team
Afdeling
X08 (Peanuts)
X1001
4e klasse F
X10-12

Trainer
Mariska Alberda
Charlotte Cuijpers
Jason Peters

Coach
Charlotte Cuijpers

X1201
X1401
M1601
M1801
M2001
VSE01
MSE01
MSE02

3e klasse A
3e klasse A
3e
klasse A
3e klasse A
2e klasse A
1e klasse A
2e klasse A
3e klasse A

Rianne Houterman
Nancy de Korte/ Dylano de Korte
Pim Beerling
Jan Worbts
Leon de Korte
Robin Duiverman
Max van der Wielen
Jan Buster Sr.

Rianne Houterman
Nancy de Korte/ Dylano de Korte
Pim Beerling
Jan Worbts
Leon de Korte
Robin Duiverman
Tom Hollander
Jan Buster Sr.

Communicatie
Wildcats kent verschillende wegen waarlangs wordt gecommuniceerd met en tussen de leden,
ouders/verzorgers en alle bij Wildcats betrokkenen, via:
− directe mailing (e-mail/brieven),
− de website www.wildcats-nijmegen.nl,
− de nieuwsbrief (Time-Out) die ongeveer zes keer per seizoen verschijnt,
− de Algemene Ledenvergadering en
− Facebook https://www.facebook.com/groups/WildcatsNijmegen/.
Vrijwilligers
Omdat onze vereniging volledig op vrijwilligers draait, kunnen we alle hulp gebruiken die we nodig hebben.
Daarom zien we ons genoodzaakt alle (ouders van) leden te verplichten mede verantwoordelijkheid te dragen
voor de organisatie en het uitstralen van ons veilige sportklimaat. Bij inschrijving vragen we je (ouders) dan ook
welke verantwoordelijke taak je op je wilt nemen.
Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, stel ze dan gerust.

Bestuur basketbalvereniging Wildcats
15 oktober 2019

