
Dit reglement is vastgesteld tot regeling van 
al die zaken, waarin de statuten niet voorzien, 
waarvan regeling door de statuten wordt geëist 
of waarvan regeling door de Algemene Leden-
vergadering (ALV) wordt geacht.
Ieder lid wordt geacht de statuten en het 
huishoudelijk reglement te kennen en na te 
leven.
Elke wijziging van dit reglement wordt door 
het bestuur schriftelijk ter kennis van de leden 
gebracht.

Algemeen

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 
31 juli.
Lidmaatschap
Leden zijn zij, die zich schriftelijk door mid-
del van een inschrijfformulier, bij de secretaris 
of ledenadministratie hebben aangemeld en 
door het bestuur zijn aangenomen. Bij leden 
die jonger zijn dan 18 jaar, moet het inschrijf-
formulier ondertekend zijn door ouder(s) of 
verzorger(s). Nieuw aangemelde leden betalen 
inschrijfgeld, waarvan de hoogte wordt 
vastgesteld door de ALV op voorstel van het 
bestuur.

Een lidmaatschap loopt altijd voor een
compleet seizoen en wordt tot 
wederopzegging aangegaan.
Het bestuur kan besluiten om een lidmaat-
schap voor een kortere periode toe te staan.

Voor nieuwe leden geldt dat zij pas kunnen 
meespelen zodra aan onderstaande voor-
waarden is voldaan:
• Het lid is aangemeld bij de leden- 

administratie en zodoende bij de NBB
• De betaling van het inschrijfgeld is 

voldaan
• (voor wedstrijdspelende leden) Een 

digitale pasfoto t.b.v. de spelerskaart is 
verstuurd naar pasfoto@cobranova.nl

• De NBB-gedragscode is ondertekend
• (bij hernieuwd lidmaatschap) Alle 

contributie van voorgaande jaar(en) is 
voldaan

De spelerskaart en het lidnummer worden aan 
de speler of coach uitgereikt zodra het 
inschrijfgeld en eventuele contributie op de 
rekening van CobraNova is bijgeschreven.
Nieuwe leden hebben de mogelijkheid om  
vrijblijvend aan 3 trainingen deel te nemen 
alvorens definitief lid te worden.

Alle wedstrijdspelende leden vanaf de leeftijd 
U14 zijn verplicht de taken verbonden aan 
het lidmaatschap uit te voeren. Deze taken 
zijn: timen, scoren, fluiten, 24’-operator en 
zaalwacht. Bovendien dienen alle wedstrijd-
spelende leden, indien zij daartoe gerechtigd 
zijn, het scheidsrechtersdiploma F te behalen.

Alle leden zijn verplicht veranderingen in 
adres, telefoonnummer en e-mail adres  
schriftelijk of per e-mail aan de secretaris 
door te geven. Eventuele miscommunicatie of 
het niet naleven van bepaalde zaken door het 
ontbreken van de juiste gegevens kan niet aan 
CobraNova worden verweten.

Opzeggen
Opzeggen door of namens het lid, zoals 
omschreven in de statuten, kan geschieden 
door opzegging (schriftelijk of via e-mail) 
tijdens het speelseizoen tot uiterlijk 1 mei. Het 
lidmaatschap eindigt op 31 juli volgend op het 
moment van opzegging. Het lid is contributie 
verschuldigd tot het einde van het seizoen 
waarin het lidmaatschap is geëindigd.

Opzegging door het bestuur kan geschieden 
indien het lid zich niet houdt aan bepalingen 
zoals deze zijn opgenomen in de statuten en 
het huishoudelijk reglement.
Contributie
De hoogte en de betalingswijze van de 
contributie wordt door de ALV vastgesteld op 
voorstel van het bestuur.
Leden dienen de contributie na ontvangst van 
de contributiebrief zelf tijdig over te maken op 
de rekening van de vereniging.
De mogelijkheid bestaat om de contributie in 
4 termijnen te betalen.

Wanneer 2 weken na de vervaldag de con-
tributie niet, of niet geheel, voldaan is, volgt 
een schriftelijke aanmaning. Indien de achter-
stallige contributie, verhoogd met de kosten 
verbonden aan het verzenden van de aanman-
ing, niet binnen de in de aanmaning gestelde 
termijn van 10 dagen wordt voldaan, volgt 
schorsing totdat het verschuldigde bedrag 
geheel is voldaan of een betalingsregeling is 
afgesproken. Bij herhaaldelijk wanbetalen kan 
het bestuur overgaan tot royeren.

Een vanuit een andere vereniging overkomend 
lid dat nog niet geheel schuldvrij is bij de 
oud-vereniging, zal niet worden ingeschre-
ven als lid van CobraNova Basketball, het 
Rayon West en de NBB en is derhalve niet 
speelgerechtigd, totdat het compleet ver-
schuldigde bedrag aan de vereniging is betaald 
en de administratieve afhandeling bij de  
oud-vereniging, het Rayon West en de NBB 
heeft plaatsgevonden.

Ere-leden zijn vrijgesteld van contributie.
Bestuur
Vergaderingen van het CobraNova bestuur 
kunnen bijeengeroepen worden door elk van 
de bestuursleden. Om rechtsgeldige besluiten 
te nemen dient de meerderheid van de 
bestuursleden aanwezig te zijn.
Besluiten worden genomen met een  
meerderheid van stemmen. Bij staken van de 
stemmen beslist de voorzitter.

Aan leden van het bestuur worden de 
gemaakte kosten vergoed, die zij voor de 
uitoefening van hun taak maken.

De voorzitter, vice voorzitter, secretaris en 
penningmeester vormen samen het dagelijks 
bestuur, dat belast is met de dagelijkse leiding 
en dat in spoedeisende gevallen namens het 
gehele bestuur kan optreden. De onder deze 
omstandigheden genomen besluiten moeten op 
de eerstvolgende bestuursvergadering worden 
bekrachtigd.

Commissies
Het bestuur kan commissies benoemen met 
een uitvoerende, onderzoekende of  
informatieve taak. Eenzelfde bevoegdheid 
komt toe aan de ALV.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden van een commissie worden bepaald 
door het bestuur dat de commissie benoemd.
Wijzigingen hiervan worden binnen twee 
weken door het bestuur aan alle  
belanghebbenden ter kennis gebracht.
Ontbinding van een commissie is voorbe-
houden aan het bestuur en/of de ALV.

Tot leden van een commissie kunnen slechts 
leden behoren die:
• Gewoon of buitengewoon lid zijn van de 

vereniging;
• De leeftijd van 15 jaar hebben bereilkt.
Leden van een commissie worden benoemd 
voor een periode omschreven in het besluit, 
waarbij het bestuur de commissie heeft in-
gesteld. Uitzondering hierop is de  
kascommissie, welke benoemd wordt voor een 
periode van één jaar. Leden van de  
kascommissie zijn één keer herkiesbaar.

Commissieleden zijn, zonder toestemming 
van de penningmeester, niet gerechtigd om de 
vereniging financieel te binden.

De kascommissie heeft inzage in alle boeken. 
De verplichting tot het openen van boeken 
gaat niet verder terug dan zeven jaar. De 
kascommissie heeft de verplichting verslag te 
doen van haar activiteiten en bevindingen aan 
het bestuur, voorafgaande aan de ALV, en aan 
de ALV zelf, van hetgeen hen, op welke wijze 
dan ook, bekend wordt tijdens inzage in de 
boeken.
Algemene Ledenvergadering
Het bestuur roept de Algemene Leden- 
vergadering (ALV) minimaal 1 keer per boek-
jaar bijeen. Bij belangrijke  
gebeurtenissen kan het bestuur besluiten extra 
ALV’s uit te schrijven. Het bestuur bepaalt de 
datum, de plaats, het uur en de agenda.
 Voor de ALV kunnen leden  
voorstellen indienen. Deze voorstellen dienen 
schriftelijk of per e-mail uiterlijk 2 weken 
voordat de ALV bijeenkomt te worden  
ingediend bij de secretaris.
 Op de ALV wordt door de secretaris 
een presentielijst neergelegd waarop de  
aanwezige leden, ereleden en leden van  
verdienste hun naam en een handtekening 
kunnen plaatsen. Slechts zij, waavan de naam 
en handtekening op de lijst voorkomen, nemen 
deel aan de stemmingen.
 Bestuursleden worden gekozen 
op de ALV. Opgave van een tegenkandidaat 
moet uiterlijk 2 weken voor het houden van 
de ALV worden ingediend bij de secretaris. 
Een door de leden gedane kandidaatstelling 
is geldig indien tegelijkertijd een schriftelijke 
verklaring van de kandidaat wordt overlegd, 
dat deze bereid is een eventuele verkiezing te 
aanvaarden.
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Het bestuur houdt zich het recht voor, boetes 
opgelegd aan de vereniging, welke door 
individuele leden of door een individueel lid 
zijn veroorzaakt, op het desbetreffende lid of 
leden te verhalen. De hoogte van deze boetes 
wordt jaarlijks door de NBB vastgesteld. Een 
overzicht van deze administratieve heffingen 
zijn op de website van Rayon West in te zien.

Bij het nalaten van verplichtingen, welke 
verbonden zijn aan het lidmaatschap (zie  
‘Lidmaatschap’ en ‘Opzeggen’), kan het 
bestuurs boetes opleggen. Deze boetes worden 
door het bestuur vastgesteld en op de ALV 
voorgelegd aan de leden.

De hoogte van de boetes voor het verzaken 
van taken bij wedstrijden zijn als volgt:

1e keer taak verzaken = EUR 20 boete en de 
taak blijft staan (dus later in het seizoen alsnog 
een keer doen).
2e keer taak verzaken = EUR 30 boete, 1 wed-
strijd schorsing en de taak blijft staan.
3e keer taak verzaken = EUR 50 en schorsing 
voor wedstrijden tot het einde van de lopende-
seizoenshelft (1 januari of 1 juni).

Het lid dat als invaller een taak overneemt 
van een niet opgekomen aangeschreven taker 
ontvangt EUR 10 per overgenomen taak als 
vergoeding. Dit bedrag kan op een rekening 
uitbetaald worden of als korting verrekend 
worden met de (openstaande) contributie. 
Deze verrekening zal aan het eind van een 
seizoenshelft plaatsvinden.

Boetes moeten voor het eind van de lopende-
seizoenshelft (1 januari of 1 juni) voldaan zijn. 
Bij nalatigheid kan het bestuur overgaan tot 
schorsing.

Boetes

Aansprakelijkheid
Ieder lid is aansprakelijk voor de schade die 
door hem of haar aan de vereniging is 
toegebracht.

CobraNova aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade aan derden, toegebracht door 
gedragingen van bestuurs- of andere leden, 
indien deze gedragingen niet vallen binnen de 
formele kring van  
bevoegdheden.
 De vereniging is voor ontvreemding 
van eigendommen van leden of derden niet 
aansprakelijk.
Verzekering
Alle leden vallen onder een collectieve 
ongevallenverzekering welke van kracht is 
tijden:
• Het deelnemen aan activiteiten van de 

NBB en de vereniging
• Het rechtstreeks gaan naar, en komen 

van, de plaats waar de activiteiten  
plaatsvinden.

Indien enig lid denkt een beroep te kunnen 
doen op deze collectieve ongevallenverzeker-
ing, dan dient deze binnen 2 x 24 uur na het 
ongeval hiervan melding te maken bij de 
secretaris. De polisvoorwaarden zijn aanwezig 
bij het bestuur.

Wedstrijden
De coach van een team is verantwoordelijk 
voor het controleren en juist invullen van het 
scoresheet en het takenstrookje van zijn/haar 
wedstrijd.

Op een wedstrijddag zijn de teams in de eerste 
speelronde verantwoordelijk voor de opbouw 
van de zaal. Teams in de laatste speelronde 
zijn verantwoordelijk voor de afbouw.
Deze teams worden geacht voorzichtig om te 
gaan met verenigingmaterialen.

Van trainers en coaches verwacht de 
vereniging dat zij toezien op het correct en 
tijdig opzetten en opruimen van de zaal door 
hun team. Teams worden geacht het veld en de 
wedstrijdbanken netjes achter te laten voor de 
in de volgende wedstrijdronde spelende teams. 

Opleidingen
Het volgen van een cursus wordt bekostigd 
door de vereniging onder de volgende  
voorwaarden:
• De cursus heeft betrekking op het 

basketbal of op activiteiten binnen de 
vereninging;

• Er is behoefte aan expertise;
• De cursus wordt gehaald;
• Het bestuur geeft goedkeuring voor het 

volgen van de cursus.
• (bij een trainerscursus) Het lid geeft 

training aan een CobraNova team.

Bij het voortijdig stoppen met een opleiding of 
cursus kan het bestuur besluiten om de kosten, 
of een deel daarvan, op het lid te verhalen.
 Leden die op kosten van de club een 
meerdaagse cursus volgen worden geacht, na 
het behalen van de cursus, zich nog voor  
minimaal 2 jaar aan CobraNova te verbinden. 
Indien niet redelijkerwijs kan worden ver-
wacht dat een lid 2 jaar verbonden blijft aan 
de club, kan het bestuur anders beslissen.
Vergoedingen
Vergoedingen voor coaches en 
bondsvergoedingen voor scheidsrechters 
worden in het geheel door de vereniging 
bekostigd. Het bestuur kan een extra bijdrage 
vragen voor teams die een E / D (of hogere) 
scheidsrechter moeten leveren.

Het bestuur heeft de volgende vergoedingen 
vastgesteld voor bepaalde functies, uitgevoerd 
ten behoeve van de vereniging:

• Trainer/Coach voor leden die zelf ook 
wekelijks spelen: vrijstelling contributie

• Gecombineerde functies (trainer/coach 
apart of 2 leden 50/50): 50%  
contributievrijstelling voor beide leden.

Voor hoger spelende teams is het vaak nood-
zakelijk om beter gekwalificeerde trainers en 
coaches aan te trekken. Het bestuur heeft hier 
de discretie om marktconforme beloningen te 
betalen.

Een overzicht van de vergoedingen voor 
trainers, coaches, scheidsrechters en andere 
vrijwilligers is op aanvraag beschikbaar bij de 
penningmeester.
Diversen
Een voorstel tot wijziging van dit
huishoudelijk reglement kan worden gedaan 
door het bestuur of 10 leden, tenministe 2 
weken voor de ALV.

Een voorstel tot wijziging van dit 
huishoudelijk reglement is aangenomen indien 
tenminste tweederde van het aantal aanwezige 
leden op de ALV voor dit voorstel is.

Wijzigingen binnen dit huishoudelijk regle-
ment moeten door het bestuur binnen 4 weken 
aan de leden bekend gemaakt worden. Deze 
bekendmaking geldt als supplement op het 
huishoudelijk reglement.
 In alle gevallen waarin dit  
huishoudelijk reglement of de statuten niet 
voorzien, beslist het bestuur.
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Schorsingen
Het bestuur kan een lid om de navolgende 
redenen schorsen:
• indien hij/zij niet voldoet aan de  

financiële verplichtingen t.o.v. de  
vereniging.

• indien het bestuur van mening is, dat  
schorsen in het belang van de  
vereniging is.

• wegens wangedrag
In gevallen ad 2 en 3 is beroep op de ALV 
mogelijk.

Een schorsing houdt in, dat alle rechten van de 
betrokken persoon gedurende die tijd komen 
te vervallen, terwijl het lid zijn  
verplichtingen tegenover de vereniging moet 
blijven nakomen.

Een ledenvergadering kan een lid schorsen 
indien een voorstel hiertoe op de agenda is 
geplaatst en deze agenda tenminste één week 
voor de vergadering aan de leden bekend is 
gemaakt. Een voorstel kan worden gedaan 
d.m.v. een schriftelijk, met redenen omkleedt, 
verzoek van tenminste 5 leden.
Communicatie
Alle leden worden geacht op de hoogte te 
zijn van de mededelingen, die het bestuur via 
een officieel kanaal aan de leden verspreid. 
Wanneer een lid via een officieel kanaal een 
bericht ontvangt, heeft het de verplichting zich 
zo spoedig mogelijk van de inhoud daarvan op 
de hoogte te stellen.

De officiële clubkanalen zijn:
• De website www.cobranova.nl
• De nieuwsbrief “The CobraNova Press”
• E-mail afkomstig van een @cobranova.nl 

e-mail adres
• Brieven verstuurd door of namens de  

vereniging

Rayonteams & scheidsrechters
Teams spelend op rayon (of hoger) niveau 
worden geacht zelf te zorgen voor een 
gekwalificeerde scheidsrechter. 

Met jongere rayonteams (tot U20), waarvan 
niet redelijkerwijs verwacht kan worden dat 
ze zelf een scheidsrechter leveren, kan de 
vereniging andere afspraken maken.


