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HUISHOUDELIJK REGLEMENT FELLOWS EKEREN B.B.C.

Artikel 1:
Fellows Ekeren Basketbalclub is aangesloten bij de Koninklijke Belgische Basketbalbond –Basketbal
Vlaanderen - Stichting Promotie Basketbal onder stamnummer 1132 – en is daarmee gebonden aan
de statuten en reglementen van deze federaties.
Artikel 2:
Dit huishoudelijk reglement beoogt de interne werking, rechten en plichten binnen VZW FELLOWS
EKEREN te reglementeren. Alle leden, spelende en niet spelende, worden automatisch als niet-werkend lid opgenomen in de vzw Fellows Ekeren.
Dit huishoudelijke reglement is een aanvulling op de in artikel 1 vermelde statuten en zijn uitsluitend
van toepassing op al de leden van Fellows Ekeren BBC.
Ook de niet aangesloten trainers die toch een technische vergunning hebben bij Fellows Ekeren BBC
worden verondersteld dit huishoudelijk reglement op te volgen.
Dit huishoudelijk reglement is eveneens een aanvulling op de statuten van vzw Fellows Ekeren.
Artikel 3:
De dagelijkse leiding en het beheer van de club wordt waargenomen door het “Dagelijks bestuur”.
Dit bestuur bestaat uit de door de raad van bestuur van VZW FELLOWS EKEREN aangesteld “dagelijks bestuur”. Het Dagelijks bestuur kan te allen tijde beslissen om andere bijkomende personen
aan te stellen om mede de leiding en het beheer van de club waar te nemen, indien dit noodzakelijk
blijkt voor de goede werking van de club.
Artikel 4:
Naast het in artikel 3 vermeld Dagelijks bestuur wordt er elk seizoen een “vergadering van afgevaardigden” gevormd, waarin de vertegenwoordigers van elke ploeg – jeugd en seniors – zitting mogen
hebben. Deze vergadering wordt op regelmatige tijdstippen (in principe maandelijks) bijeengeroepen
tijdens het werkingsjaar.
De in deze vergadering zetelende personen hebben enkel informatieve en raadgevende bevoegdheden. De eindbeslissingen liggen altijd en alleen bij het Dagelijks bestuur.
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Artikel 5:
Alleen de personen met bevoegdheid vanuit de VZW FELLOWS EKEREN kunnen de club verbinden.
Artikel 6:
Elk lid zal de goede naam en het prestige van de club en haar leiding in ere houden. Bij inbreuk
kunnen straffen (blaam, schorsingen, uitsluitingen) uitgesproken worden door het Dagelijks bestuur.
De betrokkenen zullen gehoord worden alvorens dergelijke straffen toegepast worden.
Artikel 7:
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de daden die zij stellen. Zij zijn eveneens verantwoordelijk
voor alle daden waaruit straffen voortvloeien zoals voorzien in het TTB ( Tabel van Tarieven en
Boetes ) van Basketbal Vlaanderen. Alle boetes en/of kosten welke verbonden zijn aan voormelde
straffen zullen door de leden ten persoonlijke titel betaald worden.
De betrokkene zal eerst gehoord worden door het Dagelijks bestuur. Het Dagelijks bestuur kan uitspraak doen, geval per geval, of Fellows Ekeren BBC de door Basketbal Vlaanderen opgelegde boetes en/of kosten uitzonderlijk zelf ten laste neemt.
Ook alle administratieve kosten, bv. wegens het niet voorleggen van de identiteitskaart bij de wedstrijden, indien dit voorzien is door de Reglementen van de Basketbal Vlaanderen, zijn altijd ten laste
van de leden of van zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Artikel 8:
De leden of hun wettelijke vertegenwoordiger zijn verantwoordelijk voor de zorg en het onderhoud
als een goede huisvader van de hen toevertrouwde materialen (o.a. wedstrijdkledij, opwarmingsvesten, ballen, enz. – deze lijst is niet beperkend). Bij verlies, beschadiging (buiten de normale slijtage)
dient een vergoeding betaald te worden waarvan het bedrag elk jaar wordt vastgesteld voor aanvang
van het seizoen door het dagelijks bestuur. Bij gebreke hiervan gelden dezelfde bedragen als het
voorgaande jaar.
De leden of hun wettelijke vertegenwoordiger zijn eveneens verantwoordelijk voor de moedwillige
beschadiging van alle andere materialen welke voor de goede werking van de club worden aangewend (o.a. reclamepanelen, scoreborden, zitbanken, enz.).
Artikel 9:
Elk basket beoefenend lid, aangesloten bij VZW FELLOWS EKEREN, zal een jaarlijks lidgeld betalen, tenzij een lid wordt vrijgesteld door het dagelijks bestuur.
Het lid is slechts speelgerechtigd als dit lidgeld volledig geregeld is.
Het bedrag van dit lidgeld en de betalingsmodaliteiten ervan worden elk seizoen door het dagelijks
bestuur vastgelegd.
Artikel 10:
Elke ploeg, deelnemend aan competitie of niet, zorgt ervoor dat er minstens drie afgevaardigden zijn.
Deze afgevaardigden staan in voor het begeleiden van de ploeg, het uitoefenen van de officiële taken
(aantekenaar, terreinafgevaardigde, time keeper, 24 seconden). Zij vertegenwoordigen tevens hun
ploeg in de in artikel 4 vermelde vergadering van afgevaardigden.
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Artikel 11:
Door aan te sluiten bij FELLOWS EKEREN BBC verbindt elk lid zich ertoe de regels van dit huishoudelijke reglement alsook deze van Basketbal Vlaanderen te aanvaarden en ze na te leven.
Artikel 12:
Aanvullend en meer specifiek aan voorgaand artikel, is elk lid op de hoogte gebracht van de regels
van ontslag en/of mutatie naar een andere club aangesloten bij één van de Basketbalfederaties zoals
deze zijn vastgelegd in het deel VMD van het Huishoudelijk Reglement van Basketbal Vlaanderen.
Artikel 13:
Uitingen van zakelijke/sportieve aard betreffende Fellows Ekeren BBC op sociale media worden alleen geplaatst door mensen aangewezen door het bestuur van Fellows Ekeren BBC.
Het delen van deze uitingen met gebruikers in zijn eigen sociaal netwerk wordt aangemoedigd. Fellows Ekeren BBC verzoekt wel dat men daar geen toevoegingen of commentaren bij plaatst.
Fellows Ekeren BBC en haar medewerkers reageren niet op speculaties of geruchten.
Indien de aangeslotene wenst om nergens op foto of afbeeldingen te worden gebruikt door Fellows
Ekeren BBC dient hij dit schriftelijk aan het bestuur mee te delen.
Artikel 14:
Van alle leden wordt verwacht dat ze regelmatig meewerken aan en/of aanwezig zijn bij de activiteiten die door de club georganiseerd worden.
Van elk team wordt verwacht dat ze mee de toogdienst verzorgen van het cafetaria in de sporthal.
Een beurtrol voor de toogdienst zal daartoe elk jaar worden opgemaakt. Iedereen wordt verondersteld daaraan mee te werken.
Artikel 15:
Fellows Ekeren BBC stelt dat “pesten”, “agressie”, “discriminatie en “seksuele intimidatie”
nen de club niet wordt geduld.
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Artikel 16:
Elk lid heeft recht op inzage van al deze reglementen op eenvoudige vraag aan het dagelijks bestuur.
FELLOWS EKEREN BBC – stamnummer 1132

