HUISREGELS

Algemeen
Het is niet toegestaan om:
● te roken in de gebouwen
● het clubhuis te betreden met metalen spikes
● drugs of wapens te bezitten of te gebruiken op het sportterrein en in de gebouwen
● meegebrachte alcoholische dranken te gebruiken in het clubhuis, kleedkamers of
elders op het verenigingsterrein
● alcoholische dranken elders te nuttigen dan in het clubhuis of op het terras
● meegebrachte waren te verhandelen op het terrein
● met fietsen, scooters of motoren te rijden op het terrein (fietsen stallen in onze
eigen fietsenrekken)
● honden los te laten lopen
● voertuigen te parkeren voor het (nood)hek aan de Amerikalaan. Dit hek is bedoeld
voor hulpdiensten. We hebben een prima parkeerplaats.
Het is wel toegestaan om:
● elkaar op een normale manier aan te spreken op de hierboven genoemde punten.

Gebruik Hal
●
●
●
●
●

Het gebruik van de hal is voorbehouden aan Alphiansleden. Afwijkingen hierop
alleen in overleg met en na goedkeuring door TZ.
Uitzondering hierop zijn aspirant-leden die meedoen met proeftrainingen.
Aanmeldingen lopen via TZ. Monitoring en begeleiding gaan via de trainer/coach.
Het gebruik van de hal is toegestaan volgens het door TZ gepubliceerde
trainingsschema. Extra trainingsmomenten in overleg met TZ/TC.
Jeugdteams mogen alleen gebruik maken van de hal onder toezicht van Alphians
kader.
De trainer/coach is verantwoordelijk voor het opruimen van hal en materialen na
ieder gebruik. Geconstateerde gebreken aan zowel hal als materialen dienen door
de trainer/coach te worden doorgegeven aan FZ.

Gebruik Velden
●

1

Het gebruik van het veld, na de winterstop, is alleen toegestaan na bericht van
FZ/TZ. Gemeente Alphen dient de velden eerst te keuren en vrij te geven voordat
gebruik is toegestaan.
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Het gebruik van de velden is toegestaan volgens het gepubliceerde speel- en
trainingsschema. Extra trainingsmomenten gaan in overleg met TZ/TC.
De trainer/coach is samen met het team verantwoordelijk voor het opruimen van de
materialen en dug-outs na iedere wedstrijd en training.
De trainer/coach is samen met het team verantwoordelijk voor het onderhouden
van het veld na iedere wedstrijd en training. Hiervoor dient de instructie te worden
gevolgd die beschikbaar is in de dug-out.
Het gebruik van de golf-cart is slechts toegestaan voor Alphiansleden die in het bezit
zijn van een rijbewijs. De trainer/coach beschikt over een sleutel en dient ervoor te
zorgen dat de cart
na gebruik netjes wordt teruggeplaatst en op spanning wordt gezet. Instructies hoe
de cart te gebruiken voor onderhoud zijn te vinden in de dug-out.

Gebruik (Spel)Materialen Club
● Spelmaterialen tbv de teams zoals knuppels , catchergear etc worden verstrekt door
Materiaalbeheer, zij beheren het materiaal.
● Spelmaterialen worden bij aanvang seizoen verstrekt aan de coach van het team en
er wordt een bruikleen overeenkomst getekend, einde seizoen worden alle spullen
weer ingeleverd.
● De trainer/coach is samen met de spelers verantwoordelijk voor het in bruikleen
verkregen spelmateriaal en melden schade en defecten zo snel mogelijk na ontstaan
aan bij materiaalbeheer
● De trainer/coach is samen met het team verantwoordelijke voor de wedstrijdballen,
deze worden voorafgaand aan elke thuiswedstrijd verstrekt door materiaalbeheer,
na afloop van elke wedstrijd worden alle gebruikten en ongebruikte ballen weer
ingeleverd bij de bar.
● Elk team heeft de beschikking over een Team sleutelbos , de coach is
verantwoordelijk voor deze sleutelbos , de bos bevat een alarmtag, sleutel voor
kleine hek beide ingangen, sleutel tbv materiaalberging , sleutel tbv Golfcart en
sleutel tbv materiaalkluisje.

Gebruik Clubhuis
●
●
●
●
●
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Het gebruik van het clubhuis is alleen voorbehouden aan leden.
Het opvragen van beschikbaarheid en het maken van boekingen lopen via het
Secretariaat.
Leden betalen geen huur voor het gebruik van het clubhuis, indien de drankjes
worden afgenomen van de vereniging.
Aanvragen vergunningen lopen via het Secretariaat. Kosten voor een eventuele
vergunning zijn voor de gebruiker.
Gebruik van het clubhuis door leden onder de 18 jaar is alleen mogelijk onder
toezicht van minimaal één volwassen lid van de (organisatie) van de vereniging.
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Aanvrager dient het clubhuis schoon en in goede staat achter te laten.
Voor het gebruik van het clubhuis wordt een borgsom van € 150,00 gevraagd.
Eventuele schade en/of schoonmaakkosten wordt van de borg ingehouden.
Afwijken van de regels altijd in overleg met het Secretariaat.

Teams
Bijdrage toernooien
● Per jeugdteam wordt 1x per jaar een bedrag van maximaal € 50,00 ter beschikking
gesteld voor een toernooi waar bijv. inschrijfgeld betaald dient te worden.
● Onder jeugdteams wordt hier verstaan: alle teams in de categorie Beeball en honken softbal Pupillen, Aspiranten en Junioren die uitkomen in de reguliere competitie
en waarvan de spelers bondslid zijn en contributie betalen.
● Aanvragen verlopen via TZ. Verdere (financiële) afwikkeling zal verlopen via de coach
of teambegeleider.
● Indien een team een bijdrage heeft ontvangen, maar uiteindelijke niet deelneemt
aan het toernooi, dan dient de bijdrage te worden teruggestort aan de vereniging.
Jaarlijks Teamuitje
● Indien het budget dit toestaat wordt er jaarlijks aan jeugdteams een bedrag van €
7,50 per speler ter beschikking gesteld als bijdrage voor een end-of-season
team-uitje/activiteit.
● Onder jeugdteams wordt hier verstaan: alle teams in de categorie Beeball en honken softbal Pupillen, Aspiranten en Junioren die uitkomen in de reguliere competitie
en waarvan de spelers bondslid zijn en contributie betalen.
● Jaarlijks zal aan het begin van het seizoen worden vastgesteld of de financiële ruimte
aanwezig is en in de begroting worden opgenomen.
● Indien een team geen gebruik maakt van de jaarlijkse bijdrage, dan vervalt deze voor
het betreffende seizoen.
● Aanvragen kunnen lopende en gedurende het seizoen worden gedaan onder
vermelding van teamnaam en gekozen uitje gaan via de Penningmeester.
● De (financiële) afwikkeling verloopt via trainer/coach of teambegeleider.
Trainingen
● Ieder Alphianslid heeft vanuit de contributie recht op één wekelijkse training (hal of
veld) gedurende de periode februari t/m oktober. Voor jeugdleden betekent dit
tevens dat er voor deze training kader beschikbaar is. Afhankelijk van de
beschikbaarheid van velden en kader kan er worden gekozen om sommige teams
meerdere trainingsmomenten te geven. Dit is ter bepaling door de vereniging.
● Indien spelers willen meetrainen met een ander team, dan kan dit alleen na
afstemming tussen de trainer/coaches onderling in overleg met de TC.
● Het staat de leden vrij om gedurende de winterstop gebruik te maken van een van
de vele winterscholen. De kosten voor deelname aan deze winterscholen zijn voor
rekening van het lid. TC kan eventueel worden benaderd voor advies.

3

HUISREGELS

Gedragsregels
Bij B.S.C. Alphians vinden we plezier, sportiviteit en respect erg belangrijk. We willen dit als
vereniging uitdragen en daarmee als voorbeeld dienen. Met een aantal basisafspraken willen we
ervoor zorgen iedereen op een plezierige en veilige manier van de sport kan genieten.
●
●
●
●
●
●
●

4

We accepteren geen agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie op en
rond onze velden.
We hebben respect voor onze gasten: scheidsrechters, coaches, trainers en publiek.
We erkennen de waarde en het belang van onze vrijwilligers. Ze investeren hun tijd,
kennis en passie om het sporten mogelijk te maken.
We spelen het spel volgens de regels met respect voor jezelf, je teamgenoten en je
tegenstanders.
Volwassenen geven het goede voorbeeld.
We spreken elkaar aan op onsportief of onplezierig gedrag.
We gebruiken Social Media vooral om te laten zien hoe mooi onze sport en club is.
Gebruik het niet om af te geven op tegenstanders of besluiten van scheidsrechters
waarmee je niet gelukkig bent. Social Media is niet het medium om je gelijk te halen!

