Informatieboekje
voor (nieuwe) leden en vrijwilligers
van basketbalvereniging Assist
Meer informatie op:

assistassen.nl
Aan dit informatieboekje kunnen geen rechten worden ontleend.
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Over Assist
Basketbalvereniging Assist bestaat sinds 1978 en is een vereniging voor jong en oud waar je met
plezier en uitdaging kunt sporten. De vereniging kent bijna 150 leden, waar van ongeveer 75%
jonger dan 18 jaar.
Waar staan we voor?
Assist wil zo breed mogelijk en op een zo hoog mogelijk niveau de basketbalsport beoefenen,
waarbij de continuïteit zowel op sportief als bestuurlijk niveau voor een lange termijn wordt
gewaarborgd. Sportief, sociaal, gezellig, respect en samenwerking zijn kernbegrippen die centraal
staan. Ook staan wij voor een veilige (sport)omgeving en hebben wij ervoor gekozen om alle
trainers, vrijwilligers en begeleiders een Verklaring Omtrent Gedrag te laten voorleggen aan het
bestuur.
Wij willen een vereniging zijn waarin alle spelers op hun eigen niveau aan bod kunnen komen en
waarin iedereen de kans krijgt om zijn/haar basketbal-talent te ontplooien op zijn of haar niveau.
Dit houdt in dat we de prioriteit leggen bij de beste opleiding, minder bij de resultaten. Onze
trainers beschikken allen over een VOG verklaring en zijn minimaal BT2 opgeleid via de door de
Nederlandse Basketbal Bond aangeboden scholing.
Wij willen een hechte vereniging zijn waar vriendschap en gezelligheid belangrijk zijn. We streven
er naar een sportieve band op te bouwen tussen spelers, trainers, ouders en de vereniging. Dit
vertaalt zich erin dat iedereen bereid is een handje te helpen. Dit is ook nodig om de vereniging
succesvol te laten zijn en het wekelijks basketballen mogelijk te maken.
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Hoe doen we de dingen bij Assist
Statuten en huishoudelijk reglement
Een vereniging is van alle leden gezamenlijk. De meeste besluiten voor, over en namens de
vereniging nemen alle leden met elkaar in een algemene ledenvergadering (ALV). Voor de
dagelijkse gang van zaken stellen de leden een bestuur aan. Wat het bestuur kan regelen en wat
de leden gezamenlijk regelen ligt vast in de statuten. Vind je dat er zaken beter kunnen worden
geregeld? Kaart dit dan aan bij één van de bestuursleden. Als het belangrijk is en je van mening
bent dat het de hele vereniging aangaat, kun je het bestuur vragen het te agenderen bij een van
de algemene ledenvergaderingen. Er worden er standaard 2 per jaar gehouden, maar op verzoek
van een aantal leden kan er een extra vergadering worden georganiseerd.
In het huishoudelijk reglement staan binnen de kaders van de statuten nadere regels hoe we de
zaken binnen Assist doen. Hiermee zorgen we voor continuïteit binnen de vereniging. In de
bijlage staan beide documenten opgenomen.
Tenues
De tenues zijn eigendom van het lid, elk lid dient zijn/ haar eigen tenue aan te schaffen. Elke speler
heeft de mogelijkheid om kosteloos zijn/haar naam op het tenue te laten drukken. Dit is naar
keuze van de speler. Het tenue is dus niet van de vereniging. Het lid kan dus ook gewoon op
school in het tenue van Assist gymmen, graag zelfs want dit is reclame voor de vereniging!
Sponsoring
Ondernemers en/of bedrijven bieden we de mogelijkheid tot sponsoring aan. Er is de mogelijkheid
om op 1 of 2 broekspijpen de sponsornaam af te beelden. De sponsor betaalt hiervoor eenmalig
een bedrag. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze mogelijkheid, dan kunt u contact opnemen met
het bestuur.

Assist en communicatie
Assist heeft een eigen website www.assistassen.nl waar vooral actuele informatie op staat, onze
statuten en het huishoudelijk reglement de trainingstijden en -locaties. Informatie voor nieuwe
leden, bezoekende clubs en voor leden die iets nog eens willen nazien. Ook kunnen
geïnteresseerde basketballers zich hier aanmelden.
Actuele informatie
Voor de meer actuele informatie maakt Assist gebruik van sportlink, nieuwsbrieven en sociale
media. Elk lid ontvangt een nieuwsbrief via het opgegeven emailadres.
In het kader van de AVG wetgeving, zal de vereniging zorgvuldig omgaan met de privacy van haar
leden. Elk lid krijgt de mogelijkheid om aan te geven of er wel of geen foto’s gepubliceerd mogen
worden.
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Teamouder
De teams van Assist worden gezamenlijk begeleid door de trainer, de coach en de teamouder. De
trainer zorgt voor de basketbal ontwikkeling van de leden. De coach begeleidt de teams tijdens
de wedstrijden. Vaak zijn trainer en coach dezelfde persoon. Soms lukt dit niet, wanneer de
trainer door werk of privé omstandigheden op zaterdag verhinderd is.
De teamouder regelt alle niet-basketbal gerelateerde zaken voor het team. Het gaat vooral om
communicatie, vervoer, coördinatie van activiteiten. De teamouder is de contactpersoon. Denk
hierbij aan het plannen van een zaalcommissaris en de tafelaars uit het eigen team bij wedstrijden
van anderen, het doorgeven van berichten van de wedstrijdsecretaris, de trainer/coach of de
activiteitencommissie, het coördineren van activiteiten (jaarlijks teamuitje of het maken van een
teamfoto), het opgeven van teamleden voor cursussen, instructies, het inventariseren van
belangstelling of bestellingen oid.

Assist en inkomsten en uitgaven
Contributie
De contributie van Assist proberen we zo laag mogelijk te houden maar is in feite best hoog. De
meeste kosten bestaan uit de kosten zaalhuur. Het verschil in contributie tussen de
leeftijdsgroepen wordt veroorzaakt door het verschil in het aantal keren trainen en/of de
trainingslocaties. De contributie bestaat uit een bondsdeel (dit is het lidmaatschap van de NBB)
en uit een Assist deel. De contributie wordt via automatische incasso in 7 keer geïnd. De eerste
inning is het bondsdeel. De overige 6 inningen zijn de Assist-delen. De inningen zijn van
september tot en met maart. Voor de actuele contributie kijkt u op de website.

Acties
Voor speciale uitgaven zoals deelname aan toernooien of speciale materialen of huldigingen,
doen we elk jaar mee aan enkele acties. Een vast terugkerende actie is de Grote Club Actie in
oktober. Dit is niet vrijblijvend. Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij vijf loten verkoopt. Meer
loten verkopen is natuurlijk super. Elk jaar hebben we voor de beste verkopers een mooie prijs! In
principe worden de loten betaald door automatische incasso tegelijkertijd met de inning van
november. Betaling van de loten kan indien dit niet gewenst is contant bij de penningmeester of
door overmaking van het verschuldigde bedrag aan Assist.
Daarnaast schrijven we ons elk jaar in voor de Poeisz supermarkten actie, de Jumbo supermarkt
actie en de sponsor actie van de Rabobank.
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De nieuwe Privacywet (AVG)
De nieuwe Privacywet (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan en verplicht alle organisaties en dus ook
sportclubs om vanaf die datum te voldoen aan eisen van bescherming van persoonsgegevens.
Assist heeft een AVG certificaat
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden
verwerkt). Zij krijgen sterkere privacy-rechten. Organisaties die persoonsgegevens verwerken –
en daar horen ook sportverenigingen toe - krijgen meer verplichtingen. Basketbalvereniging
Assist gaat betrouwbaar om met uw persoonsgegevens en dat van uw minderjarige kinderen. Wij
voldoen aan de documentatieplicht, dat wil zeggen dat wij met documenten kunnen aantonen
dat we voldoen aan de AVG. Concreet betekent dit dat we met behulp van een AVG-stappenplan
van de stichting AVG, beleid hebben gemaakt en hebben opgeschreven hoe we binnen onze
vereniging omgaan met persoonsgegevens van onze leden en vrijwilligers. Dit heeft geresulteerd
in een certificaat van de stichting AVG waarmee wij dit kunnen laten zien. Dit certificaat is op te
vragen via het bestuur.

Trainingen en wedstrijden
Assist speelt haar thuiswedstrijden in sporthal De Spreng in Assen Oost (Vredeveldseweg 57). Dit
is de enige sporthal in Assen die door de NBB akkoord bevonden is voor onze
basketbalwedstrijden. Om die reden is het uitgangspunt dat elk team ten minste 1 keer in sporthal
de Spreng traint. De reden dat we niet alle trainingen in de Spreng organiseren is dat deze
sporthal niet altijd beschikbaar is en dat een sporthal veel duurder is dan een sportzaal. We
trainen dan ook in de sportzaal van Vincent van Gogh, locatie Lariks (Selma Lagerlöflaan 3). We
proberen zoveel mogelijk de teams te laten trainen met 1 dag ertussen en op dezelfde tijdstippen.
Daarbij moeten we ook rekening houden met de beschikbaarheid van de zalen en de trainers.
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Alle trainers zijn of worden opgeleid tot BT2 trainer, een NBB trainingsniveau/diploma. Twee
trainers beschikken over het BT3 diploma. Voor alle trainers wordt een VOG verklaring
aangevraagd
Wedstrijden/competitie
Alle teams van Assist doen mee aan wedstrijden met uitzondering van de peanuts. Voor de
peanuts (onder 8 jaar) worden door verschillende basketbalverenigingen in Noord Nederland
door het jaar heen toernooien georganiseerd. Deelname daaraan is vrijwillig. De peanuts spelen
3x3 en ook een deel van het team kan meedoen. De teamouder peanuts en/of de trainer verstrekt
hierover informatie. Ook Assist organiseert elk jaar een peanuttoernooi.
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BIJLAGE 1
DE SPORT ALS INSPIRATIEBRON
Sport is een ongeëvenaarde manier om enthousiasme en cohesie tussen mensen te creëren. De
kern van de sport is: willen winnen, het beste uit jezelf willen halen. Goed kunnen winnen en
verliezen is daarbij de kunst. Beide zijn ervaringen, waarmee je om moet leren gaan. De emotie
die bij sport hoort, kan voor prachtige momenten zorgen, maar ook voor grote teleurstellingen.
Soms krijgt na een verlies de emotie de overhand en gaan spelers, trainers of toeschouwers zich
te buiten aan onwenselijk gedrag.
Als bestuur, trainers en vrijwilligers van Assist gaan we daar gezamenlijk wat aan doen: wij spelen
een belangrijke rol om op en rond de velden mensen, jong en oud, man en vrouw op alle niveaus
hun sport te laten beoefenen en begeleiden in een sportief en respectvol klimaat. Wij gaan
zorgen, dat sportiviteit & respect een intrinsieke waarde van de sport blijft, voor iedereen.
SPORTIVITEIT & RESPECT
Sportiviteit & respect is voor ons:
- Samen tot de beste prestaties komen
- Je eigen verantwoordelijkheid 'durven' nemen
- Het spel spelen volgens de spel- en gedragsregels
- Je inleven in anderen
- Een veilige omgeving bieden
- Waardering tonen aan alle betrokkenen
- Het beste uit jezelf halen op een fatsoenlijke manier
Wij, als bestuurders, trainers en vrijwilligers van Assist, hebben een sleutelrol. We (h)erkennen
een viertal rollen waarmee we voorwaarden gaan creëren voor een sportief en respectvol
klimaat:
- Persoonlijk het goede voorbeeld geven
- Integreren van sportiviteit in beleid en de uitvoering van het beleid
- Weerbaar en consequent zijn als er problemen of vragen zijn
- Belang van sportiviteit & respect uitdragen
ONS PERSOONLIJK COMMITMENT
Als bestuurders, trainers en vrijwilligers van Assist sluiten wij ons aan bij deze gedragscode en
spreken we hiermee uit naar onszelf, naar alle leden van onze vereniging en naar hun ouders dat
wij ons hard gaan maken voor het thema sportiviteit & respect in onze sport. Wij erkennen de
urgentie van het onderwerp en we committeren onszelf aan de volgende vier onderwerpen:
1. We zorgen, dat sportiviteit & respect op vaste momenten een onderwerp van gesprek is
binnen onze vereniging;
2. We gaan met onze leden de dialoog aan welk sportiviteit- & respect beleid binnen onze
vereniging het beste werkt;
3. We zorgen, dat het beleid wordt uitgevoerd;
4. We zijn hierop aanspreekbaar.
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WAT HOORT ALS TRAINER, COACH EN SPELER
1. Sportief gedrag
2. Respect voor elkaar en de scheidsrechters
3. Beslissingen van de scheidsrechter accepteren
4. Correcte kleding
5. Line-up voorafgaand aan en na de wedstrijd en geven elkaar en de scheidsrechters daarbij
een hand
6. Scheidsrechter en jury bedanken
7. Spelerskaarten ter inzage op de jurytafel
8. Voor en tijdens de wedstrijd, alsmede tijdens de pauzes, wordt geen alcohol door de spelers
en coaches gedronken
9. Ook na de wedstrijd correct gedrag
10. Voorbeeldig gedrag t.o.v. publiek
11. Coaches nemen verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun spelers t.o.v. tegenstanders,
publiek en scheidsrechters (Coach heeft opvoedende taak en voorbeeld functie).
12. Coaches en spelers van het bezoekende team nemen hun verantwoordelijkheid m.b.t. het
gedrag van hun supporters
13. Spelers en coaches hebben voldoende kennis van de spelregels
WAT HOORT NIET:
1. Dragen van sieraden
2. Schelden, ook niet naar teamgenoten
3. Discriminerende opmerkingen
4. Obscene gebaren
WAAR LIGT DE VERANTWOORDELIJKHEID:
1. Spelers zelf
2. Coach
MAATREGELEN
bij misdragingen speler:
• Coach haalt speler preventief het veld uit
bij misdragingen publiek;
• Coach en/of captain spreekt met behulp spelers, publiek aan op misdragingen, vraagt
desnoods een onbelaste time-out aan bij de scheidsrechter
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WAT HOORT ALS TRAINER/VRIJWILLIGER/COACH
1. De trainer, vrijwilliger of coach dient te zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de
sporter zich veilig voelt.
2. De trainer, vrijwilliger of coach onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die
de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te
dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De trainer, vrijwilliger of coach onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele
intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksueel getinte handelingen en seksuele relaties tussen de trainer, vrijwilliger of coach en de
jeugdige sporter (tot zestien jaar) zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd
als seksueel misbruik.
5. De trainer, vrijwilliger of coach mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter
en/of de trainer, vrijwilliger of coach deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of
erotisch van aard zal ervaren.
6. De trainer, vrijwilliger of coach onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via
welk communicatiemiddel dan ook.
7. De trainer, vrijwilliger of coach zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden, reis en verblijf
gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich
bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De trainer, vrijwilliger of coach heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te
beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
9. De trainer, vrijwilliger of coach zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de trainer, vrijwilliger of coach
geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de
gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De trainer, vrijwilliger of coach zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door
iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de trainer, vrijwilliger of coach gedrag
signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe
noodzakelijke actie(s) ondernemen.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de trainer, vrijwilliger of coach in de geest hiervan te handelen.
VERTROUWENSCONTACTPERSOON
Assist maakt gebruik van de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de NBB voor vragen,
vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en ander
grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie,
agressie en beschuldigingen. De VCP adviseert, maar is niet inhoudelijk betrokken. De VCP kan
eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon, die wel een inhoudelijke rol heeft en
hiervoor speciaal is opgeleid. Voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd neem dan
contact op met de VCP. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of
twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. De VCP kijkt dan samen met jou hoe verder.
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De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden
gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de
vereniging gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties
waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van
het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.
Neem gerust contact op voor nadere informatie of een gesprek. De vertrouwenscontactpersoon
VCP van de Nederlandse Basketball Bond is Petra Vervoort. Petra heeft een eigen bedrijf, De
Vertrouwenspersoon, dat is gespecialiseerd in advies, begeleiding, beleid en training op het
gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Ze is gecertificeerd als
vertrouwenspersoon en bij NOC*NSF geregistreerd als vertrouwenscontactpersoon. Petra is als
volgt te bereiken:
T 088 1119910/E vervoort@devertrouwenspersoon.nl
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