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Welkom bij Basketbalvereniging Peatminers!
Basketbalvereniging “Peatminers” is officieel opgericht in 1979. De naam van
de vereniging is terug te voeren naar het verleden van Vriezenveen.
“Peatminers” betekent namelijk turf- of veen-steekers. Momenteel bestaat de
vereniging uit 200 leden. We zijn dus een relatief kleine, maar wel een heel
gezellige vereniging.
Sport beoefen je om het plezier dat je ervan kunt hebben. PLEZIER staat
daarom bij onze vereniging ook op de eerste plaats. Goed presteren komt
daarna vanzelf.
En natuurlijk is het heel leuk om een lekker wedstrijdje te basketballen en ....
dan nog te winnen ook.
Om er voor te zorgen dat iedereen die basketbal wil spelen plezier kan hebben
in het spel, kent ook onze vereniging verschillende soorten teams. Het team
waarin jij terechtkomt, zal dus altijd een team zijn waarin jouw leeftijdsgenoten
spelen.
Natuurlijk word je lid van een sportvereniging om wedstrijden te spelen, al dan
niet in competitieverband.
Om zelf en samen met het team zo goed mogelijk te kunnen spelen moet je wel
eerst trainen. De trainingstijden zijn per team verschillend. Je moet dan ook
eerst weten in welk team je ingedeeld bent. Mocht je belangstelling hebben in
onze sport dan kun je altijd tijdens de trainingsuren eens binnenlopen en
komen kijken. De op dat moment aanwezige trainer kan je dan precies
vertellen wanneer jouw leeftijdsgenoten trainen en in welke zaal.
Je mag overigens de eerste vier keer gratis meetrainen om te kijken of je de
sport wel echt leuk vindt. Je hoeft pas te betalen als je na die vier keer besluit
om lid te worden van onze vereniging.
Zodra je besluit om lid te worden vul je het formulier achter in dit boekje in.
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Beleid
Wij hebben het beleid vastgelegd in het beleidsplan.
In ons beleidsplan (van 2015 tot 2020) zijn de doelen en geplande activiteiten
voor de komende jaren vastgelegd. Wij zijn een club met ambitie; van, voor en
door de leden. Wij willen staan voor het bieden van kansen voor iedereen,
binnen een sportieve cultuur, zodat iedereen het maximale uit zichzelf kan
halen. Dit willen we voor onze totale vereniging en uiteraard ook op basketbal
technisch gebied, zodat elk team en elk individu de mogelijkheid krijgt om zich
te ontplooien. Samen willen we ervoor zorgen dat prestatie en plezier hand in
hand gaan!
Onze samenleving is aan allerlei ontwikkelingen onderhevig; dat geldt ook op
lokaal niveau binnen de gemeente Twenterand. Basketbal is een kleine schakel
die kan bijdragen aan een gezonde, actieve en sociale maatschappij. Wij zijn
ons ervan bewust dat wij een rol kunnen spelen binnen de hedendaagse
veranderingen in de maatschappij. Wij willen voor iedereen (spelend of niet
spelend) iets kunnen betekenen, afhankelijk van wat zijn of haar behoefte is.
Dit gaat gepaard met veranderingen, maar daarnaast willen we ook behouden
wat goed is met als doel om ons nog beter te profileren/ontwikkelen, zowel
intern als extern. De kunst is om dat op een zodanige manier te doen, dat de
eigenheid van de vereniging in stand blijft.
Het bewaken van dat evenwicht tussen het doorvoeren van vernieuwingen en
het bewaken van de clubcultuur is een belangrijke uitdaging voor het bestuur.

“De club, het team, het individu, WIJ zijn Peatminers”
Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en veranderingen worden ieder
jaar bij de algemene ledenvergadering ter goedkeuring aangeboden. Deze
veranderingen worden pas van kracht als deze goedgekeurd worden op de
algemene leden vergadering. Het beleid ten aanzien van de voor de vereniging
werkzame vrijwilligers is separaat vastgelegd in het document
“Vrijwilligersbeleid”.
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Op het moment dat je lid wordt van onze vereniging zal de
vrijwilligerscommissie je een formulier aanbieden waarbij er gevraagd wordt of
je bepaalde taken zou willen of kunnen verzorgen. Deze mag samen met de
ouders / verzorgers ingevuld worden omdat de ouders / verzorgers ook
bepaalde taken kunnen uitvoeren.
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Het huishoudelijk reglement
In het Huishoudelijk Reglement (HR) is de regelgeving weergegeven met
betrekking tot de dagelijkse gang van zaken en interne aangelegenheden.
Het beschrijft rechten en plichten, niet alleen van de leden maar ook van het
bestuur en de verschillende commissies.
Het HR is ondergeschikt aan de statuten van de vereniging. Dit wil zeggen dat
de statuten gehanteerd worden, zodra het HR daarmee in tegenspraak is. De
statuten van de vereniging liggen voor een ieder ter inzage bij de secretaris van
de vereniging.
Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en
na te leven.
De leden die in strijd met de statuten of dit HR handelen of zich op zeer
ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd
geschorst worden. In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met
meerderheid van stemmen beslist, kan tot royement worden overgegaan.
Het HR wordt aan de leden beschikbaar gesteld via de website van de
vereniging, www.peatminers.nl. Op verzoek kan men een exemplaar verkrijgen
bij de secretaris.
De statuten en het HR liggen voor een ieder ter inzage bij de secretaris.
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Wedstrijden spelen
Over het algemeen speel je wedstrijden op vrijdagavond of op zaterdag.
Aan het begin van het seizoen krijg je daar een uitgebreid overzicht van. Het
competitieseizoen start in september of oktober en loopt door tot april of mei.
De start en het einde van de competitie zijn afhankelijk van de zomervakantie.
Het wedstrijdschema staat ook op onze internetsite www.peatminers.nl
De recreanten spelen geen wedstrijden.
Niet alleen spelen
Voordat je met je team een wedstrijd kunt spelen moet er een aantal zaken
worden geregeld, namelijk:
* Bij thuiswedstrijden:
1) Moet ik fluiten bij een wedstrijd?
2) Moet ik scoren bij een wedstrijd?
* Bij uitwedstrijden:
3) Moeten mijn ouders/verzorgers voor vervoer zorgen?
1) Elke basketbalwedstrijd hoort geleid te worden door twee
scheidsrechters.
Afhankelijk van het niveau waarop er gespeeld wordt, worden er
scheidsrechters door de bond toegewezen of moet de thuisspelende
club twee scheidsrechters bij de wedstrijd leveren.
Op het wedstrijdschema, dat aan het begin van het seizoen wordt
uitgereikt, staat aangegeven of en wanneer jij moet fluiten.
Dit geldt alleen wanneer je zestien jaar of ouder bent.
Het kan zijn dat je dan wel eerst een scheidsrechters cursus moet
volgen.
Informatie hierover kun je krijgen bij de technische commissie van onze
vereniging.(tc@peatminers.nl)
2) Per wedstrijd zijn er nog twee mensen nodig, iemand die de tijd bijhoudt
en iemand die de puntentelling bijhoudt (ook wel ‘scoren’ genoemd). De
thuisspelende vereniging wijst ook deze personen aan. Op het
wedstrijdschema staat daarom aangegeven wanneer jij moet ‘scoren’.
Dit houdt in dat je bij een wedstrijd alle punten, persoonlijke fouten en
dergelijke moet noteren op een wedstrijdformulier.
Dit formulier wordt na afloop van de wedstrijd naar de Nederlandse
Basketbal Bond gestuurd. Aan de hand van deze formulieren bepaalt de
bond de stand in de competitie en wie uiteindelijk kampioen is.
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Hoe je een dergelijk formulier moet invullen zal je worden uitgelegd op
een cursus avond. Vanaf de U14 word je voor het scoren ingedeeld.
3) Daarnaast staat er op het wedstrijd overzicht aangegeven of je voor
vervoer moet zorgen bij uitwedstrijden.
Wanneer je zelf nog niet oud genoeg bent of nog niet in het bezit bent
van een rijbewijs, dan gaat de vereniging er van uit dat je ouders /
verzorgers voor vervoer zorgen. Dat geeft ze dan meteen de kans ook
eens bij een uitwedstrijd te gaan kijken om jou te zien spelen. Als jij of je
ouders/verzorgers eens niet kunnen rijden kun je meestal wel een keer
ruilen met iemand uit je team, maar regel dit dan op tijd, zodat
je team niet zonder vervoer komt te zitten op het moment dat je moet
vertrekken. Als iedereen zich aan deze regel houdt hoeft men maar
enkele keren te rijden gedurende het hele seizoen.
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Het lidmaatschap
“Hoe word ik nu lid”? Het antwoord is eenvoudig.
Je vult je naam en nog een aantal andere gegevens in op het
aanmeldingsformulier achter in dit blad. Deze lever je vervolgens samen met
een digitale pasfoto in bij je trainer of coach. Deze zorgt er voor dat de
gegevens bij de Ledenadministratie van de vereniging komen. Deze vraagt dan
een lidmaatschapspasje aan bij de bond dat nodig is om wedstrijden te kunnen
spelen.
Wil je je weer afmelden als lid (waar wij natuurlijk niet vanuit gaan), dan moet
je dit rechtstreeks en schriftelijk bij de ledenadministratie doen VOOR 15 MEI.
Na die datum zijn wij namelijk alweer kosten voor het nieuwe seizoen
verschuldigd aan de bond. Let wel op: het is niet mogelijk contributie terug te
vragen als je in de loop van het seizoen afmeldt als lid!!!

De kleding
In een basketbalwedstrijd wordt er vijf tegen vijf gespeeld. Daarnaast mogen er
maximaal zeven reserve of wisselspelers op de bank zitten. Om de teams goed
van elkaar te kunnen onderscheiden moeten de twee teams duidelijk
verschillende tenues dragen. Alle spelers uit een team behoren daarom
dezelfde kleding te dragen. Voor Peatminers geldt het volgende: Groen shirt en
een groene broek. Bij de Peatminers wordt ieder team voorzien van een
wedstrijd tenue.
Voor de wedstrijd tenues wordt van de nieuwe leden eenmalig een bijdrage
gevraagd van € 35,00.
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Geld ophaal acties
Wij organiseren acties voor haar leden om geld binnen te halen voor de
vereniging. Door deze actie kunnen we de contributie laag houden. Al jarenlang
zijn wij de goedkoopste basketbalvereniging van Twente.
Door als lid van de vereniging mee te doen aan de acties verdien je je eigen
contributie terug. Omdat niet iedereen mee wil doen aan deze acties is er ook
de mogelijkheid om meer contributie te betalen. De leden die niet meedoen
aan de actie betalen € 50,00 per jaar meer dan de leden die wel meehelpen.
De leden die meehelpen besparen dus op jaarbasis € 50,00! Voor iedere actie
kun je de keuze maken of je wel of niet mee wilt doen aan de acties. Per
seizoen organiseren we twee van dit soort acties. Welke acties we doen kan
dus per jaar verschillen.
Op dit moment verkopen we in het najaar echte Peatminers ontbijtkoek en in
he voorjaar verkopen we potgrond. Hier ben je een zaterdagochtend en begin
van de middag druk mee, maar het bespaart wel € 25,00 per actie op de
contributie. Het is daarnaast ook altijd erg gezellig en de catering is erg goed en
gratis verzorgd.
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Gedrag
Wij mogen verlangen dat de hierna genoemde gedragsregels door iedereen
(spelers, coach en ouders) worden nageleefd. Om iedereen hiervan extra
bewust te maken worden deze gedragsregels aan het begin van elk seizoen
door coach en spelers ondertekend.
Wanneer iemand de regels niet naleeft, mogen de spelers of coach hem/haar
attent maken op deze regels.
De vertrouwenspersoon geeft aan het begin van elk seizoen de lijst af aan de
coaches met daarop de namen van de coach en de spelers die op dat moment
in het betreffende team spelen. Zij ondertekenen deze lijst allemaal en de
vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat er een geplastificeerd exemplaar in de
teamtas komt en bewaart zelf een kopie hiervan.
Gedragsregels van de spelers van de Peatminers:
- we spelen met respect voor onze teamgenoten, de tegenstanders, het
publiek en voor onszelf
- we spelen volgens de geldende basketbalregels
- we vinden sportief en eerlijk spelen heel belangrijk en presteren zo goed
mogelijk binnen onze eigen mogelijkheden
- we accepteren de beslissingen van de scheidsrechter en gebruiken geen
grove taal, agressie of obscene gebaren
- eventuele onsportiviteit van de tegenstander is voor Peatminers nooit
een reden om zelf ook onsportief te zijn
- we respecteren het werk van iedereen die het mogelijk maakt dat wij
kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen
- we gedragen ons in het veld sportief, maar natuurlijk ook buiten de
lijnen. Voor ons is iedereen gelijk en beoordelen we elkaar niet op
uiterlijk, gedrag, geloof of ras
- vanzelfsprekend laten we zowel bij thuis- als uitwedstrijden de
kleedkamer netjes achter en zijn we zuinig op de spullen van de
vereniging , alsook die van anderen.
- de ouders, coaches en andere volwassenen respecteren ook de privacy
van onze jongste leden. In de kleedkamers van de spelers t/m U10 zijn
deze volwassenen, indien nodig, welkom. Bij de oudere leden kunnen de
volwassenen buiten de kleedkamers wachten.
- we ondertekenen de gedragsregels, doen ons best deze na te leven en
zullen er ook op letten dat anderen die naleven

11

Vertrouwenspersoon
Bij Peatminers hebben we een vertrouwenspersoon. Deze kan indien nodig
altijd aangesproken worden op het moment dat er problemen zijn die niet met
de trainer(s)/coach(es) besproken kunnen worden. De vertrouwenspersoon is
altijd bereikbaar via mail vertrouwenspersoon@peatminers.nl

Verklaring omtrent gedrag
Alle vrijwilligers die vanuit de uit te voeren functie te maken hebben met
kinderen onder de 18 jaar, dienen voor aanvang van werkzaamheden een
verklaring omtrent gedrag (VOG) aangeleverd te hebben aan de
vertrouwenspersoon van Peatminers. De kosten voor een VOG worden
vergoed door de vereniging.

Pestprotocol
Pesten kan overal voorkomen, dus ook bij onze vereniging. Door het naleven
van een protocol hopen wij niet-gewenst gedrag op een juiste manier te
benaderen en zo problemen op te lossen. Door het naleven van de
gedragsregels(zie elders op de site) door spelers, coaches en andere leden,
proberen wij een veilige sfeer te creëren waarbij plezier in het basketballen
voorop staat.
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Vrijwilligers Commissie
Uit onderzoek (Bron: Mashable) blijkt dat werknemers die vrijwilligerswerk
doen gelukkiger en minder gestrest zijn. Daarnaast geeft het onderzoek vier
voordelen van vrijwilligerswerk die een positieve invloed hebben op de
gezondheid van vrijwilligers.
Gezondheid: vrijwilligers voelen zich fysiek, mentaal en emotioneel beter dan
mensen die geen vrijwilliger zijn.
Stress: Door vrijwilligerswerk wordt het stressniveau van medewerkers
verlaagd.
Verbondenheid: Vrijwilligers voelen zich meer verbonden met hun omgeving
en met andere mensen.
Bewustzijn: Vrijwilligers zijn beter op de hoogte van een gezonde levensstijl
en letten beter op hun eigen gezondheid.
Kortom: wat let je nu om je in te zetten als vrijwilliger bij Peatminers.
Het heeft alleen maar voordelen. Binnen Peatminers is besloten om de
organisatie van het vrijwilligersbeleid in handen te geven van een
vrijwilligerscommissie.
Wat doen we?
Vanaf seizoen 2015/2016 beschikt Peatminers over een vrijwilligers commissie.
Deze nieuwe commissie is in het leven geroepen n.a.v. het verenigingsstructuur
verandertraject dat Peatminers in 2014 heeft ingezet onder professionele
begeleiding. De commissie bestaat uit vier onderdelen:
-

Lief en Leed
Vrijwilligers werving en begeleiding
Opleidingen
Stagiaires werving en begeleiding

Wat verwachten wij van ouders en leden?
Wij als Peatminers zijn van mening dat een lidmaatschap van onze vereniging
inhoudt dat alle leden rechten en plichten hebben rondom de vereniging.
Iedereen is mede-eigenaar van Peatminers en heeft een taak om de vereniging
te onderhouden! Door middel van de functiematrix is elke taak omschreven en
is het duidelijk hoeveel tijd een bepaalde functie kost. Van de vrijwilliger wordt
verwacht dat hij of zij een respectvolle en gemotiveerde houding heeft.
Betrouwbaarheid, betrokkenheid en behulpzaamheid zijn voorwaarden om
langere tijd taken goed uit te kunnen voeren.
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De vrijwilligers commissie verwachte het volgende van alle leden, ouders van
leden, commissies en nieuwe leden:
- Elk nieuw lid (indien minderjarig de ouders) vult de vrijwilligers
enquête in en levert deze in samen met de aanmeldingsformulieren.
Trainers zorgen dat het aanmeldingsformulier, de enquête, de pasfoto
en het interview voor de Peatbabbel terecht komt bij de
ledenadministratie.
- Elk lid of ouder van Peatminers geeft kandidaten die in aanmerking
zouden kunnen komen voor Lief en Leed door bij de vrijwilligers
commissie.
- Wil een commissie nieuwe vrijwilligers benaderen, dan loopt dit via de
vrijwilligers commissie.
- Als er vragen zijn m.b.t. opleidingen contact kan er contact opgenomen
worden met de vrijwilligers commissie. Ook als er bijvoorbeeld
leden/ouders zijn die scheidsrechter willen worden of een BHV cursus
doen.
- Als er vragen zijn m.b.t. tot stagiaires meld je dan de vrijwilligers
commissie. We zijn continu op zoek naar goede stagiaires dus houden
aanbevolen voor tips en opmerkingen van jullie kant!
Het klinkt allemaal streng, maar wij zijn overtuigd van het feit dat als we met
zijn allen op deze manier te werk gaan in de toekomst we een nog meer
stralende en bloeiende vereniging worden waar vrijwilligers en leden lekker
kunnen sporten en hun steentje bijdragen in de maatschappij. Wij rekenen op
jullie medewerking!! VC@peatminers.nl
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Vrienden van Peatminers / De club van 100!
Er zijn veel trouwe fans van Peatminers die zelf niet (meer) actief spelen, maar
de vereniging wel een warm hart toedragen. Mensen die eigenlijk best wel iets
meer betrokken zouden willen zijn bij de vereniging zonder alle verplichtingen,
die het trainen en spelen van wedstrijden, soms met zich meebrengen. Voor
die mensen hebben wij een uniek en alternatief “lidmaatschap”; “De club van
100”.
Wat houdt “De club van 100” in? De leden van de club van 100 worden
betrokken bij alle activiteiten binnen de vereniging die niet direct iets te maken
hebben met recreatief of competitie basketbal. Denk bijvoorbeeld aan de
feesten, basketbalkampen of het eindejaar interne toernooi. Verder ontvang je
het infoboek aan het begin van het seizoen, het wedstrijdschema en uiteraard
de Peatbabbels. Bij genoeg leden binnen de club van 100 zullen we ook één
keer per jaar een heus club van 100 feest organiseren.
Als lid van een vereniging moet je uiteraard ook contributie betalen. De
contributie voor leden van de club van 100 komt neer op € 25,- per jaar.
Hiermee steun je de club en kan de club weer nieuwe activiteiten organiseren.
Lid worden? Vul dan het inschrijfformulier volledig in, stuur hem op of
overhandig hem aan één van de bestuursleden en je bent officieel lid van “De
club van 100”!
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Aanmeldingsformulier
Dit exemplaar in leveren bij je trainer/coach
Als je het formulier volledig ingevuld hebt lever je een exemplaar in bij je
trainer of coach en het andere exemplaar is voor jezelf. Vergeet niet een
digitale PASFOTO te mailen naar info@peatminers.nl ovv de spelersnaam. Deze
foto is nodig voor je spelerspas van de Nederlandse Basketbal Bond. Deze pas
moet je hebben voordat je mag spelen.
Ondergetekende verklaart hierbij aan alle voorwaarden te voldoen die van hem
verwacht worden en die beschreven staan in het “Even Voorstellen” boekje,
het huishoudelijk reglement van Peatminers en de statuten. Tevens verbindt
ondergetekende zich voor onbepaalde tijd aan Basketbalvereniging Peatminers
en heeft hij/zij kennis genomen van de afmeldingsprocedure beschreven in het
“Even Voorstellen” boekje.
NAAM : _____________________________________________
ADRES : _____________________________________________
POSTCODE : _____________________________________________
WOONPLAATS : _____________________________________________
TELEFOON : _____________________________________________
E-MAIL ADRES : _____________________________________________
E-MAIL ADRES OUDERS :
_____________________________________________
GEBOORTE DATUM : _____________________________________________
MAN/VROUW *
STUDEREND / WERKEND *
DOOR WIE OF WAT BEN JE BIJ ONZE VERENIGING GEKOMEN:
_________________________________________________________________
_____________
DATUM : ___________________
HANDTEKENING OUDERS / VERZORGERS:
________________________________
(* DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS)
LET OP: OOK AUTOMATISCHE INCASSO EN VRAGENLIJST INVULLEN!
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Automatische incasso
Geachte ouder/verzorger, beste lid,
Hierbij ontvangt u een formulier waarmee u zich kunt aanmelden om de
contributie in het vervolg per automatische incasso te laten incasseren door BV
Peatminers. We verzoeken u vriendelijk om hieraan mee te doen.
De volgende contributie zal ingesteld worden volgens bijgevoegde bijlage.
Inzake de automatische incasso zal betaling van de contributie in 4 termijnen
worden geïncasseerd.
Dit moet u van de bank altijd bekrachtigen door het opsturen van uw
handtekening. Vul daarom onderstaand formulier volledig in en stuur deze
naar:
BV Peatminers
Postbus 50
7670 AB Vriezenveen
Alleen het bedrag van de contributie, wordt in mindering gebracht op uw
rekening. De machtiging geldt voor de gehele contributie. Het incasseren van
de 4 termijnen zal als volgt plaatsvinden:
1e termijn > medio september
2e termijn > medio december
3e termijn > medio februari
4e termijn > medio mei
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Doorlopende SEPA-machtiging
Naam

Basketbal Vereniging de Peatminers

Adres

Postbus 50

Postcode

7670AB

Woonplaats

Vriezenveen

Land

Nederland

Incassant ID

NL25ZZZ400747680000

Kenmerk machtiging*
*In te vullen door Basketbal Vereniging de Peatminers
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Basketbal Vereniging de Peatminers
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
wegens lidmaatschap bij Basketbal Vereniging de Peatminers en uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Basketbal Vereniging de Peatminers.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam rekeninghouder

:

Naam lid

:

Adres

:

Postcode

:

Land

:

Rekeningnummer (IBAN)

:

Bank Identificatie (BIC)**

:

Plaats en datum

:

Woonplaats

:

Handtekening

:

** Geen verplicht veld bij NL IBAN

18

Vragenlijst
Hoe heet je:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Waar woon je:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
In welk team kom je te spelen:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Naar welke school ga je:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Wat zijn je hobby’s:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Heb je al wel eens eerder gebasketbald:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Wat eet je het liefst:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Wat vind je tot nu toe van onze vereniging:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Wat is je favoriete vakantie bestemming:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hoe ben je bij onze vereniging gekomen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. Dit interview wordt in de eerstvolgende
Peatbabbel (de clubkrant van de Peatminers) geplaatst.
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Voorkeurslijst door elk nieuwe lid in te laten vullen en in te leveren bij de
leden administratie.

Voorkeurslijst vrijwilligerstaken
Basketbalvereniging Peatminers
Naam:
Ouder van een lid / lid Peatminers *
Eventuele huidige functie:
Dit fomulier svp invullen en samen met het aanmeldingsformulier en het interview tbv de
Peatbabbel inleveren bij de trainer/coach of de ledenadministratie
Voorkeur
1

Nr te vervullen functies bij Peatminers
1 Vertrouwenspersoon
2 Lid kascommissie
Algemeen Bestuur
3 Voorzitter
4 Secretaris
5 Penningmeester
6 Bestuurslid Technische Commissie & Wedstrijd Commissie
7 Bestuurslid Vrijwilligers Commissie
8 Bestuurslid Activiteiten Commissie & Jeugd Commissie / Jeugdraad
9 Bestuurslid PR / Sponsor Commissie
Technische Commissie
10 Teamindeling & trainers zaken
11 Opleiding spelers (in kaart brengen en waar nodig organiseren)
12 Materiaalbeheerder
13 Clinics organiseren ism jeugdcommissie
14 Zalen en trainingsuren regelen
15 Training geven aan een team (ook voorkeur voor een team?)
Activiteitencommissie
16 Activiteiten organiseren voor jeugd-/seniorenleden en sponsoren
17 Geldophaal acties opzetten en zorgdragen voor de uitvoering
18 Basketbalkamp organiseren met medepeatminers
19 Enkele niet-NBB-gerelateerde toernooien organiseren
Vrijwilligerscommissie
20 Vrijwilligersbeleid (beleid, inventariseren opleidingsbehoefte )
21 Werving / begeleiding stagiaires (basketbalgerelateerd)
22 Werving / begeleiding vrijwilligers (vrijwilligersfuncties)
23 Lief en Leed (kaartjes/cadeaus jubilea en zieken, huldigingen)
24 Niet-basketbalgerelateerde opleidingen in kaart brengen / regelen
PR Commissie
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voorkeur
2

voorkeur
3

25 Documenten maken (uitnodigingen, infoboek, even voorstellen)
26 Websitebeheerder
27 Redactie media, krant en Social media
28 Redactioneel medewerker clubblad
29 Clubblad (verzorgen inhoud clubblad)
Commerciele Commissie
30 Merchandise inkopen en verkopen
31 Sponsoren werven en huidige sponsorrelaties onderhouden
Wedstrijdcommissie
32 Ledenadministratie bijhouden
33 Wedstrijd zaken (teams inschrijven en wedstrijdschema maken)
34 Peanut -/ mini toernooien organiseren en teams inschrijven
35 Controleur timen/scoren/fluiten/scoresheet en zaalwacht
36 Zaalwacht coordinator (indelen en toezien op zaalwachten)
37 Scheidsrechterszaken regelen (opleidingen, contact NBB)
Jeugdcommissie / Jeugdraad
38 Jeugdbeleid (aanspreekpunt jeugdleden)
39 Jeugdraad (de stem van de jeugdleden)
Overig

JA

In het bezit van EHBO diploma
In het bezit van BHV diploma
In bezit van certificaat sociale hygiene
Ruimte voor opmerkingen:
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NEE

Sponsoring
Sport vergt veel extra’s. Zonder sponsoring heeft geen enkele vereniging
bestaansrecht. De trainingen, faciliteiten en trainingsmaterialen brengen hoge
kosten met zich mee. Deze kosten zijn niet alleen te dekken met de contributie
van de leden.
Maatschappelijk belang
De laatste jaren is overgewicht onder kinderen zorgwekkend gestegen, ook in
de gemeente Twenterand. Het is onze maatschappelijke rol en taak om de
jeugd aan te sporen meer te gaan sporten en bewegen. Door het steunen van
lokale verenigingen als Peatminers kunnen bedrijven ons helpen kinderen te
stimuleren om te sporten.
Door jaarlijks meerdere basketbalclinics te organiseren op plaatselijke
evenementen en basisscholen nemen wij onze verantwoordelijkheid. Steun
vanuit het bedrijfsleven is hierbij echter wel essentieel!
Landelijk gezien erkennen veel bedrijven en organisaties inmiddels het belang
van sport en leveren hier onder andere door middel van sponsoring hun
bijdrage aan.
Natuurlijk is sponsoring niet alleen maar liefdadigheid. Sponsoring brengt ook
zeker voordelen voor bedrijven met zich mee. Door verenigingen te steunen
kunnen bedrijven hun naamsbekendheid vergroten. Ook kan het sponsoren
zorgen voor goodwill bij de omgeving en de directe doelgroep van het bedrijf.
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Type sponsoring
Het sponsoren van onze vereniging kan op meerdere manieren. Bedrijven
kunnen de vereniging financieel steunen, maar ons ook juridisch en/of
materieel ondersteunen (ballen, baskets, tassen, bidons, etc.).
Tegenover elke vorm van sponsoring biedt de vereniging een tegenprestatie. In
overleg met de sponsor wordt bepaald welke tegenprestatie de vereniging
levert. Sponsoren kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen een advertentie te
plaatsen in ons clubblad of om shirtsponsor te worden van één van onze teams.
Het sponsoren kan dus op verschillende manieren en momenten. Om het
overzichtelijk te houden, hebben we een aantal mogelijkheden. Wij hebben 5
categorieën vastgesteld die voor de vereniging erg belangrijk zijn:
-

Sponsorpakketten
Peatbabbel (clubkrant)
Evenementen en wedstrijden
Ad hoc
Social media

Gezien het feit dat sommige bedrijven zich niet voor langere tijd willen binden
aan een vereniging, is er de mogelijkheid te kiezen voor losse
sponsoractiviteiten, zogenaamd ad hoc sponsoring.
Op de volgende pagina’s zal informatie gegeven worden over de verschillende
mogelijkheden binnen ons aanbod.
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Sponsorpakketten
Omdat elk bedrijf andere wensen heeft, zijn er meerdere sponsorpakketten
samengesteld.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultimate
Platinum
Diamant
Goud wit
Goud geel
Zilver
Brons
Ad hoc Sponsoring
Advertentie clubblad
Advertentie flyer
Publicatiebord
Bord of vlag bij wedstrijden en/of evenementen
Ballen, tassen, bidons
Sponsoring van wedstrijdkleding

Voor vragen over de inhoud kunt u vragen of de sponsorcommissie met u
contact op wil nemen. sponsor@peatminers.nl
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Sponsorkosten
Voor veel typen sponsoring hebben we vaste prijzen, maar een aantal typen
zijn niet vast, omdat de prijs van bepaalde sponsoringsacties niet altijd vast
staat.
Adverteren in ons mooie clubblad kan natuurlijk ook. Hiervoor gelden de
onderstaande prijzen.
Kosten Peatbabbel A5 formaat
Formaat
kleur heel
z/w heel
½ kleur
½ z/w
¼ kleur
¼ z/w
1/8 kleur
1/8 z/w

Kosten per jaar
€ 200,€ 150,€ 100,€ 75,€ 75,€ 50,€ 60,€ 30,-

Contractduur
Tot wederopzegging
Tot wederopzegging
Tot wederopzegging
Tot wederopzegging
Tot wederopzegging
Tot wederopzegging
Tot wederopzegging
Tot wederopzegging

Kosten evenementen en zaal
Bord/vlag
Bord bij thuiswedstrijden *

Kosten per jaar
€ 125,-

Contractduur
Tot wederopzegging

Vlag bij thuiswedstrijden *

€ 75,-

Tot wederopzegging

Bord bij evenementen *

€ 150,-

Tot wederopzegging

Vlag bij evenementen *

€ 95,-

Tot wederopzegging

Bord bij thuiswedstrijden en
evenementen*

€ 250,-

Tot wederopzegging

Vlag bij thuiswedstrijden en
evenementen*

€ 150,-

Tot wederopzegging

*Bord zelf aanleveren of eenmalig €200, vlag zelf aanleveren of eenmalig €125

Losse sponsoring
Advertentie flyer
€ 100,- per keer
Los of op contractbasis
Ballen en vermelding clubblad
€ 50,- per bal
Los of op contractbasis
Shirtsponsor
€ 750.- per keer
Wordt per keer benaderd.
Alle andere typen van sponsoring in overleg met de Sponsorcommissie.

SPONSOR AANMELDINGSFORMULIER
Kopie toesturen naar sponsor en penningmeester
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Gegeven BV Peatminers:
Naam:
adres:
Postcode + woonplaats:
Tel nr:
E-mail:
Internet:

Basketbalvereniging Peatminers
Postbus 50
7670 AB VRIEZENVEEN
06-49755041 (sponsorcommissie)
sponsor@peatminers.nl
www.peatminers.nl

Kamer Van Koophandel nr.:
Bankgegevens:

40074768
NL42 RABO 0368860035

In te vullen door vereniging
Behandeld door:
Penningmeester:
Soort sponsoring:
Bedrag per jaar:
Sponsoring vorm:
Gegevens nieuwe sponsor:
Naam bedrijf:
Naam contactpersoon:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Tel nr:
E-mail:
Internet:
Kamer Van Koophandel nr.:
Bankgegevens:
Reclame materiaal:
o Digitaal toesturen naar sponsor@peatminers.nl
o Vereniging kan zelf een opzet maken met de onderstaande tekst
s.v.p. aankruisen wat van toepassing is.
Uw reclametekst reeds ingeleverd.
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Verkoop Merchandise
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Losse inleg;
•
•
•
•
•

Trainer lijst
Flyer feestje en clinics
Trainingstijden
Zaal indeling
Wie te benaderen bij de vrijwilligers commissie
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