
SPONSOR

Wil jij scoren? Kom dan basketballen!

LID WORDEN?

Je mag driemaal gratis meetrainen, zodat je een indruk krijgt 

van onze sport. Daarna beslis je of je lid wilt worden. Het aan-

meldingsformulier en machtigingsformulier kun je downloaden 

van de website www.bce78.nl*. Je kunt ook via e-mail contact 

opnemen met het secretariaat (secretariaat@bce78.nl).

Elk team traint in principe 2x per week (1,5 uur per keer) in 

de maanden september tot en met mei. De trainingen vinden 

plaats in Sporthal ’t Riet (wijk Rietkampen) of sportzaal ‘Maan-

dereng’ (wijk Maandereng) of Sporthal de Peppel. BCE’78 

huurt de accommodaties van de gemeente Ede. 

De leden worden in verschillende leeftijdsgroepen ingedeeld. 

Deze groepen komen overeen met de groepen die in de 

competitie worden gebruikt. De leeftijd voor groepsindeling 

wordt bepaald op 1 januari midden in de competitie. Voor het 

seizoen 2016-2017 zijn de groepen als volgt: 

• U12, geboren na 31 december 2004

• U14, geboren in 2003 of 2004

• U16, geboren in 2001 of 2002

• U18, geboren in 1999 of 2000

• U20, geboren in 1997 of 1998

• Heren, geboren vóór 1 januari 1997

De competitie vindt plaats in de maanden september t/m april. 

Meedoen aan de competitie kan pas nadat men in het bezit is 

van een spelerspas van de NBB. Een digitale pasfoto wordt 

tijdens de trainingen gemaakt. Het wedstrijdschema is te 

downloaden van website www.bce78.nl*. 

Als je competitie speelt heb je de volgende verplichtingen: 

• Ouders moeten een aantal maal per jaar voor het vervoer 

van het team zorgen. Aan het begin van het jaar wordt 

hiervoor per team een rooster gemaakt. 

• Leden moeten wedstrijden � uiten en tafelen bij wedstrijden. 

Ook hiervoor worden roosters gemaakt. 

• Jonge jeugdleden leren tafelen. Bij de allerjongste leden 

wordt deze taak door hun ouders vervuld.

• Oudere jeugdleden leren � uiten. Zij moeten hiervoor een 

scheidsrechter F-cursus van de Nederlandse Basketball 

Bond (NBB) volgen. 

HOE WERKT HET?

COMPETITIE

DE GROEPEN

Hoi, leuk dat je interesse hebt in basketbal! 

In deze fl yer vind je wat informatie over 

BCE’78 (Basketball Club Ede). 
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Wedstrijdkleding is alleen te bestellen via een machtigings-

kaart/bestelformulier. Dit formulier is te downloaden van de 

website www.bce78.nl*. 

Ben je vorig seizoen lid geweest van een andere basketballclub, 

dan moet je een schuldvrijverklaring (SVV) aanvragen. Deze is 

verkrijgbaar bij de penningmeester van je oude club. Je hoort 

ook je spelerspas mee te krijgen van je oude club.

• De jaarcontributie wordt in twaalf maandelijkse termijnen 

afgeschreven. 

• De contributie wordt per maand afgeschreven door middel 

van automatische machtiging. 

• Opzegging kan alleen schriftelijk bij de secretaris door 

 middel van een ondertekend uitschrijfformulier dat te 

downloaden is van de website www.bce78.nl*. 

• Opzegging van het lidmaatschap kan per 1 januari en 1 

juni van enig jaar waarbij nog wel rekening gehouden moet 

worden met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging 

moet dus uiterlijk op 1 december of 1 mei van enig jaar 

binnen zijn bij het bestuur.

• Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. 

• De leeftijd voor contributie wordt bepaald op 1 januari 

midden in het verenigingsjaar. 

• Recreant    

• Mini (tot 13 jaar)   

• Junior (13 t/m 19 jaar)  

• Senior (vanaf 20 jaar)     

** onder voorbehoud van een contributieverhoging per 1 januari 2016

De contributie is gebaseerd op 1 keer trainen in de week

(1,5 uur). Elk team traint in principe 2 keer per week. Voor 

ieder half uur per week langer dan de reguliere trainingstijd 

is EUR 3,50 per maand extra contributie verschuldigd. 

Ieder lid is op de hoogte van het huishoudelijk reglement 

waarin alle rechten en plichten beschreven staan. Dit is 

verkrijgbaar bij het secretariaat of te downloaden van de 

 website www.bce78.nl*.

* Dit kun je links onderaan de pagina vinden, klik dan op Downloads.

 

Secretariaat BCE’78 

Cannenburgerbos 13

6718 HE Ede 

Email secretariaat@bce78.nl

Join the club!

WEDSTRIJDKLEDING

BEN JE AL LID GEWEEST?

€13,75 p/m      €165,00 p/j

€16,25 p/m      €195,00 p/j

€18,75 p/m      €225,00 p/j

€21,25 p/m      €255,00 p/j

CONTRIBUTIEREGELING

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2015 - 2016**

DE HUISREGELS

CONTACT
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