ONTHAALBROCHURE

1

AANSLUITINGEN

Wij zijn er van overtuigd dat je zoon/dochter de juiste keuze heeft gemaakt door basketbal als sport te kiezen
maar om er ten volle van overtuigd te zijn, hebben we een kennismakingsperiode voorzien.
Je kind mag vier maal gratis meetrainen in de basketschool (tijdens deze periode is de ongevallenverzekering van

de club niet van toepassing).
Na deze proefperiode vragen wij je een beslissing te nemen : je kind blijft basket spelen, sluit aan bij
vzw Sint-Niklase Condors Basketbalclub en betaalt lidgeld, of … er komt -in alle vriendschap- een eind aan het
sporten bij onze club.
2

NAAR EEN COMPETITIETEAM

Na je inlooptraject in de basketschool stelt de sportief verantwoordelijke van de basketschool voor om je
zoon/dochter in te delen in een competitieploeg. Dat houdt onder meer in dat men verplicht tweemaal per week
traint en ook wedstrijden kan spelen.
Om deze overgang te begeleiden worden de ouders uitgenodigd voor een infovergadering waar ook enkele
bijkomende administratieve formaliteiten worden afgehandeld.
Het is ook mogelijk dat jongens/meisjes, die reeds eerder basket in clubverband speelden, rechtstreeks in een
competitieteam ingedeeld worden. Zij zullen echter ook eerst moeten deelnemen aan een aantal proeftrainingen
vooraleer definitief opgenomen te worden. De eerste info ontvangen zij van hun teamcoach, waarna de
verantwoordelijke clubafgevaardigde verder met hen contact zal nemen.
3

LIDGELD

Voor het seizoen 2018-2019 werd dit als volgt vastgesteld :
- 130 € (voor de “mini’s” - °2011 en 2013 (5j zijn) - uit de basketschool – slechts één training voorzien)
- 200 € (andere deelnemers aan de basketschool - °2010 t/m °2008)
- 315 € (voor jeugdspelers ingedeeld bij een competitieploeg met twee trainingen per week)
- 360 € (voor jeugdspelers die deelnemen aan een landelijke competitie)
Als gezinsvriendelijke club geven wij aan een bijkomend lid van één zelfde gezin een korting:
• 25 % korting voor het 2de lid
• 50 % korting voor het 3de lid
Wij werken ook – o.m. voor houders van een kansenpas - samen met de sociale dienst van het OCMW.
Voor aansluitingen van een jeugdspeler in de loop van het seizoen gelden volgende bedragen
Aansluiting vanaf
1
1
1
1
1
1
1

september 2018
oktober 2018
november 2018
december 2018
januari 2019
februari 2019
maart en later 2019

Basketschool
°2011-2013
130 €
115 €
105 €
85 €
70 €
60 €
40 €

Basketschool
°2010 t/m °2008
200 €
185 €
145 €
120 €
100 €
85 €
55 €

Competitieploeg
2 trainingen
315 €
285 €
255 €
225 €
180 €
155 €
105 €

Competitieploeg
Landelijk - 3 tr
360 €
325 €
290 €
255 €
205 €
190 €
115 €
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Opmerkingen:
- De datum van de eerste training – kennismakingsperiode inbegrepen- is prijsbepalend.
- Kinderen die in de loop van het seizoen toegelaten worden om over te gaan naar een competitieploeg
dienen vooraf nog een deel lidgeld –a rato- bij te betalen.
- Voornoemde kortingen zijn hier ook van toepassing
- Betalingen gebeuren op rekening BE14 1430 8381 5983 van vzw Kon. Sint-Niklase Condors BC
p/a Hoveniersstraat 75 - 9100 Sint-Niklaas
4

LICENTIE

Na betaling van het lidgeld ontvangt elke speler zijn licentie zo spoedig mogelijk na aanmaak door Basketbal
Vlaanderen.
Neem deze steeds mee wanneer je naar een wedstrijd komt. Op vertoon ervan krijg je ook gratis toegang tot alle
thuiswedstrijden (competitie- en oefenwedstrijden) van Sint-Niklase Condors BC.
5

VERZEKERING

De club is via Basketbal Vlaanderen verzekerd bij maatschappij Ethias
1
2

Als club zijn wij verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden.
Al onze leden zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en in burgerlijke aansprakelijkheid.
Noot : Bepaalde medische tussenkomsten/voorschriften zijn niet opgenomen
in het RIZIV-barema (bv bepaalde braces, tapes ..)
Terugbetaling van kinekosten is beperkt tot 18 sessies
Raadpleeg je mutualiteit en/of je verzekeringsmakelaar of het nuttig is een persoonlijke verzekering af te
sluiten.

De integrale tekst van de polissen kan geraadpleegd worden op de website van Basketbal
Vlaanderen.
(www.basketbalvlaanderen.org)
Voor het geval je zoon/dochter zich zou kwetsen bij wedstrijden, trainingen of verplaatsingen van of naar het
basket, doe dan binnen de tien dagen aangifte met het officiële document dat kan worden gedownload op onze
website www.sintniklasecondors.be via de rubriek “Clubinfo” en verder via “Documenten” en “Ongevalsaangifte
Ethias”. Competitieploegen vinden ook een exemplaar in de wedstrijdboeken. Spelers van de basketschool
kunnen terecht bij iemand van de administratie. De aangifte moet zo spoedig mogelijk bezorgd worden aan Peter
Lintacker, Hoveniersstraat 75 – 9100 Sint-Niklaas. De spelers van de basketschool bezorgen dit document zo
spoedig mogelijk aan één van de verantwoordelijken.

•
•

Zeer belangrijk :
Verdere briefwisseling (facturen, attesten …) dient door het slachtoffer zelf afgehandeld te worden met
verzekeraar Ethias.
Vergeet niet, na je herstel, een genezingsattest aan Ethias te bezorgen. Indien dit niet gebeurd, ben je
niet verzekerd bij een nieuw ongeval.
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6

SPORTEN IN SPORTHAL “DE WITTE MOLEN” of “SJKS”

Het is verplicht om bij het sporten schoenen te gebruiken dan deze waarmee je in de sporthal toekwam.
Het is eveneens verboden eetwaren en niet afsluitbare drankverpakkingen mee te nemen en te verbruiken op of
langs het terrein.
Vrijwillig aangebrachte schade aan de gebouwen en aan het materiaal dat geen eigendom is van je
zoon/dochter zal op de wettelijk verantwoordelijken verhaald worden.

7

WAARDEVOLLE VOORWERPEN

Laat bij voorkeur alle waardevolle voorwerpen thuis.
Wat je toch meebrengt, stop je in je sporttas. Deze sporttas neem je mee naar het terrein.

8

VERLOREN VOORWERPEN

Toch iets verloren ? Informeer zo spoedig mogelijk in sporthal Witte Molen – 03 778 37 60 of SJKS – 03 780 71 50
9

OUTFIT

Sportschoenen : Basketschoenen moet je zelf aankopen.
Short: Training : vrije keuze
Wedstrijden : wij gebruiken het clubshort (wordt door de ploegafgevaardigde bedeeld en
na afloop terug ingezameld)
Shirt:

Training: vrije keuze
Wedstrijden: idem short

Shooting shirt : Alleen tijdens wedstrijden : idem short

10 VERVOER
Voor de wedstrijden (enkel bij competitieteams) op verplaatsing, zijn we aangewezen op privé vervoer.
Je zou ons een grote dienst bewijzen door met je wagen af en toe de verplaatsingen mee te rijden.
Gelieve dit steeds –indien mogelijk- op voorhand aan de coach of ploegafgevaardigde mee te delen. Bij
onvoldoende vervoer is het mogelijk dat wij de ploegselectie moeten beperken.

11 INFO VIA INTERNET
Voor nog meer informatie en om op de hoogte te blijven van het dagelijks leven in je club (met o.m. een aparte
rubriek “basketschool” bevelen wij ten zeerste aan om regelmatig een bezoekje te brengen aan onze clubsite
http://www.sintniklasecondors.be
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12 NOG EEN VRAAGJE ?
Clubsecretariaat
Peter LINTACKER : 0474 83 80 32 of secretaris@sintniklasecondors.be
Competitieploegen
Administratie : Peter LINTACKER : 0474 83 80 32 of secretaris@sintniklasecondors.be
Sportief : Sandy PLAS : 0498 25 02 90 of jeugdcoordinatorcondors@gmail.com
Basketschool
Administratie : Patricia LAMBERT : 0477 75 50 46 of info@basketschool.be
Sportief : Steven DE COCK : 0487 77 45 87 of coordinator@basketschool.be
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TRAININGSREGELING BASKETSCHOOL VANAF 01/09/2018
Elke kennismaking met Sint-Niklase Condors start voor iedereen die geboren is in 2008 of later
ALTIJD in de basketschool.
Hoelang je in de basketschool blijft, hangt o.m. af van :
- je aanwezigheid (hoe meer je oefent, hoe sneller je vorderingen kan maken)
- je inzet tijdens de trainingen
- je aanleg en/of vaardigheden
Wanneer je voldoende basistechnieken hebt verworven, zal de sportief verantwoordelijke, na overleg met
de jeugdcoördinator, je aanbevelen om bij de competitieploeg van je leeftijdsgroep aan te sluiten.

INDELING
BASKETSCHOOL

SEPTEMBER 2018
DAG

UUR

TRAINERS

MINI’S

Vanaf 5 jaar en
2013

WOENSDAG

15u15-16u30

Yves, Mario

PREMICROBEN

2011-2012

WOENSDAG
VRIJDAG

15u15-16u30
17u30-18u45

Joren, Mario,
Jonathan en Leen

2009-2010

WOENSDAG
VRIJDAG

15u15-16u30
17u30-18u45

Patrick

2008

WOENSDAG
VRIJDAG

15u15-16u30
17u30-18u45

Patrick

MICROBEN

BENJAMINS

Bovenstaande regeling wordt geëvalueerd einde september en kan –indien nodig- aangepast worden in de
loop van oktober.
Daar de sporthal een aantal malen niet beschikbaar is (schoolsport, sportkampen, ….), moeten wij
in de loop van het seizoen enkele trainingen wijzigen of schrappen.
Alle aanpassingen worden tijdig meegedeeld (per mail en aanvullend ook wel met een memo aan de
kinderen).
Raadpleeg ook regelmatig onze club website www.sintniklasecondors.be, waar alle wijzigingen onder de
rubriek “basketschool” worden opgenomen.
Wanneer je niet aanwezig kan zijn, verwittig dan vooraf :
- Patricia 0477 75 50 46 of info@basketschool.be
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