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Leeftijdsgroepen 
 
U(nder) 8    6 en  7 jaar 
U 10     8 en  9 jaar 
U 12     10 en 11 jaar 
U 14   12 en 13 jaar 
U 16   14 en 15 jaar 
U 18   16 en 17 jaar 
U 20   18 en 19 jaar 
U 22   20 en 21 jaar 
Senioren  22 jaar en ouder 
Veteranen  is mogelijk vanaf 35 jaar 
 
Deze leeftijden zijn richtlijnen. Het jaar van geboorte bepaalt feitelijk tot welke leeftijdsgroep 
iemand behoort. 
 
Ook kan het bestuur iemand in een hogere leeftijdsgroep plaatsen, als zijn fysieke gesteldheid 
en technische kwaliteiten daartoe aanleiding geven. 
 
In bijzondere gevallen is het ook mogelijk om een speler in een lagere leeftijdsgroep te laten 
spelen. Dat komt echter weinig voor en daar moet speciale toestemming voor worden 
gevraagd aan de Basketball Bond.  
  
Bij de U8, U10 en U12 spelen jongens en meisjes meestal samen in een team.  
Vanaf de U14 bestaan teams in principe alleen uit jongens of meisjes. Daar kunnen echter 
uitzonderingen op worden gemaakt. 
 
Wij schrijven een team pas in voor de competitie, als er 8 spelers zijn.  
 
Trainingen 
Sporthal 

De thuishal van De Hoppers is het Sportcentrum Vredehof aan de Vredehofstraat 5 te 
Hoorn. Dit ligt nabij het Westfries Gasthuis en ongeveer 10 minuten lopen vanaf het NS- 
en busstation. Sommige trainingen worden echter ook in de scholen Titaan en Tabor 
gegeven aan het Dampten. 

 
Trainingstijden 

De vaste trainingsavonden zijn op dinsdag en de donderdag.  
Er worden echter ook trainingen gegeven op andere dagen, andere tijden. 

 
De trainingstijden van een team kunnen per seizoen verschillen. Dit is meestal afhankelijk 
van de beschikbare tijd van de trainer/coach en het aantal overige teams, dat moet trainen 
in dezelfde sporthal. 

 
Tijdens de schoolvakanties gaan de trainingen gewoon door. Alleen rond de Kerst en de 
jaarwisseling wordt er twee weken geen training gegeven. 

 
Aantal trainingen 

Vanaf de U14 traint elk team in principe twee keer in de week, waarvan een in combinatie 
met spelers uit een hoger of lager team. Alleen de U8, U10, U12 en de  
Senioren Recreanten trainen één keer per week. 
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Spelers, die regelmatig invallen in een hoger team mogen ook met dat hogere team 
meetrainen en kunnen daardoor extra uren trainen. 
  

Looptijd van een seizoen 
Er wordt getraind vanaf het einde van de zomervakantie van de scholen tot eind april. 

 
Teambegeleiding 

De vereniging zorgt ervoor, dat elk team een vaste trainer en coach heeft. De trainer en de 
coach behoeven echter niet dezelfde persoon te zijn.  
Ook komt het voor, dat twee personen training geven aan een team. Dat gebeurt vaak, als 
twee teams gecombineerd training krijgen of het niveauverschil tussen de spelers uit één 
team erg groot is. 

 
 Wedstrijden 
Hoe vaak, op welke dagen en welke tijden?   

Het wedstrijdseizoen loopt van ongeveer half september tot 1 mei.  
De meeste wedstrijden worden op zaterdag gespeeld. Uitwedstrijden soms ook op zondag 
of vrijdag. 
 
De aanvangstijden kunnen variëren. De jongere jeugd speelt meestal in de middaguren. 
Oudere jeugd en Senioren spelen meestal in de avonduren.  
 
Als er op zondagen wordt gespeeld is dat bij alle leeftijdsgroepen meestal in de middag. 
 
De U8 en U10 vormen een uitzondering. Zij spelen 1 keer per maand een toernooi. Dit 
wordt bijna altijd op een zondag gespeeld. Het toernooi wordt slechts één of twee keer per 
seizoen in Hoorn gehouden. Het aantal keren is namelijk afhankelijk van het aantal teams, 
dat voor onze vereniging uitkomt in deze competitie. 
 
De basketbalbond streeft ernaar, dat elk team 18 – 20 wedstrijden per seizoen speelt. Dit 
komt neer op gemiddeld 2 à 3 wedstrijden per maand.  
De basketbalbond kan hier echter vanaf wijken, waardoor er soms meer of minder 
wedstrijden in een maand worden gespeeld.  

 
Vervoer en reisafstand   

Alle leden of ouders van jeugdleden zijn verplicht voor vervoer te zorgen. In principe vindt 
vervoer plaats met de auto. Een enkele keer wordt ook wel gebruik gemaakt van het 
openbaar vervoer. 
 
Spelers van senioren teams dienen het vervoer en de vervoerskosten onderling te regelen. 
 
Ouders van jeugdteams moeten per toerbeurt rijden. Per wedstrijd zijn 2 à 3 auto’s nodig, 
afhankelijk van de grootte van het team. 
Het vervoer voor de jeugd wordt gecoördineerd door de coach van het team. Deze geeft 
aan welke ouders aan de beurt zijn om te rijden. 
Ouders dienen zelf ander vervoer te regelen, als zij op de hen toegewezen dag niet kunnen 
rijden. 
 
Voor het vervoer van de jeugdteams verstrekt onze vereniging een beperkte 
reiskostenvergoeding. Dit is een vast bedrag per auto. De hoogte van het bedrag is 
afhankelijk van de plaats waar naartoe wordt gereden. In de losse bijlage staan deze 
bedragen vermeld.  
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Ouders, die gereden hebben, kunnen deze bedragen na een wedstrijd declareren bij onze 
penningmeester onder vermelding van team, wedstrijd en datum. 
   
 De meeste teams spelen in de regio Noord-Holland-Noord. Dit is het gebied ten noorden 
van de lijn Alkmaar-Purmerend. Ook Texel behoort tot deze regio! 
Omdat er relatief veel verenigingen rond Den Helder zitten, zal daar vaak naartoe moeten 
worden gereden. 
 
Teams die hoger spelen, komen uit in het Rayon Noord Holland. Dit is het gebied ten 
noorden van de lijn Hoofddorp – Haarlem. 

 
Kleding 
Elk team heeft zijn eigen tenues. Deze kunnen zijn voorzien van de naam van een sponsor.  
 
Een speler krijgt dit tenue in bruikleen van de vereniging en dient daarvoor per seizoen een 
vergoeding te betalen. De huidige vergoeding staat vermeld op de losse bijlage. 
 
De tenues worden door de spelers/ de ouders van de spelers bij toerbeurt gewassen. Net zoals 
bij het vervoer naar uitwedstrijden zal de coach van een team de wasbeurten coördineren.  
Aan het einde van het seizoen dient het tenue weer schoon en compleet te worden ingeleverd. 
Bij schade of verlies zullen de kosten bij de speler of ouders van jeugdspelers in rekening 
worden gebracht. 
 
De teamtenues worden in principe elke 3 jaar vervangen door nieuwe. 
 
Lidmaatschap 
Aanmelden 

Lid worden kan alleen door het volledig invullen en ondertekenen van een 
inschrijfformulier. Dit is te verkrijgen via onze website, bij de trainer of bij de bar in de 
sporthal Vredehof. 
 
Op het formulier dient de trainer aanvullende gegevens te schrijven, alvorens het kan 
worden opgestuurd naar het wedstrijdsecretariaat. Het adres daarvan staat aangegeven op 
het inschrijfformulier. 
 
Bij aanmelding dient eenmalig een bedrag aan inschrijfkosten te worden betaald. Dit is 
vermeld in de bijlage. 
 
Nieuwe leden, die eerder lid zijn geweest van een andere basketbal vereniging, dienen van 
die andere vereniging een “schuldvrij verklaring” te krijgen. Dit kan alleen door middel 
van een speciaal formulier, dat is te bestellen bij het Rayonbureau van de Basketballbond. 
Daaraan zijn kosten verbonden. 
Het adres van het Rayonbureau treft u aan in de bijlage onder: “Adressen en 
telefoonnummers”. 
 
Een dergelijke schuldvrij verklaring is niet nodig, als het meer dan 5 jaar geleden is, dat 
iemand lid was van een andere basketbalvereniging.  
 

Wijzigingen persoonlijke gegevens 
 Wijzigingen in adres, naam, E-mail of (mobiel) telefoonnummer dienen zo spoedig 

mogelijk aan de ledenadministratie of de secretaris van de vereniging te worden 
doorgegeven. Hierdoor blijft een lid goed bereikbaar voor berichtgeving over b.v. 
onverwachte wijziging in wedstrijden of trainingen. 
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Opzeggen 

Het lidmaatschap opzeggen kan alleen bij het bestuur. Dit dient altijd schriftelijk, per 
brief of per E-mail  vóór 1 mei van elk seizoen plaats te vinden.  
In de periode 1 mei t/m 1 juni mogen wij namelijk geen wijzigingen meer aanbrengen in 
ons ledenbestand. Op basis van het ledenbestand per 1 juni wordt bepaald hoeveel geld 
onze vereniging voor het nieuwe seizoen moet betalen aan de Nederlandse Basketball 
Bond. 
Wij moeten vóór 15 juni opgeven met welke teams wij denken te gaan spelen in het 
nieuwe seizoen. Dit doen wij op basis van ons ledenbestand.  
Het later terugtrekken van een team levert de vereniging een flinke boete op. 
 
Van leden, die niet opzeggen en in het nieuwe seizoen niet meer verschijnen op trainingen 
en wedstrijden, wordt het lidmaatschap per 1 november beëindigd. 

 
Contributies 

Deze worden jaarlijks vastgesteld tijdens de ledenvergadering. In de bijlage vindt u het 
meest recente overzicht. De contributies zijn ook te vinden op onze website. 
 
Indien nà 1 mei wordt opgezegd is een lid volgens onze statuten de volledige contributie 
verschuldigd voor het nieuwe seizoen.  
Het bestuur hanteert dit alleen als er nà 1 november wordt opgezegd. Voor opzegging 
tussen 1 mei en 1 november wordt slechts een deel van de contributie in rekening gebracht. 
Zie hiervoor de bijlage of onze website. 

 
Betalingen 

Voor elke betaling ontvangt u altijd een acceptgiro van de penningmeester. 
 
De contributies dienen vóór 1 oktober te worden betaald. 
  
Indien er niet tijdig wordt betaald, kan het bestuur een lid uitsluiten van deelname aan 
trainingen en wedstrijden, totdat de betaling is ontvangen. 
 
Het is altijd mogelijk om met de penningmeester afspraken te maken over een gespreide  
betaling. 
 
Bij het niet nakomen van betalingen of betalingsafspraken zal de vereniging een 
incassobureau inschakelen. 

 
Verzekering 

Door uw lidmaatschap van De Hoppers bent u tevens verzekerd bij de Nederlandse 
Basketball Bond (NBB).  
Het betreft een aanvullende ziektekostenverzekering voor behandeling van blessures of 
blijvend letsel, die zijn opgelopen tijdens de trainingen of wedstrijden. 
  
De verzekering vergoedt een aantal kosten, die niet of niet volledig door uw eigen 
ziektekostenverzekering worden vergoed.  
 
Via het bestuur van De Hoppers of de website van de NBB kunt u een kopie krijgen van de 
polis. 
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Boetes 
De NBB legt de vereniging boetes op als een team of een speler in gebreke blijft. Deze 
boetes brengt onze vereniging weer in rekening bij degenen, die ze hebben veroorzaakt.  
 
Veel voorkomende oorzaken van boetes zijn: 
 Het niet kunnen tonen van een spelerskaart 
 Het niet verschijnen van een team bij een wedstrijd 
 Het niet verschijnen van een scheidsrechter bij een wedstrijd 
 Het terugtrekken van een team uit de competitie, omdat spelers nà 1 mei alsnog hun 

lidmaatschap opzeggen. 
 
Scheidsrechters- en jurydiensten 

Voor het spelen van een wedstrijd zijn minimaal 4 begeleiders nodig: twee scheidsrechters 
en twee juryleden. Deze moeten door de vereniging worden geleverd.   
 
Vanaf de leeftijd van 12 jaar zijn spelende leden daarom verplicht om bij andere 
wedstrijden als jurylid op te treden. Juryleden vullen tijdens de wedstrijd het scoresheet in 
en bedienen de wedstrijdklok. De vereniging organiseert jaarlijks speciale cursussen 
hiervoor. Elk spelend lid is verplicht daaraan deel te nemen. 
 
Vanaf 14 jaar moeten spelende leden ook wedstrijden begeleiden als scheidsrechter. Ook 
hiervoor worden jaarlijks cursussen georganiseerd.  
Elk lid is verplicht daaraan deel te nemen, totdat het basisdiploma hiervoor is gehaald. 
 
Vanaf 16 jaar kan een spelend lid ook aangewezen worden om een zaaldienst te doen. Dit 
is meestal maar 1 keer per seizoen. Bij een zaaldienst moet het lid ongeveer 4 uur 
achtereen in de zaal aanwezig zijn om de algehele organisatie rond de wedstrijden te 
coördineren. 
 
Een spelend lid, dat niet verschijnt voor de hem of haar toegewezen jury- ,  
scheidsrechters- of zaaldienst en geen vervanger heeft geregeld, wordt voor de 
eerstvolgende thuiswedstrijd geschorst. 
 
Het stelselmatig verzaken van deze diensten of afzeggen voor deelname aan de benodigde 
cursussen, kan voor het bestuur aanleiding zijn om het lidmaatschap te beëindigen.  

 
Overige bijdragen aan de vereniging 
 Een vereniging kan niet draaien zonder een bijdrage van de leden aan de algehele 

organisatie. Al eerder is genoemd, dat spelende leden allerlei diensten moeten vervullen 
tijdens wedstrijden van andere teams en bij toerbeurt moeten spelers vervoerd worden naar 
uitwedstrijden.  
Daarnaast is er behoefte aan vrijwilligers voor o.a.: 
- het trainen en coachen van teams 
- het organiseren van bijzondere activiteiten en evenementen (b.v. een sponsoractie, een 

toernooi of een bezoek aan een eredivisiewedstrijd) 
- allerlei administratieve of secretariële zaken 

 Dit vrijwilligerswerk hoeft niet altijd door de spelende leden te worden gedaan. Ook 
ouders van bijvoorbeeld de jeugdleden kunnen zich opgeven voor een scheidsrechters- of 
jurycursus, zaaldienst, begeleiding van een jeugdteam of organisatorische ondersteuning. 

 Het bestuur zal  leden en ouders daarvoor benaderen. Men kan zich echter ook uit eigen 
beweging  hiervoor aanmelden. 
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Ook wordt van de leden verwacht dat zij minstens één keer per seizoen meedoen aan een 
activiteit, waarmee de vereniging eventueel extra inkomsten kan verkrijgen.  
Voorbeelden zijn: 
- bedrijven die speciale sponsoracties organiseren, waar een prestatie tegenover moet 

staan of 
- maatschappelijke organisaties die collectes houden, zoals Jantje Beton.   

   
Informatie 
Omdat de meeste mensen inmiddels de beschikking hebben over Internet of via school of 
werk daar toegang toe kunnen krijgen, wordt er geen clubblad meer uitgegeven.  
Informatie over wedstrijden en diensten is te vinden op de website van onze vereniging. Elk 
lid wordt geacht deze site wekelijks een keer te bekijken. 
Mocht een lid echter geen mogelijkheid hebben om informatie te verkrijgen via onze website, 
dan moet dit kenbaar gemaakt worden bij het bestuur. In dat geval zal de noodzakelijke 
informatie 1x per maand over de post worden toegezonden. 
   
Basketballschool 
In juni 2005 is de Stichting Basketballschool Hoppers (SBH) opgericht. Deze heeft als 
doelstelling om talentvolle jeugdspelers op te leiden tot topsporters. De SBH werkt samen met 
het Tabor College, dat inmiddels een LOOT status heeft gekregen. Die status biedt Tabor de 
mogelijkheid om het lesprogramma af te stemmen op de trainingstijden van de sporter. 
 
De SBH selecteert en begeleidt op professionele wijze talentvolle spelers uit de Hoppers 
jeugd en de regio. Deze krijgen dan extra trainingsmogelijkheden en de teams worden 
geplaatst in zo sterk mogelijke competities. De SBH streeft naar een trainingsintensiteit van 4-
7 keer per week. 
 
De SBH beperkt zich nu nog tot het opleiden van talentvolle jongens. In de toekomst moet dat 
worden uitgebreid met talentvolle meisjes.   
 
Bestuur 
Het bestuur van Hoppers bestaat in hoofdzaak uit een 
 Voorzitter 
 Secretaris 
 Penningmeester (begroting, contributies, boetes, incasso) 
 Wedstrijdsecretaris (ledenadministratie, wedstrijd zaken) 
 Jeugdcoördinator 
 
Daarnaast kent de vereniging o.a. de volgende commissies: 
 Scheidsrechters commissie (zaal-, scheidsrechters-, en jurydiensten) 
 Technische commissie (o.a. trainingen en coaching) 
 Jeugd commissie (organiseert speciale activiteiten voor de jeugd) 
 Materiaal commissie (ballen, materiaal voor jurytafel e.d.) 
 
Hoewel de Basketballschool een onderdeel is van De Hoppers, heeft deze stichting een eigen 
bestuur. Dat bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 
In de bijlage treft u de meest recente adressen en telefoonnummers aan van de bestuursleden. 
Deze zijn ook te vinden op onze website. 


