Onze Gezellen Basketball
Informatiefolder

Als geïnteresseerde in Onze Gezellen Basketball willen we je graag meer informatie geven over
onze vereniging! In deze folder vind je daarom allerlei informatie over onze club en zaken die
van belang zijn bij het lid worden/zijn van OG Basketball. Lees het daarom goed door. Voor de
jeugd: laat het ook je ouders lezen. Heb je daarna nog vragen dan kun je ons gerust mailen (zie
de mailadres hieronder). We hopen dat je enthousiast raakt en eens een kijkje komt nemen bij
de teamtrainingen van jouw leeftijdscategorie.
Hopelijk mogen we je verwelkomen en je een leuk, gezellig en sportief basketball seizoen
toewensen!
Het bestuur van Onze Gezellen Basketball.
De Onze Gezellen Sporthal
We zijn er als vereniging trots op dat we de beschikking hebben over een eigen sporthal. Hier
trainen de meeste teams en spelen alle teams hun thuiswedstrijden. In onze sporthal met
kantine en tribune hangt altijd een gezellige sfeer. De kantine is tijdens competitiewedstrijden
altijd open en bij trainingen is dit na 19.00 uur ook het geval. De OG- hal ligt op het Van der
Aart sportpark in Haarlem -Noord.
Clubblad -Website
Regelmatig verschijnt een eigen clubblad. Hierin vind je belangrijke mededelingen, een
overzicht van de wedstrijden, je mogelijke betrokkenheid bij de wedstrijden, verhalen en
adressen. Altijd belangrijk en leuk om even goed door te lezen. Wellicht heb je zelf iets dat je
er in gepubliceerd wilt hebben? Dan ben je van harte uitgenodigd om stukjes aan te leveren!
Mail dit naar het secretariaat: info@ogbasketball.nl
Verder hebben we een eigen website waar ook de laatste informatie op te vinden is:
www.ogbasketball.nl

Trainingen en wedstrijden
Op maandag, dinsdag, woensdag en/of donderdag vinden de trainingen plaats, vanaf 16.30
uur, al naar gelang het team waarin je speelt. De meeste teams trainen één keer per week,
sommige hogere teams trainen twee of drie keer per week. Alle thuiswedstrijden worden op
zaterdagmiddag/-avond gespeeld. Dat geldt ook voor bijna alle uitwedstrijden. Om
vervoersproblemen bij de jeugd te voorkomen zullen ouders per toerbeurt met een
uitwedstrijd mee moeten gaan, om te rijden.
Hygiëne
Uit oogpunt van persoonlijke hygiëne verwachten wij dat ieder lid zich na de training en
wedstrijd in de sporthal doucht.
Wedstrijdkleding
Het wedstrijdtenue is te koop bij Huyg Sport, Gen. Cronjéstraat 129, Haarlem. Het betreft een
zwarte/witte broek en een zwart/witte shirt met OG- logo. Op het shirt wordt bij aankoop door
Huyg Sport een spelersnummer gedrukt. Het nummer moet alleen op borst en rug worden
gedrukt en niet op het broekje. Wat jouw nummer is hoor je zo snel mogelijk nadat je als
spelend lid bent ingeschreven. Als lid van OG krijg je bij Huyg Sport 10% korting op je
sportuitrusting. Wil je onder je shirt nog een hemdje of T-shirt dragen, dan moet dat zwart zijn.
Leeftijdscategorieën
De Nederlandse Basketbal Bond (NBB) onderscheidt de volgende leeftijdscategorieën (1
januari voorafgaand aan speelseizoen).
Categorie
U10 *
U12
U14
U16
U18
U20
U22
Senioren

geboren in
2007 en later
2005-2006
2003-2004
2001-2002
1999-2000
1997-1998
1995-1996
1994 en eerder

Het geboortejaar is hierbij bepalend voor de categorie.
In de categorie U08, U10 en U12 en U14 zijn gemengde teams mogelijk.
* jaarlijks wordt bekeken of we kinderen in deze leeftijdcategorie een trainingsmoment
kunnen aanbieden.
Activiteiten
Onze Gezellen organiseert elk seizoen een aantal activiteiten. Denk aan sportwedstrijden op
groot scherm, diverse feesten en andere activiteiten. Voor de jeugd is vooral het jeugdkamp
bekend, dat we elk jaar in de herfstvakantie met succes organiseren. Op dit kamp wordt
natuurlijk veel gebasketbald, maar er zijn ook andere activiteiten, zoals disco, zwemmen,
speurtochten, spelletjesmiddag. Kortom, een kamp om bij te zijn!

OMNI
Naast basketball, is er bij Onze Gezellen ook voetbal, zaalvoetbal, badminton, honkbal en
softbal. Tezamen vormen we de OMNI- vereniging. Als OMNI beschikken we samen over een
sporthal, een veldencomplex, een kantine. Regelmatig worden er gezamenlijk feesten en
activiteiten georganiseerd.
Verenigingsverplichtingen
Bij OG spéél je niet alleen basketball. We betrekken je ook bij andere zaken binnen het basketball. Als lid van OG ben je verplicht, vanaf de leeftijd van 14 jaar, enkele wedstrijden te fluiten
en/of te scoren (= schrijven).Vanaf 12 jaar is dat scoren (= schrijven). Voor jeugdleden vanaf 15
jaar is het verplicht om binnen twee jaar een BS 2 (oud F) scheidsrechtersdiploma te halen. De
cursus hiervoor wordt (gratis) door Onze Gezellen verzorgd. Voor leden die in een rayonteam
spelen geldt dat deze een BS 3 (oud E) -scheidsrechtersdiploma dienen te behalen binnen
bovengenoemde periode (voor jeugdleden geldt 2 jaar na behalen BS 2 diploma). Nieuwe
leden worden hierin natuurlijk begeleid!
Op de site lees je bij welke wedstrijd jij moet fluiten of scoren!!!
In het geval van jeugdspelers worden de ouders/ verzorgers ingezet voor kantine en/of zaaldiensten ook worden er volgens schema rijdiensten gedaan voor de uitwedstrijden.
Voor alle taken geldt natuurlijk dat deze zo worden ingepland dat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de eigen wedstrijden. Seniorenleden worden ingedeeld voor fluiten/scoren en het
draaien van kantinediensten. Om te zorgen dat de benodigde begeleiding tijdens en rondom
de wedstrijden aanwezig is werken we helaas met schorsingen voor wie zijn verplichtingen niet
nakomt. Niemand wil immers zonder ‘tafel’ en scheidsrechters bij zijn/haar wedstrijden staan.
Contributie
Door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier machtig je Onze Gezellen
basketball het verschuldigde bedrag in 2 termijnen van je rekening af te laten schrijven.
Categorie
U10/miniplan
U12 J en U12 mix
U14 J
U14 mix
U16 J-1
U16 J-2
U18 J-1
H22-1




2016-2017
€ 125
€ 200
€ 255
€ 240
€ 255
€ 240
€ 255
€ 255

Categorie
Dames 1 2e divisie
Dames 2/3
Heren 1 2e divisie
Heren 2
Heren 3
Heren 4/5

2016-2017
€ 300
€ 245
€ 300
€ 295
€ 255
€ 245

Alleen trainend lid

€ 125

Contributie is afhankelijk van teamindeling
Inschrijfgeld €25,00
Contributies 2016-2017 zijn vastgesteld in AV van september

Jeugdsportfonds Haarlem creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om
financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. www.jeugdsportfonds.nl

Beëindigen lidmaatschap
Wil je volgend jaar niet meer Basketballen bij OG Basketball? Jammer!
Om je lidmaatschap te beëindigen moet je vóór 1 mei schriftelijk opzeggen!!
Dit kan bij: jeugdog@gmail.com
Doe dit op tijd anders wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één seizoen verlengd! Aan een
latere afmelding zijn kosten verbonden.
Boeteregeling na 1 mei
Kun je om een of andere reden voor 1 mei nog niet aangeven dat je het jaar erop niet meer
wilt basketballen, dan geldt de volgende regeling:
Opzeggen tussen 1 mei en 1 september 60 euro
Na 1 september tot 15 september (start competitie) 75% van de contributie
Vanaf 15 september 100% contributie
Uitschrijven voor 1 mei en weer inschrijven voor 1 september kost 25 euro.
Hoe word je lid?
Zorg ervoor dat je eerst contact hebt gehad met de contactpersoon van ledenwerving (zie
hieronder voor de desbetreffende persoon), zodat je zeker weet dat er plaats is.
Stuur het inschrijfformulier samen met 1 digitale pasfoto (JPEG bestand) op naar deze
contactpersoon, op het aangegeven adres.
Wanneer je minder dan 5 seizoenen geleden nog lid bent geweest van een andere vereniging
die aangesloten was bij de Nederlandse Basketball Bond, dan is een schuldvrijverklaring
vereist. Meer informatie vindt je op www.dunk.nl.
Informatie en aanmelding nieuwe leden
Yvette van der Geest
jeugdog@gmail.com
Orionweg 31
2024 TA Haarlem
Internet
www.ogbasketball.nl
Penningmeester
Harry Lips
penningmeester@ogbasketball.nl

