Divine informatie voor leden en ouders seizoen 2020/2021

Wie/ wat is Divine?
Divine is een basketballvereniging, dit is een vrijwillige organisatie van personen die samen het
beoefenen van de basketbalsport als doel hebben. Alle mensen die binnen de vereniging actief zijn,
doen dit vrijwillig. En om de vereniging draaiende te houden is het nodig dat alle leden (en ouders)
een steentje bijdragen. Dus wie is Divine? Divine zijn alle leden van Divine en de ouders samen!
Hoe is Divine georganiseerd?
Divine heeft een bestuur en een technische commissie (TC). Voor de competitie is Divine aangesloten
bij de Nederlandse Basketballbond (NBB).
Bestuur en Algemene Ledenvergadering (ALV)
Het bestuur is verantwoordelijk voor de bestuurlijke organisatie van Divine. Het bestuur zorgt o.a.
dat de vereniging financieel op orde is, regelt zaalhuur, houdt contact met de gemeente en de NBB
en vraagt subsidies aan. Het bestuur wordt gekozen door de leden en officieel aangesteld op de
algemene ledenvergadering (ALV) die jaarlijks gehouden wordt.
Binnen het bestuur heeft Divine de volgende functies:
Voorzitter: Maureen Mollis (voorzitter@divinebasketball.nl)
Penningmeester: Gert Blokland (financien@divinebasketball.nl)
Secretaris: Felice Adams (info@divinebasketball.nl)
Wedstrijdsecretaris: Sanne van de Bovenkamp (wedstrijden@divinebasketball.nl)
Technische Commissie (TC)
De technische commissie is verantwoordelijk voor het basketbaltechnische gebeuren binnen de
vereniging. De TC stelt o.a. trainers en scheidsrechters aan, deelt de teams in, bepaalt de niveaus,
maakt de trainingsschema’s en organiseert cursussen voor trainers en scheidsrechters.
Binnen de TC heeft Divine de volgende functies:
Voorzitter: Jerry Gillis (interim)
Jeugdcoördinator: Susanne Kruger
Coördinator senioren: vacature
Scheidsrechterzaken: Eveline Bart
Coördinator materialen: Cedinio Baly
Coördinator Schoolsportverenigingen (SSV): Nick Assenbroek
Nederlandse Basketballbond (NBB)
De NBB organiseert de basketbalcompetities in Nederland. Dit gebeurt zowel op regionaal als
landelijk niveau. Voor elk lid dat competitie speelt, betaalt Divine een bedrag aan de bond. Het lid
wordt dan geregistreerd in Sportlink en is hiermee gerechtigd om deel te nemen aan wedstrijden. Als
club kunnen wij teams inschrijven op verschillende niveaus van de competitie. Ook hiervoor betalen
wij per team een bedrag aan de bond, afhankelijk van het niveau. Meer informatie over de NBB is te
vinden op www.basketball.nl

Hoe zit het met trainingen?
De teams van Divine trainen 1 of 2 keer per week in teamverband. De club begint het seizoen
2020/2021 met 20 teams, waarvan 16 jeugdteams en 4 seniorenteams. Teams worden ingedeeld op
leeftijd, geslacht en niveau.
Wanneer en waar zijn de trainingen?
De trainingen vinden plaats in sporthal Oostervant (Oostervantstraat 25) en de gymzalen van SG
Wolfert van Borselen (Bentincklaan 280). Teams trainen een uur tot anderhalf uur per keer. De
actuele trainingsdagen, -tijden en locaties per team zijn te vinden op www.divinebasketball.nl.
Wat heb je nodig?
Om te kunnen trainen zijn sportkleding en sportschoenen voor in de zaal een vereiste. Hiervoor hoef
je geen speciale kleding aan te schaffen, een t-shirt en sportbroek zijn prima. Om blessures te
voorkomen is het verstandig om basketballschoenen te dragen, deze zijn wat hoger en beschermen
de enkels. Daarnaast is het handig om altijd een flesje water mee te nemen om voldoende te
drinken. Ballen worden beschikbaar gesteld door de vereniging. Een eigen bal meenemen is in
overleg met de trainer mogelijk. Let hierbij wel op de juiste maat bal.
Hoe gaat het spelen van competitie?
Basketballcompetitie
Komend seizoen zullen 17 van de 20 teams wedstrijden spelen in de competitie van de Nederlandse
Basketballbond. De competities zijn ingedeeld op leeftijd en niveau. De wedstrijden vinden over het
algemeen plaats op zaterdag. Soms kan dit afwijken naar de zondag of vrijdagavond. Teams spelen
thuiswedstrijden in Oostervant en uitwedstrijden in de regio of heel Nederland, afhankelijk van het
niveau waarop wordt gespeeld. De competitie is verdeeld in twee helften, waarvan de eerste helft
loopt van september t/m december en de tweede helft van De competitieschema’s zijn te vinden via
de app Basketball Nederland.
Scheidsrechters en tafelen
Voor het spelen van een wedstrijd zijn scheidsrechters en een tafel nodig. Op landelijk niveau
worden de scheidsrechters aangesteld door de NBB. Op regionaal niveau dient Divine zelf
scheidsrechters te leveren. Leden vanaf U16 zijn verplicht hun spelregelbewijs te halen en een
scheidsrechterdiploma. Zij worden een aantal keer per seizoen ingedeeld om te fluiten bij een
wedstrijd van een ander team. De ‘tafel’ bestaat uit 2 of 3 personen die de tijd, scorebord en het
digitale wedstrijdformulier in de app bijhouden. Leden vanaf U14 worden een aantal keer per
seizoen ingedeeld om te ‘tafelen’. Bij de jeugdteams U10 en U12 worden hiervoor ouders ingedeeld.
Aan het begin van ieder seizoen wordt een moment ingepland waarop uitleg wordt gegeven over
hoe dit tafelen in zijn werk gaat.
Wedstrijdkleding
Wedstrijden worden gespeeld in het wedstrijdtenue van Divine (paars met wit). Voor leden t/m U20
is er per team een tas met leentenues. De senioren kopen een eigen tenue.

Welke Coronamaatregelen gelden er?
Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, dienen leden zich aan een aantal richtlijnen te
houden bij trainingen en wedstrijden. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de protocollen van het RVIM
en de NBB en in samenspraak met het management van sporthal Oostervant vastgesteld.
Richtlijnen bij trainingen:
-

Kom alleen naar de training als je je gezond voelt, dus geen koorts, verkoudheidsverschijnselen
of symptomen van corona hebt.
Kom in sportkleding, want er kan nog geen gebruik worden gemaakt van de kleedruimtes.
Desinfecteer als je binnen komt in het gebouw je handen met de daarvoor bedoelde handgel.
Loop als je binnenkomt in het gebouw volgens de coronaroute meteen naar de zaal.
Ga maximaal 10 minuten voor de training de zaal in.
Zorg dat je binnen 5 minuten na de training de zaal uit bent en ga direct naar huis.
Houd op de gangen de 1,5 m afstand in acht.
Ouders niet mee naar binnen, behalve ouders van nieuwe leden die een proeftraining doen.
Leden vanaf 13 jaar moeten 1,5 m afstand houden tot de trainers.

Richtlijnen bij wedstrijden:
-

-

Met tenue aan de zaal in en thuis douchen en omkleden. Dat betekent dat ieder het eigen
tenue wast en er geen tas rouleert. Dit doen we ieder geval de eerste helft van het seizoen.
Bij thuiswedstrijden
o Op het veld:
 Line up op 1,5 m afstand zonder elkaar aan te raken.
 Geen yell.
 Coaches en spelers mogen niet schreeuwen.
 Tafelofficials 1,5 m afstand tot elkaar.
 Wissellocatie ook op 1,5 afstand.
o Op de tribune:
 Maximaal 15 supporters in totaal, 10 supporters van Divine en 5 supporters
van de tegenstander.
 Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee in de 15, maar moeten bij hun
ouder(s)/verzorger(s) zitten en op 1,5 m afstand blijven tot de rest.
 Supporters mogen niet schreeuwen.
Voor uitwedstrijden moeten we de informatie van de tegenstanders in de gaten houden. Te
verwachten is dat zij vergelijkbare richtlijnen hanteren, komen grotendeels van de NBB.
Bij vervoer naar uitwedstrijden met elkaar afstemmen of er mondkapjes gebruikt worden.

Hoe word je lid van Divine?
Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar info@divinebasketball.nl. De ledenadministratie
zal dan kijken welk team binnen de club passend is. Indien er plek is in het team, kan de
geïnteresseerde twee proeftrainingen doen. Na de tweede proeftraining dient besloten te worden
om wel of niet lid te worden. Om lid te worden dient een inschrijfformulier te worden ingevuld en
een aanbetaling van 50 euro te worden gedaan. Inschrijfformulier is te verkrijgen op training of op de
website www.divinebasketball.nl. Momenteel lopen de aanmeldingen van nieuwe leden erg hard en
heeft de club voor verschillende teams al een wachtlijst.

Wat zijn de kosten om lid te zijn bij Divine?
Contributiekosten
De kosten om lid te worden verschillen per team. Het contributiebedrag is afhankelijk van leeftijd,
wel of geen competitie en competitieniveau. De hoogte van de bedragen wordt vastgesteld op de
jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Op www.divinebasketball.nl zijn de actuele
contributiebedragen te vinden. Met de Rotterdampas krijgen leden 25 euro korting. Voor jeugdleden
is het mogelijk om een bijdrage via het Jeugdsportfonds of Stichting Meedoen aan te vragen.
Waarvoor wordt de contributie gebruikt?
Het grootste gedeelte van de contributie wordt gebruikt voor het huren van de zalen voor training en
wedstrijden. Daarnaast gaat een gedeelte naar de NBB voor de organisatie van de competitie. Een
ander deel wordt gebruikt voor de aanschaf van materialen en het organiseren van de
scheidsrechters- en trainersopleidingen. Trainers krijgen een kleine vergoeding voor de onkosten die
zij maken.

