Mind your own ball
Met Mind Your Own Ball willen we er voor zorgen dat alle spelers kunnen beschikken over
een goede basketbal. Het beheer van de bal ligt bij de speler en is dus zijn/haar
verantwoordelijkheid.
Het principe is eenvoudig; je leent de bal maximaal 3 jaar en daarna is de bal van jou.
Waarom?
•
•
•
•

Ervaring leert dat de ballen beter van kwaliteit blijven, daardoor meer speelplezier.
Verschillende trainingslocaties in combinatie met de ballenkasten op die locaties zorgen
voor overlast. Oa gebruik door anderen.
Soms verdwijnen er ballen, elk seizoen betekent dit het aanschaffen van nieuwe ballen.
Positieve ervaringen bij gebruikers en andere verenigingen.

Regels:
•
•
•

•
•
•
•

De bal mag alleen binnen gebruikt worden.
3 jaar na de datum van uitgifte is de bal eigendom van de speler.
Stopt de speler binnen 3 jaar met basketbal, dan moet de bal worden teruggegeven aan
Oaters. Als de speler dat wil, mag hij/zij tegen betaling van de resterende periode de bal
kopen.
Bij verlies of beschadiging (niet meer bruikbaar voor trainingen) van de bal binnen 3 jaar,
betaalt de speler het bedrag van de resterende looptijd.
Het kenmerk/nummer van de bal bestaat uit
[jaar]-[maand]-[volgnummer], bv 2014-05-02
De speler, ouder of voogd tekent de verklaring van ontvangst en is daarmee
verantwoordelijk voor de bal met genoemd kenmerk.
Jaarlijks worden de ballen gecontroleerd, oa of het kenmerk nog leesbaar is. Dit wordt
gedaan door de materialencommissie.
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Mind your own ball
Ontvangstbevestiging
Ondergetekende verklaart hiermee de basketbal met dit kenmerk in ontvangst te hebben
genomen en kennis heeft genomen van de regels die hiervoor gelden.
De bijdrage bedraagt €1,- per maand en wordt verrekend in de contributie van Oaters.

Kenmerk bal:
Naam:
(Naam ouder/voogd):
Handtekening:

Datum:
(Voor leden jonger dan 18 jaar moet één van de ouders of verzorger tekenen)
De privacy policy staat op onze website.
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