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Informatie Lidmaatschap KNCB

Om als lid van de KNCB ingeschreven te worden dienen de volgende stukken naar het bestuur van de bond te worden
opgestuurd:
1)

Uittreksel ten bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

2)

Vereniging Statuten en Huishoudelijke Reglement. In de verenigingsstatuten dienen de volgende bepalingen
opgenomen te worden ( een concept Statuten is via ons verkrijgbaar) :

Bepaling 1
- De vereniging door zijn toetreding tot de bond namens zijn leden de verplichting aanvaardt de statuten, reglementen en
besluiten van de bond na te leven, in het bijzonder met betrekking tot de thans en te eniger tijd geldende tuchtrechtbepalingen, bepalingen inzake de beslechting van geschillen en bepalingen opgenomen in het
wedstrijdreglement, welke zijn eigen leden betreffen
Bepaling 2
- de eigen leden door hun toetreding tot de vereniging aanvaarden zich te zullen gedragen naar het bepaalde onder 1.

3)

Een ledenlijst (jaarlijks voor 1 mei) met minimaal 25 leden, volgens de in Artikel 4 van het Huishoudelijk
Reglement van de KNCB aangegeven criteria. Ledenlijst dient te worden ingevoerd in de KNCB online database Ecricket.

4)

Elk lid (zijnde de verenigingen) van de KNCB dient een abonnement op het weekblad Cricket te nemen (i.v.m. de
wekelijkse officiële mededelingen). NIET LANGER VAN TOEPASSING. SINDS 2010 NIET MEER UITGEGEVEN.

5)

Elk lid van de KNCB dient te beschikken over een cricketveld.
In de reglementen zijn geen vaste veldafmetingen aangegeven. Bij voorkeur 2 hockey- of voetbalvelden met
daartussen de cricketpitch is ideaal voor een cricketveld.
Door de pitch tussen twee sportvelden (hockey /voetbal/ handbal etc.) in te leggen kan deze gedurende de
wintermaanden blijven liggen.

KNCB Contributie ( voor 2014)

De Contributiebijdrage is uit een aantal elementen opgebouwd
a) Basiscontributie KNCB

Euro 425,-
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b) Contributie per Seniorenteam Euro 425,c) Individuele contributie per seniorenlid Euro 5,- per persoon (zijnde een natuurlijk lid v.d. vereniging)
d) Individuele contributie per jeugdlid Euro 5,e) Contributie per jeugdteam : Euro 160,-

Bedrijfscricket
De bedrijfscricket-competitie wordt georganiseerd door de heer De Heer Frans Klaus. De heer Klaus is bereikbaar via:
frans-cricket@kpnmail.nl / (0345) 50 25 38
Het competitieprogramma voor de bedrijfscompetitie wordt jaarlijks voorafgaand aan het cricketseizoen tijdens een
wedstrijdbeurs vastgesteld.

Accommodaties
Elke vereniging dient te beschikken over een eigen accommodatie dat voldoet aan de in de Accommodatie-eisen gestelde
voorwaarden.
Een kopie het accommodatiereglement kunt u vinden op de website van de KNCB ( Hoofdmenu, KNCB organisatie,
reglementen, accommodatiebeleid).
Voor vragen over de inrichting / aanleg van uw cricketaccommodatie kunt u desgewenst contact op nemen met de
Accommodatiecommissie van de KNCB.
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KNCB competitie
Verenigingen kunnen op het tijdig voor het seizoen toegezonden formulier aangeven met hoeveel teams en op welk niveau
men aan de competitie wenst deel te nemen.
Deze competitie-inschrijfformulieren dienen rond 15 maart aan het bondsbureau te worden geretourneerd.
Verplichtingen van de vereniging
a) jaarlijks opsturen ledenlijst voor 1 mei
b) jaarlijks opsturen jaarstaat voor 31 september (resultaten overzicht competitiewedstrijden afgelopen seizoen).
c) wekelijks op e-cricket invullen van de wedstrijdformulieren
d) ledenadministratie bijwerken in e-cricket ( updaten )
e) correspondentieadres en contact gegevens schriftelijk indienen
Overschrijvingsregeling
Spelers die voor een andere (nieuwe) vereniging wensen te gaan spelen behoeven voorafgaand toestemming van het KNCB
bestuur. Deze toestemming dient middels de door de bond ter beschikking gestelde "overschrijvingsformulieren" te worden
aangevraagd. Het desbetreffende formulier is ook te downloaden op www.kncb.nl
De sluitingstermijn voor overschrijvingen is gesteld op 15 februari !!!! Na deze datum worden verzoeken tot overschrijving
in principe niet meer in behandeling genomen.
Tenslotte

- Promotiemateriaal kunt u bestellen bij het Bondsbureau
Uiteraard kunt u ook voor allerlei andere vragen terecht bij het Bondsbureau.

Bijlagen ( eveneens beschikbaar op www.kncb.nl )
- Statuten en Huishoudelijk Reglement KNCB
- Accommodatiereglement
- Spelregelboekje
- Normen en Waarden op het veld boekje
- Informatie lidmaatschap en contributie

