Lid worden?
Alle informatie over
DAS Delft op een rijtje
DAS Delft, Delftse All Stars bestond in 2018 50 jaar.
Al die jaren is DAS een club waar plezier in Basketbal
bovenaan staat en er voor iedereen een plek is om te
basketballen, zowel recreatief als competitief. De club
bestaat uit circa 300 leden en heeft 27 competitie-teams.
De competities worden gespeeld in de afdeling West
van de NBB óf op landelijk niveau; dit seizoen in de
Promotie Divisie (vrouwen senioren 1), 1e Divisie
(mannen senioren 1) en 2e Divisie (mannen onder 22).

Lid worden van DAS?
Meld je aan via een e-mail naar de
ledenadministratie. Het kan voorkomen dat er niet direct plaats is.
Dan kom je op de wachtlijst.
Wanneer er wel plaats is mag je
3x mee-trainen met het team van
je leeftijd. De trainingstijden en
de naam van de trainer krijg je via
de ledenadministratie.

Besluit je om lid te worden,
vul dan het inschrijf- en incassoformulier in en stuur dit, samen
met een digitale foto, naar:
leden@das-delft.nl.
Je vindt dit formulier op de
website van DAS onder het tabblad ‘Algemeen’ bij ‘Informatie
voor (aspirant) leden’.

DAS sportkleding
DAS maakt gebruik van team tassen met shirts
en broeken. Elke teamtas bevat 12 tenues in
oplopende maten en met rugnummers variërend
van 3 t/m 14 (dames) en 4 t/m 15 (heren).
Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de tenues
en dienen die na elke wedstrijd meteen te
wassen. Na afloop van het seizoen worden de
teamtassen weer ingenomen door de vereniging.
Voor het gebruik van het tenue wordt per
wedstrijdspeler € 15,- per seizoen in rekening
gebracht zodat na de verwachte levensduur van de
tenues (3 a 4 jaar) deze weer kunnen worden vervangen door de vereniging. In seizoen 2019/2020
is het de eerste maal dat DAS gebruik is gaan
maken van het concept team tassen. Dat is
mogelijk gemaakt door onze hoofd sponsor
Systems Navigator, die dat seizoen de tenues voor
alle 27 wedstrijd teams ter beschikking heeft
gestelt aan de vereniging.

Contributie 2019-2020

Spelend

leeftijd

contributie

Entree training
jeugd

		 € 165,-

Onder 10 jaar
Onder 12 jaar
Onder 14 jaar
Onder 16 jaar
Onder 18 jaar
Onder 20 jaar
Onder 22 jaar
Ouder 22 jaar

		
		
		
		
		
		
		
		

Recreant
Spelend

€
€
€
€
€
€
€
€

295,295,325,325,325,345,345,345,-

		 € 195,Toeslag
landelijke teams

• Meld je je aan na 1 januari dan
krijg je een korting van 40% op
de bovengenoemde contributie.
(betaal je 50% van de contributie
na 1 februari, 40% na 1 maart en
30% na 1 april).
• Inschrijfgeld voor nieuwe
leden is: €15,• Opzeggingen voor het volgende
seizoen, dienen vóór 1 mei van
het lopende seizoen bij de
ledenadministratie binnen te zijn.
• Bij opzeggingen vóór genoemde
datum is de resterende seizoenscontributie verschuldigd.
• Kom je van een andere club?
Geef dan een schuldvrijverklaring
af aan DAS.

+ € 100,-

Indeling teams
Onder 10, 12, 14, 16, 18, 20
en 22 jaar en boven 22 jaar
(senioren). Afhankelijk van
het aantal spelers in een
leeftijdscategorie wordt er
een teamindeling gemaakt.
De trainer/coach bepaalt elk
seizoen in overleg met de
Technische Commissie wie in
welk team gaat spelen.

Taken
Elke speler van DAS wordt ingedeeld voor taken, waarbij de
(tafel)taken voor kinderen t/m
onder 12 jaar door de ouders
worden uitgevoerd.
Je begint met tafelen vanaf 13 jaar
en het fluiten van wedstrijden
is vanaf 15 jaar. De Technische
Commissie zorgt ervoor dat er
scheidsrechters-, tafel-en
spelregelcursussen worden
georganiseerd. Ook voor ouders
die tafeltaken uitvoeren wordt een
gratis tafelcursus georganiseerd
aan het begin van ieder seizoen.
Als je een thuiswedstrijd hebt,
heeft je team ook kantinedienst. Voor de jeugdteams
moeten de ouders die uitvoeren.

Sporthal Scholengemeenschap
Delfland
Van Bleyswijckstraat 72
2613 RT Delft
leden@das-delft.nl
LET OP: betaald parkeren vanaf
12.00 uur (behalve op zondag).

Sporthal Piet Vink
Plesmanlaan 217B
2497 CH Den Haag
Telefoon: 070 - 415 44 87
Gratis parkeergelegeheid
Tijdens wedstrijddagen is de
kantine in ‘Delfland’ geopend.
In ‘Piet Vink’ is geen kantine
aanwezig.

www.das-delft.nl
DASDelftBasketbal

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan een
sportclub als DAS niet bestaan,
er zijn allerlei activiteiten
waarbij vrijwilligers nodig zijn.
Denk aan het vinden van een
sponsoren of bijvoorbeeld het
organiseren van. Je kan je
opgeven als vrijwilliger via het
inschrijfformulier.

Op de website vind je de namen
en email adressen van bestuursleden en de diverse commissies
die actief zijn binnen DAS.
Ook die van de twee vertrouwenspersonen binnen DAS.

