ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE
BEDRIJFSHOCKEYCOMPETITIE AMSTERDAM (BCA)
SEIZOEN 2020-2021
Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de Bedrijfshockey competitie in de regio Amsterdam rust bij de Stichting
Amsterdamse regio Bedrijfshockey Competitie (Stichting ABC). Daarin zitting hebben de hockeyverenigingen Hurley, Amsterdam,
Pinoké, Myra, Amstelveen en HIC. De uitvoering van de organisatie van de bedrijfshockeycompetitie in de regio Amsterdam is door
de Stichting ABC opgedragen aan de Stichting Bedrijfscompetitie Amsterdam (BCA).
I. TEAMS
1. De spelers van een team, dat onder gemeenschappelijke naam van een bedrijf/instelling deelneemt aan de
Bedrijfshockeycompetitie Amsterdam, hierna verder te noemen BCA, dienen minimaal een parttime dienstverband
(= minimaal 20 arbeidsuren per week) te hebben met het bedrijf/de instelling, waaronder het team staat ingeschreven bij
het Organisatie Comité, hierna verder te noemen OC, van de BCA.
2. Teams, die zijn samengesteld uit meerdere bedrijven/instellingen, die wensen deel te nemen onder een verzamelnaam, dienen
te voldoen aan de voorwaarde, dat iedere speler minimaal een parttime dienstverband heeft (zie punt I.1) met een
bedrijf/instelling, dat werkzaam is in eenzelfde bedrijfstak of branche.
3. Teams, die zijn samengesteld uit spelers, die een functie of beroepsgroep vertegenwoordigen, dienen ook als zodanig een
dienstverband (minimaal parttime)te vervullen.
4. Teams, die zijn samengesteld uit spelers, die een geografische eenheid vertegenwoordigen (geen stad of gemeente), dienen ook
als zodanig aldaar een dienstverband (minimaal parttime) te vervullen.
5. Uitzonderingen op de punten I.1 tot en met I.5 zijn spelers van andere teams, die aan de BCA deelnemen of teams, die
deelnemen aan andere bedrijfshockeycompetities, die onder auspiciën van de KNHB worden georganiseerd.
6. Aan de BCA kunnen de volgende soorten teams, of combinaties daarvan, deelnemen, waarbij de punten I.1 tot en met I.5 van
toepassing zijn:
- individueel bedrijfsteam (punt I.1);
- bedrijfstak of branche team (punt I.2);
- beroepsgroep team (punt I.3);
- functiegroep team (punt I.4);
- bedrijfgeografisch team (punt I.5).
Deze teams dienen als zodanig in de tenaamstelling herkenbaar te zijn.
7. Indien een team niet aan de in de punten I.1 tot en met I.5 genoemde voorwaarden voldoet, kan het OC, nadat dit op enigerlei
wijze bekend is geworden en na overleg met de coördinator van het desbetreffende team, tot de volgende maatregelen
besluiten:
a. Per wedstrijd, waarbij een team in overtreding is, wordt een wedstrijduitslag van 1-0 in het nadeel van het in overtreding zijnde
team toegekend, ongeacht de werkelijke uitslag;
b. Indien beide tegen elkaar spelende teams in overtreding zijn, wordt het aantal gespeelde wedstrijden met 1 verhoogd, terwijl
aan beide teams geen wedstrijdpunten worden toegekend, ongeacht de werkelijke uitslag van de gespeelde wedstrijd;
c. Bij herhaalde overtreding kan het desbetreffende team uitgesloten worden voor de resterende wedstrijden van het dan lopende
seizoen.
8. Aan de BCA kunnen heren, dames en mixed teams deelnemen. Een mixed team is een team dat bestaat uit tenminste 4 dames.
De doelverdediger kan een vrouw of een man zijn. Indien een mixed team anders is samengesteld is het team onreglementair
samengesteld tenzij teams onderling anders zijn overeengekomen. In het geval het team onreglementair is samengesteld en
teams hebben onderling geen onderlinge overeenstemming bereikt over een andere oplossing, geldt dezelfde regeling m.b.t. de
uitslag zoals bedoeld in artikel V (Scheidsrechters).
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9. Ieder team dient te beschikken over een persoon, de teamcoördinator, die de coördinatie verzorgt tussen het OC en zijn of haar
teamleden. Ook dient ieder team over een vervangende coördinator te beschikken, die bij ontstentenis van de teamcoördinator
in diens plaats treedt.
10. Keepersregeling.
a. Keepersuitrusting: bij afwezigheid van een keeper met volledige keepersuitrusting moet een speler, die de functie van keeper (al
dan niet tijdelijk) op zich neemt, een afwijkende kleur shirt aan. Deze speler mag de bal stoppen en schoppen in de cirkel;
b. Bij een strafcorner moet deze speler een helm op. Bij afwezigheid van een helm mag er alleen laag geschoten worden op de goal
(ook bij een vrouwelijke keeper), zonder inkomende tip-inns e.d., dus ook geen sleeppush;
c. Wel is het belangrijk dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt!

II. SPELREGELS
1. Er wordt gespeeld volgens de door de KNHB vastgestelde spelregels, met uitzondering van het gestelde in punt I.8 (mixed teams)
en V. (scheidsrechters).

III. COMPETITIESCHEMA
1. Onder "competitieschema" of "wedstrijdschema" wordt verstaan een overzicht, waaruit blijkt op welke datum, tijd, locatie en
tegen welk ander team een deelnemend team moet spelen.
2. Een competitieschema wordt door het OC gepubliceerd via de internetsite www.bcahockey.nl (waar ook nieuwsberichten op
staan) en op www.knhb.nl . Het is de verantwoordelijkheid van de teamcoördinator om deze informatiebron regelmatig te
raadplegen.
Tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de competitie maakt het OC BCA via e-mail of anderszins aan de
teamcoördinator bekend, dat het wedstrijdschema op genoemde site geraadpleegd kan worden.
3. Het OC is niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het niet of niet correct raadplegen door de teamcoördinator
en/of vervangende teamcoördinator van het competitieschema via www.bcahockey.nl en/of www.knhb.nl , als gevolg waarvan
de teamcoördinator en/of vervangende teamcoördinator niet of niet geheel op de hoogte is van de speeldata en de daaruit
voortvloeiende verplichtingen van zijn/haar team.
4. Het OC is niet verantwoordelijk voor het niet of niet deugdelijk functioneren van de internetsites www.bcahockey.nl en/of
www.knhb.nl. In voorkomende gevallen kan de teamcoördinator informatie over het wedstrijdschema inwinnen bij het OC.

IV. WEDSTRIJDUITSLAGEN
1. Wedstrijduitslagen moeten worden ingevuld op internet via www.bcahockey.nl of www.knhb.nl
2. Teamcaptains dienen in onderling overleg te bepalen, wie de wedstrijduitslag (en overige gegevens) invult. Er kan namelijk maar
1 uitslag per wedstrijd worden ingevoerd.
3. Het OC BCA verstrekt de benodigde inloggegevens aan teamcaptains om het invoeren op internet mogelijk te maken.

V. SCHEIDSRECHTERS
Ieder team dient ten behoeve van de arbitrage van de voor zijn/haar team vastgestelde wedstrijden zorg te dragen voor:
a. Eén scheidsrechter (+ fluit), tenzij teams in onderling overleg anders overeenkomen;
b. Deze dient van een redelijk acceptabel arbitrageniveau te zijn. Het hebben van een KNHB scheidsrechterkaart is niet persé
noodzakelijk;
c. Een persoon, die namens een team als scheidsrechter fungeert, fluit ten minste één helft van die wedstrijd. Hij/zij kan
worden afgewisseld in de rust van de wedstrijd. Het tijdens een speelhelft wisselen van een scheidrechter is, behoudens
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uitzonderlijke omstandigheden, niet toegestaan.
2. Wanneer een team gedurende een gedeelte van of gedurende de gehele wedstrijd niet aan punt V.1a (Scheidsrechters) of punt
I.8 (Mixed team) voldoet, wordt:
a. Bij WINST de wedstrijd geacht te zijn geëindigd in een gelijkspel, waarbij het aantal doelpunten dat de
andere partij heeft gemaakt bepalend is voor het gelijke spel (voorbeeld: 6-2 wordt dus 2-2);
b. Bij een GELIJKSPEL de wedstrijd geacht te zijn verloren, doordat een doelpunt wordt afgetrokken (voorbeeld: 2-2 wordt 12) of bij een eindstand van 0-0 een doelpunt wordt bijgeteld (voorbeeld: 0-0 wordt 0-1);
c. Bij VERLIES een extra doelpunt aan de tegenpartij toegekend (voorbeeld: 2-4 wordt 2-5).
3. Wanneer een wedstrijd wordt gestaakt vanwege fysiek of verbaal ontoelaatbare handelingen of uitingen, verwerkt het OC een
fictieve uitslag van 1-0 in het nadeel van het team, waarvan de speler(s) de oorzaak was/waren van het staken.
4. Wanneer beide teams gedurende een gedeelte of gehele wedstrijd niet aan punt V.1 hebben voldaan, wordt de wedstrijd geacht
te zijn geëindigd in 0-0, indien de werkelijke uitslag een gelijkspel was, of de kleinst mogelijke overwinning (1-0) voor de partij,
die de wedstrijd heeft gewonnen.
5. Op het wedstrijdformulier dient slechts de werkelijke uitslag vermeld te worden. Indien noodzakelijk corrigeert het OC de
wedstrijduitslag ten behoeve van de poulestanden.
6. Wanneer een team meerdere keren gedurende het lopende seizoen niet aan punt V 1 heeft voldaan, kan het OC besluiten het
team gedurende het seizoen uit te sluiten van verdere deelname aan de competitie. Daarbij blijft de vordering van het OC
betreffende eventueel niet of niet geheel voldane contributie bestaan.

VI. KLEDING
1. Bij aanvang van de competitie verzendt het OC aan de teamcoördinator een overzicht van de tenues van de deelnemende teams
in zijn/haar poule.
2. Het in het competitieschema als tweede vermelde team dient voor de aanpassing van zijn/haar shirts zorg te dragen, indien dit
ter bevordering van het onderscheid der teams ten behoeve van de arbitrage wenselijk is.

VII. WEDSTRIJDBALLEN
Het in het competitieschema als eerste vermelde team dient zorg te dragen voor een acceptabele speelbal.

VIII. COMMUNICATIE
1. De teamcoördinator is verplicht om het OC tijdig op de hoogte te stellen van:
a. verandering van correspondentieadres (+ telefoon, e-mail en GSM) van hem/haarzelf;
b. verandering van teamcoördinator en/of vervangende teamcoördinator.
2. De in het voorgaande punt (VIII.1) bedoelde informatie dient per e-mail of schriftelijk te worden gericht aan:
OC BCA
e-mail: info@ bcahockey.nl
of schriftelijk:
t.a.v. M. Wiegman
van Breestraat 181-2
1071 ZN AMSTERDAM
3. Indien als gevolg van verzuim van het in de voorgaande twee punten (VIII.1 en VIII.2) bedoelde, informatie afkomstig van het
OC niet of niet tijdig terecht komt bij de teamcoördinator en/of het team, is de in gebreke gebleven (ex-)teamcoördinator
verplicht tot vergoeding van de eventuele consequenties van zijn/haar nalaten.
4. De leden van het OC zijn verplicht de teamcoördinatoren tijdig en schriftelijk (email) op de hoogte te stellen van relevante
veranderingen in de adressering van henzelf. Indien, als gevolg van verzuim van bovenstaande, informatie het OC niet of niet
tijdig bereikt, is het OC verantwoordelijk voor de eventuele (financiële) gevolgen daarvan met betrekking tot het
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wedstrijdschema.
5. Leden van het OC zijn niet aansprakelijk, indien zij op enig moment gedurende een dagdeel niet op hun adres aanwezig zijn.

IX. DOORGANG DER WEDSTRIJDEN BIJ TWIJFELACHTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN
1. De bevoegdheid om een wedstrijd af te gelasten ligt bij de vereniging, alwaar die wedstrijd gepland staat.
2. Indien blijkt, na overleg met de aanwezige verenigings-(bar)bezetting op of om het clubhuis, dat er bij de vereniging een
beslissingsbevoegde persoon ontbreekt, er geen beslissingsbevoegde persoon telefonisch bereikbaar is, of een
beslissingsbevoegde persoon geen beslissing wenst te nemen, bepalen de teams en de scheidsrechters in onderling overleg de
eventuele afgelasting van een wedstrijd als gevolg van de veld- en/of de weersgesteldheid van dat moment en de inschatting
daarvan gedurende de komende speelperiode.
3. Indien bij aanvang van een speeldag de weersomstandigheden twijfelachtig zijn, bepalen de verenigingen (in onderling overleg
met het OC) of de wedstrijden van die avond gespeeld zullen worden. De verenigingen plaatsen in een dergelijk geval een
bericht op hun site:
- datum en dag, waarop de informatie betrekking heeft;
- de beslissing of de wedstrijden van die avond wel, dan wel geen doorgang vinden.
4. De verenigingen doen hun uiterste best om het bericht z.s.m. op de site te plaatsen, bij voorkeur uiterlijk een uur voor aanvang
van de wedstrijd.
5. De teamcoördinator is verplicht eerst informatie in te winnen via de sites dan wel telefoonnummers van de verenigingen,
waarvan de nummers terug te vinden zijn via de www.bcahockey.nl. site

X. (Te laat) AFZEGGEN VAN EEN WEDSTRIJD/NIET VERSCHIJNEN ZONDER AFZEGGEN
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Het op initiatief van een team afzeggen van een wedstrijd binnen een week voor de geplande speeldatum levert dat team
afzegpunten op;
De teams met de meeste afzegpunten aan het einde van een speelperiode mogen niet meer deelnemen aan de volgende
speelperiode;
Er zijn 2 speelperiodes in een seizoen: de 1e periode (september t/m december) en de 2e periode (maart t/m juni);
Het OC BCA bepaalt voor aanvang van een speelperiode over het aantal teams dat niet meer mag deelnemen aan de
daaropvolgende periode;
Een team, dat als gevolg van deze regeling een periode niet meer deelneemt aan de competitie, mag zich de
daaropvolgende periode weer inschrijven voor deelname aan de dan startende competitieperiode;
Het aantal afzegpunten dat een team krijgt, hangt af van het moment van afzeggen:
5 afzegpunten
10 afzegpunten
15 afzegpunten
20 afzegpunten

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Bij afzeggen van een wedstrijd binnen 1 week tot 3 dagen(=72 uur) voorafgaand
aan een gepland staande wedstrijd.
Bij afzeggen binnen 3 dagen (=72 uur) voorafgaand aan een gepland staande
wedstrijd.
Bij afzeggen op de geplande speeldatum.
No-show (d.w.z. het niet verschijnen op geplande speeldatum/tijd/m waarbij de
tegenstander en/of BCA niet aantoonbaar (via email) geïnformeerd zijn)

De afzegging dient aantoonbaar en voorafgaand aan de desbetreffende wedstrijd te zijn gedaan bij zowel de tegenstander
als het OC BCA;
Indien de afzegging niet aantoonbaar of niet duidelijk is gedaan, wordt deze door het OC BCA behandelt als een ‘No-Show’
(=20 afzegpunten);
Het OC BCA informeert de desbetreffende accommodatie over de afzegging;
Wedstrijden in de categorie van 5 afzegpunten kunnen zonder kosten opnieuw worden gepland;
Bij wedstrijden in de categorieën van meer dan 5 afzegpunten dient het OC BCA opnieuw een veld te huren bij een
hockeyvereniging. De kosten van die veldhuur komen ten laste van het afzeggende team en bedragen € 75 (excl. B.T.W.);
Bij wedstrijden in de categorie van 20 afzegpunten (‘no-show’) wordt naast de veldhuur ook een boete opgelegd van € 90
(excl. B.T.W.);
Indien een team meer dan 3 keer in één periode gedurende het seizoen afzegt en/of niet op
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komt dagen dan wordt het betreffende team gediskwalificeerd en vervolgens met directe ingang uitgesloten van
deelname aan de BCA. Daarbij blijft een vordering van het OC betreffende eventueel niet of niet geheel voldane contributie
en/of boete(s) bestaan.

XI. OPNIEUW PLANNEN VAN AFGEZEGDE OF AFGELASTE WEDSTRIJDEN
1. Een afgezegde wedstrijd is een wedstrijd, die op initiatief van een team is afgezegd;
2. Een afgelaste wedstrijd is een wedstrijd, die door het OC BCA is afgezegd (bijvoorbeeld als
gevolg van (slechte) weersomstandigheden;
3. Een team kan een wedstrijd niet afgelasten. Dat kan alleen het OC BCA, eventueel in overleg met de betrokken
accommodatie(s);
4. Een afgezegde wedstrijd kan opnieuw worden gepland als beide betrokken teams het eens zijn over de datum en het tijdstip;
5. Het overzicht van actuele beschikbare data wordt beschikbaar gesteld door OC BCA;
6. Een van beide teams informeert het OC BCA over de nieuwe speeldatum/accommodatie, waarna het OC BCA de wedstrijd
opnieuw plant en de teams daarover per email een bevestiging stuurt;
7. Indien teams besluiten, dat de wedstrijd niet opnieuw behoeft te worden gepland, wordt een reglementaire winst van 1-0 ten
gunste ven het afgezegde team ingevuld door de teams via de uitslagenservice op internet;
8. Indien de wedstrijd, om welke reden dan ook, niet opnieuw wordt gepland heeft het gedupeerde team het recht om, EUR
€ 75,00 zijn de kosten voor een wedstrijd van het eigen team die het gedupeerde team door middel van de contributie aan het
OC BCA heeft voldaan, te verhalen op het afzeggende team. Het afzeggende team is verplicht om aan een verzoek tot
terugbetaling te voldoen op straffe van royement door het OC BCA tot het bedrag is voldaan aan het gedupeerde team.
9. Opnieuw te plannen wedstrijden als gevolg van afgelastingen door weersomstandigheden, hebben voorrang boven opnieuw te
plannen wedstrijden als gevolg van afzeggingen door teams. Dit met het oog op de beschikbare veldcapaciteit en de
samenstelling van het wedstrijdschema;
10. Een verzoek tot het verplaatsen/opnieuw plannen van een wedstrijd kan gedaan worden tot uiterlijk een week vóór de geplande
datum van die wedstrijd;
11. Indien een verzoek tot verplaatsing/herplanning van een wedstrijd wordt gedaan binnen 1 week voor de geplande datum wordt
dit beschouwd als een afzegging van die wedstrijd.

XII. INDIVIDUELE TEAMWENSEN
In uitzonderlijke gevallen kan het OC, voorafgaand aan het vaststellen van het wedstrijdschema en de wijzigingen daarop, rekening
houden met een wens van een team inzake het wedstrijdschema. Deze wens heeft betrekking op de aanvangstijd: 19.00 of 20.30
uur.
Om de indeling van het wedstrijdschema niet onmogelijk te maken door een overvloed aan (mogelijk met elkaar conflicterende)
wensen heft het OC een "drempelbedrag" (ontmoedigingstarief) van € 76,00 per team. Hiervan uitgezonderd is de 19.00 uur wens.
Indien aan het einde van het seizoen blijkt, dat een gehonoreerde en daardoor gefactureerde wens voor minder dan 60% blijkt te
zijn geëffectueerd (exclusief inhaal/opnieuw geplande wedstrijden), dan is het OC verplicht het reeds gefactureerde drempelbedrag
te restitueren. Met betrekking tot inhaal-/opnieuw te plannen wedstrijden wordt geen rekening gehouden met individuele
teamwensen.
Wanneer teamwensen van twee tegen elkaar spelende teams conflicteren, prevaleert altijd de latere tijdwens (dus 20.30 uur
prevaleert boven 19.00 uur)

XIII KNHB: LIDMAATSCHAP EN REGISTRATIE
1. Ieder deelnemend team is verplicht om uiterlijk 31 oktober van dit jaar op enigerlei wijze, door de KNHB vasttestellen, lijst (Lijst)
in te leveren, waarop van alle spelers en/of speelsters van dat team de volgende gegevens (Gegevens) staan vermeld:
voorletters, achternaam, geslacht, en de hockeyvereniging (bij de KNHB aangesloten) waarvan de
speler/speelster lid is (dus niet de eventuele bedrijfshockeyvereniging).
Het bondsbureau van de KNHB gebruikt deze Lijst ten behoeve van controle doeleinden (lid/geen lid).
Spelers/speelsters, die geen lid blijken te zijn van een bij de KNHB aangesloten vereniging, worden op basis van deze registratie,
alsmede de betaling van de contributie, zoals bedoeld in punt XIII.3, automatisch lid van de KNHB.
2. De KNHB, het OC BCA en welke andere organisatie dan ook, gebruiken de Gegevens nergens anders voor dan voor het in
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het vorige punt (XIII, 1) bedoelde, behoudens schriftelijke toestemming van de teamcaptain. Deze toestemming is uitdrukkelijk
niet gegeven door de teamcaptain bij de ondertekening van het bij deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan de
Bedrijfshockeycompetitie behorende Inschrijfformulier BC Amsterdam. Zie ook het Privacy Policy statement op
www.bcahockey.nl.
3. Het KNHB lidmaatschap bedraagt ca. € 112,- per team per seizoen. Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd.

XIV.

FINANCIEN

1. De op het Inschrijfformulier BCA bedoelde teamcoördinator (of latere vervanger daarvan) is jegens het OC hoofdelijk
aansprakelijk met betrekking tot de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de deelname aan de BCA van het team
waarvan hij/zij teamcoördinator is. Deze verplichtingen houden in:
a. Het voldoen van de totale contributie, bestaande uit de veldhuur (€ 75,00 per wedstrijd per team);
b. Het KNHB lidmaatschap (€ 112,- niet BTW-plichtig);
c. De bijdrage aan de organisatiekosten (€ 132,00 per team);
d. Eventueel het van toepassing zijnde drempelbedrag (€ 76,00) met betrekking tot teamwens(en);
e. Eventuele andere bedragen, die uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of Inschrijving verschuldigd zijn.
De tarieven zijn exclusief 21% BTW.
2. De contributie wordt aan het begin van het seizoen (september/ oktober) gefactureerd aan de teamcoördinator en dient binnen
één maand na factuurdatum van het dan lopende seizoen te zijn voldaan. Indien het totaalbedrag van de factuur voor
voornoemde datum van het dan lopende seizoen niet is voldaan, wordt het factuurbedrag met € 90,00 verhoogd.
3. Wanneer een team, dat door middel van het "Inschrijfformulier voor deelname aan de BCA" kenbaar heeft gemaakt om aan de
competitie te willen deelnemen, zich vóór of tijdens het seizoen terugtrekt en/of niet meer aan de competitie wenst deel te
nemen of kan deelnemen, om welke reden dan ook, zijn de volgende bedragen verschuldigd aan het OC BCA:
a. de bijdrage aan de organisatiekosten (€ 132,00);
b. de veldhuur van de gespeelde wedstrijd(en);
c. de helft van de veldhuur per wedstrijd (tenminste € 37,50), vermenigvuldigd met de nog resterende, gepland staande
en/of nog te plannen wedstrijden. Daardoor kan het uiteindelijke tarief afwijken van het hier vermelde tarief;
d. het KNHB lidmaatschap (€ 110,00, niet BTW-plichtig).

XV. UITSLUITING VAN TEAMS UIT DE COMPETITIE
1. Het OC BCA hanteert een systeem van strafpunten. Deze strafpunten worden toegekend aan een team dat organisatorische
fouten maakt. Een team, dat gedurende het seizoen 60 strafpunten of meer toegekend heeft gekregen door het OC BCA kan met
directe ingang geroyeerd worden van deelname aan de BCA competitie. Het OC BCA beslist hierover.
Deze team-organisatorische fouten hebben betrekking op:
a. het niet verschijnen van uw team op een voor dat team gepland tijdstip en plaats, zoals vastgesteld in het competitie
schema en/of eventuele aanpassingen daarop, zonder de tegenstander en/of OC BCA daarvan tijdig in kennis te stellen.
b. het te laat in kennis stellen van de tegenstander en/of OC BCA van het niet verschijnen van uw team op een voor dat team
gepland tijdstip en plaats, zoals vastgesteld in het competitieschema en/of eventuele aanpassingen daarop.
c. het niet leveren van een scheidsrechter, zoals bedoeld in artikel V.
d. het niet dragen van een keeperuitrusting, zoals volgens het KNHB reglement.
e. het onreglementair zijn samengesteld van een mixed team, zoals bedoeld in artikel I, punt 8.
f. het niet met een compleet team spelen van het grootste deel van een wedstrijd, niet zijnde veroorzaakt door blessures.
Onder een compleet team wordt verstaan een team met tenminste 10 veldspelers (in geval van de 11-tal competitie).
2. De in dit artikel bedoelde strafpunten hebben geen invloed op de eventueel behaalde wedstrijdpunten.

XVI. AANSPRAKELIJKHEID
1. Het OC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen, van welke aard ook, van ongevallen en/of andere
voorvallen voortvloeiend uit deelname aan de BCA.
2. Ieder deelnemend team is automatisch aanvullend verzekerd voor sportongevallen mits aan de in punt XIV sub 1 bedoelde
verplichtingen is voldaan.
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XVII. TRAINING
Ten behoeve van de deelnemende teams(*) is het mogelijk om gebruik te maken van een veld voor trainingsdoeleinden:
1. Een keer per week op een door het OC BCA aangewezen veld;
2. Veld toegankelijk voor ALLE (*) teams, die het seizoen 2020-2021 aan de Amsterdamse
Bedrijfshockeycompetitie deelnemen;
3. Training staat NIET onder leiding van een trainer;
4. Zelf alle (benodigde) spullen meenemen (sticks, ballen, evt. pionnen etc.);
5. Keepers met uitrusting hebben voorrang bij het gebruik maken van de doelen;
6. Ieder team (met keeper) kan ca 20 minuten onafgebroken een doel bezet houden. Daarna is het de beurt aan een ander team
(met keeper);
7. Het maximaal aantal spelers bedraagt 40 (*). Anders wordt het te gevaarlijk;
8. Er wordt geen trainer ter beschikking gesteld ten behoeve van deze geboden faciliteit;
9. De kosten per seizoen voor deze faciliteit bedragen € 50,00 (exclusief BTW).
(*) Wanneer (uit de inventarisatie) blijkt dat het enthousiasme groter is dan 40 spelers, ziet het OC zich genoodzaakt de
beschikbaarheid aan team te gaan reguleren. Dus per toerbeurt kunnen teams dan gebruik maken van het veld.

XVIII. LANDELIJKE FINALEDAG
1. Wanneer op enig tijdstip landelijke finales worden georganiseerd, is het OC gerechtigd daarvan teams uit te sluiten, die niet aan
de in deze Algemene Voorwaarden genoemde bepalingen voldoen of hebben voldaan gedurende het dan lopende seizoen. Bij
onenigheid hieromtrent ligt de bewijslast bij het (uit te sluiten) team.
2. Het OC bepaalt welke teams aan het einde van het seizoen in aanmerking komen voor deelname aan de landelijke finaledag.

XIX. SLOTBEPALING
1a. Het OC BCA organiseert de bedrijfscompetitie (BCA), indien zij daartoe in redelijkheid in staat wordt gesteld door de rechtsen/of andere personen, die kunstgrasvelden voor de verhuur ten behoeve van dit doel ter beschikking (kunnen) stellen en/of
indien hun voorwaarden, in welke vorm dan ook, niet sterk afwijken van die van voorafgaande jaren.
1b. Het OC BCA is niet gehouden de bedrijfscompetitie (BCA) te organiseren, indien niet aan het in het voorgaande artikel (1a.)
bepaalde is en/of wordt voldaan. In dat geval hebben de deelnemende teams recht op evenredige teruggave van de veldhuur,
zoals bedoeld in artikel XII, 1, indien die door het OC BCA reeds is gefactureerd en door het team inmiddels is betaald voor het
dan lopende seizoen.
2. Indien en wanneer er een dienst beschikbaar wordt gesteld op aanbeveling van het OC BCA ten behoeve van de deelnemende
teams/teamcoördinatoren aan de BCA waarbij gebruik gemaakt kan worden van een eenmalig sms-tegoed dat door het OC BCA
aan het team ter beschikking wordt gesteld, zonder dat het team daar voor hoeft te betalen, is dit tegoed, al dan niet in afwijking
van de voorwaarden van een dergelijke dienst, alleen geldig gedurende het seizoen, waarop deze Algemene Voorwaarden
betrekking hebben. Deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan de Bedrijfshockey Competitie Amsterdam prevaleren in
deze dus boven enige voorwaarde of regeling van een dergelijke dienst op dit punt. Eventuele sms tegoeden, die door teams zelf
zijn of worden betaald vallen op dit punt volledig onder de voorwaarden en/of regelingen van een dergelijke dienst.
3. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de Stichting ABC of OC BCA.

Het Organisatiecomité Bedrijfshockeycompetitie Amsterdam (OC BCA)

Amsterdam, juli 2020
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