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OVER ONS
Jolly Jumpers is een Nederlandse basketbalvereniging uit
Tubbergen, opgericht op 1 augustus 1969. De vereniging
speelt zowel regionaal als landelijk en is aangesloten bij de
Nederlandse Basketball Bond (NBB). Het eerste damesteam
van Jolly Jumpers speelt Eredivisie. Naast competitie-spelende
teams, zijn er ook recreatieve teams (heren, dames en
rolstoelbasketbal).

Website en Social Media
Informatie tijdens het seizoen zal worden gepubliceerd op
onze website www.jollyjumpersbasketbal.nl. Hier vind je ook
een overzicht van bestuurs- en commissieleden en
contactgegevens. Daarnaast posten wij regelmatig berichten
op social media. Mis niks en volg ons op Facebook, Instagram,
Twitter, Twitch, LinkedIn en YouTube!

TRAININGSTIJDEN
De trainingstijden vind je terug op onze website.
Incidentele wijzigingen worden door de betreffende
trainers/coaches gecommuniceerd. 
Trainingslocaties zijn Sportcentrum De Vlaskoel en de
gymzaal van het Canisius Tubbergen.

WEDSTRIJDEN
De teams U12 tot en met de senioren spelen wedstrijdcompetitie. De
jeugdteams U8 en U10 spelen een toernooicompetitie. Zij spelen op
een toernooidag meerdere wedstrijdjes: 3 tegen 3, op een klein veld,
met lage baskets en een kleine basketbal. Competitie-spelende leden
ontvangen een wedstrijdtenue in bruikleen. Alle thuiswedstrijden en -
toernooien worden gespeeld in Sportcentrum De Vlaskoel.

JOLLY JUMPERS KIDSCLUB
De kidsclub is voor alle kinderen vanaf 4 jaar! de trainingen vinden
elke week plaats in zaal 1 van sportcentrum de vlaskoel van 10:00 tot
11:00 uur

TECHNISCHE COMMISSIE
De technische commissie is verantwoordelijk voor het indelen  van
teams, trainingstijden, ontwikkeling van spelers, aanstellen van
trainers, het clubbelang en clubcultuur. Vragen aan de TC? mail dan
tc@jollyjumpersbasketbal.nl 
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VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

MEE TRAINEN?
Er kan 3 keer vrijblijvend worden meegetraind. Daarna kun je je
aanmelden door het aanmeldformulier (op de site)  in te vullen en
toe te sturen naar John Kamphuis (johnkamphuis@hotmail.com) of in
te leveren bij je trainer of bij Bartokstraat 7 , 7651 RA Tubbergen.  
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AGENDA

Summercamp
Zwemmen voor de jeugdteams 
Pietentraining vlak voor Sinterklaas voor de jeugdteams
Jeugdkamp voor de jeugdteams tot en met U14
Eindfeest voor alle teams en vrijwilligers aan het eind van het
seizoen.

De agenda van onze vereniging staat op onze website. Daarnaast
zullen wij een aantal evenementen ook aankondigen op social media.
Jaarlijks staat in ieder geval op het programma:

ALGEMENE ZAKEN
Vertrouwenspersoon
Marjon Boom-Assink is de vertrouwenspersoon van Jolly Jumpers.
Bij Marjon kun je terecht voor alle (vertrouwelijke) zaken die je niet
met anderen kunt of wilt bespreken.

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en doet niets
zonder eerst te overleggen. Gezamenlijk kijk je wat de beste
oplossing voor je is. 
Marjon is te bereikbaar op: 06-24978806

Privacy
Tijdens (sport)activiteiten van onze vereniging word er
beeldmateriaal gemaakt welke geplaatst kan worden op onze
website, social media en in de (plaatselijke) krant. Mocht dit niet
wenselijk zijn geef dit dan aan de ledenadministratie door! 

SPONSOREN
Basketbalvereniging Jolly Jumpers biedt het bedrijfsleven een breed
scala aan sponsormogelijkheden. Wil je of ken je iemand  die onze
vereniging (wil) steunen en benieuwd naar de mogelijkheden?

Klik hiernaast op de afbeelding om onze sponsorbrochure te bekijken
of neem contact op met de sponsorcommissie per mail:
sponsor@jollyjumpersbasketbal.nl 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Eenmaal per jaar wordt de ALV gehouden. Op de agenda staat onder
meer een terugblik op het afgelopen seizoen, de jaarcijfers, de
begroting en het vaststellen contributie. Een uitnodiging ontvang je
per mail en via de website. We stellen je aanwezigheid zeer op prijs.
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CONTRIBUTIE 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks
vastgesteld tijdens de Algemene
Ledenvergadering (ALV) en gepubliceerd op onze
website. Contributies worden berekend over een
heel seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en
met 30 juni. Inning gaat middels automatische
incasso in twee termijnen. Bij tussentijdse
opzegging vindt er geen restitutie plaats. De
afdracht voor de Nederlandse Basketbal Bond
(NBB) is reeds verwerkt in de contributie van Jolly
Jumpers.

LEDENADMINISTRATIE
Voor aan- en afmeldingen en adreswijzigingen kun je bij de
ledenadministratie terecht. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend
verlengd tenzij er schriftelijk wordt opzegd voor 30 juni. Wijzigingen
graag doorgeven aan John Kamphuis per mail:
johnkamphuis@hotmail.com. 
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