Hyvä pelaaja tai pelaajan huoltaja
Naantalin koripalloilijat on pystynyt pitämään seura- ja joukkuemaksunsa hyvin pienenä verrattuna muihin
urheiluharrastuksiin vuosien ajan, koska olemme olleet mukana talkoovoimin järjestämässä yhtä Suomen
suurinta nuorisokoripallotapahtumaa, JBT-turnausta. Turnaukseen tarvittavat toimitsijat, salivalvojat,
luokkien järjestelijät, buffetmyyjät, Disko-valvojat ja majoitusvastaavat tulevat ennen kaikkea pelaajien
perheistä ja vanhemmista pelaajista. JBT-tapahtumasta saatava tuotto vastaa n. 50 % Naantalin
Koripalloilijoiden vuosibudjetista, josta kustannetaan joukkueiden pelivarusteet, salivuorot, sarjapelien
sarja- ja tuomarimaksut.
Viimeisten vuosien aikana on ollut yhä vaikeampaa saada perheitä ja pelaajia osallistumaan näihin talkoisiin
vapaaehtoisesti. Meillä kaikilla on kiireitä, mutta on kohtuutonta, että ydinryhmä joutuu kantamaan
vuodesta toiseen enemmän, kuin oman osansa. Tämän vuoden JBT – tapahtuman työvuoroja oli jaossa n.60
kpl (a’4h tunnin vuoroja), lähes yhtä monta kuin oli pelaajia pelaamassa eri joukkueissa. Mikäli jokainen
perhe tai vanhempi pelaaja olisi ottanut yhden vuoron, olisivat kaikki vuorot tulleet helposti täytetyksi.
Seuran johtokunta on päättänyt ottaa käyttöön Naantalin koripalloilijoissa ns. JBT-maksun.
Kaikilta Naantalin koripalloilijoiden pelaajilta (juniorit, naiset ja miehet) tullaan laskuttamaan erillinen JBTmaksu mikäli junioripelaajan perheestä yksi (1) tai naisten /miesten joukkueen edustaja ei osallistu
talkoisiin. Maksu tulee olemaan 80 euroa pelaaja kohden, mikäli perhe ei aio osallistua JBT-turnauksen
talkoisiin. Maksu on riippumaton pelaako pelaaja itse turnauksessa, sillä saatavalla tuotolla katetaan koko
kauden menoja. Mikäli pelaaja /perhe, ei osallistu talkoisiin aiemman maksusitoumuksen mukaisesti, on
summa 100 euroa, joka peritään JBT-turnauksen jälkeen erillisellä laskulla.
Vanhan sanonta; ”Rahalla saa ja hevosella pääsee…” ei ole todellakaan tämän maksun tarkoitus. Toivomme,
että mahdollisimman moni perheistä ja vanhemmista pelaajista sitoutuu vuoden 2016 JBT-tapahtumaan ja
että mahdollisimman peni osa perheistä ja pelaajista joutuu valitsemaan lisä JBT-maksun. JBT- tapahtuma
sijoittuu toukokuun ensimmäiselle tai toiselle viikonlopulle.
Mikäli kuitenkin JBT-maksuja suoritetaan, saavat ne ryhmät, jotka tekevät enemmän kuin oman ryhmänsä
vuorot tulevissa talkoissa, maksettuja JBT-korvauksia halutessaan oman joukkueensa käyttöön. Osuudet
lasketaan joukkueiden pelaajamaksujen perusteella.
Laskussa tulee olemaan siis kaksi eri maksusummaa;
Perusmaksu; Maksamalla ainoastaan tämän summan, sitoutuu pelaaja tai perhe, että heiltä tulee ainakin
yksi henkilö talkoisiin.
Perusmaksu + JBT-maksu; Maksamalla tämän korotetun maksun, pelaaja tai perhe ilmoittaa, ettei ole
aikeissa osallistua talkoisiin.
Mikäli pelaaja /perhe, ei osallistu talkoisiin aiemman sitoumuksen mukaisesti, on summa 100 euroa, joka
peritään JBT-turnauksen jälkeen erillisellä laskulla.
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