Huishoudelijk Reglement
Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw
Artikel 1 Algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd Arvicola Zwemclub Kalmthout, afgekort AZK is opgericht in 1980 en is
gevestigd te Kalmthout.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest
recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank
van koophandel zijn neergelegd.
3. Lidmaatschap, van welke aard ook, houdt aanvaarding in van de statuten en het huishoudelijk
reglement.
4. De vereniging bestaat uit werkende leden en toegetreden leden zoals omschreven in de
statuten. De rechten van de toegetreden leden zijn beperkt tot deze toegewezen door de
statuten en nader bepaald in dit huishoudelijk reglement.
Artikel 2 Toegetreden leden
1. Het lidmaatschap is toegankelijk voor alle personen die de zwemsport wensen te beoefenen of
redders of vaste medewerkers die tijdens wedstrijden kunnen optreden als kamprechter,
tijdopnemer, aankomst- of keerpuntrechter, starter, jury-secretaris, afgevaardigde of
trainer van de vereniging.
2. De vereniging bestaat uit: zwemschool, sportteam een competitieteam.
3. In de zwemschool start de zwemmer gemiddeld op de leeftijd van 4 - 5 jaar, en doorloopt de
zwemschool in een tijdspanne van ongeveer 5 jaren. Hij/zij beheerst dan de 4 zwemstijlen,
kan duiken en kent de keerpunten.
4. De zwemmers in het sportteam beoefenen wekelijks de zwemsport.
1. Zij trainen op uithouding in de verschillende zwemstijlen waarbij de techniek niet uit het
oog verloren gaat.
2. Zwemmers van het conditieteam kunnen wekelijks in groep aan hun conditie werken tot
de leeftijd van 24 jaar.
5. AZK biedt geen volwassenen werking aan.
6. Competitieteam zijn leden die op vraag van de verantwoordelijken van de competitie
uitgenodigd worden om in de competitieploeg te trainen.
Ook nieuwe kandidaat competitiezwemmers die bij AZK wensen deel te nemen in de competitiegroep
moeten een test afleggen. De verantwoordelijken evalueren in alle eerlijkheid de zwemmer.
Artikel 3 Het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap start in september en eindigt naar gelang de zwemgroep in juni of juli.
2. Kandidaat nieuw lid start via inschrijving op de wachtlijst, via de website. Onder voorbehoud
van plaats in zwemgroep, rekening houdend met leeftijd, zwemtechniek, eventuele
testmomenten beoordeeld door verschillende ervaren trainers onder leiding van een
verantwoordelijke.
3. De inschrijving gebeurt door invulling van het (her)inschrijvingsformulier, waarop de volgende
gegevens zijn in te vullen/na te kijken/ te wijzigen: naam en voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, eventueel ook van de ouder die niet op hetzelfde adres
woont. Voor minderjarigen dient het formulier mede ondertekend te worden door de
wettelijke voogd.
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4. Het basislidgeld voor 1 les/week wordt door de Raad van Bestuur jaarlijks bepaald en mag
maximum € 150.00/sportjaar bedragen. Deze gelden dienen bij de inlevering van het
(her)inschrijvingsformulier te worden voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld op het
(her)inschrijvingsformulier. Op vraag van de ouders/voogd kan er in samenspraak met de
penningmeester een spreiding van de lidgelden worden toegestaan.
5. Voor extra zwemuren tijdens de week wordt er een bijkomende vergoeding gevraagd.
6. De competitiegroep betaalt een competitie- en licentievergoeding, ook hier kan er in
samenspraak met de penningmeester een spreiding worden toegestaan.
7. Een persoon die zich als derde en daaropvolgend lid van een gezin aansluit bij de vereniging,
geniet een korting.
8. Officials, afgevaardigden, redders en trainers betalen geen lidgeld, tenzij hun hoofdactiviteit
zelf zwemmen is.
9. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden
toegelaten, worden aangemeld bij de sportfederatie waaronder de club ressorteert.
Artikel 4 Een veilige sportomgeving
Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de
activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:
a.
al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten
van de nodige verzekeringen,
b.
te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele
intimidatie.
c.
sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
d.
te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,
e.
een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,
f.
op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.
Artikel 5 Rechten en plichten van de toegetreden leden
Alle toegetreden leden hebben de hierna genoemde rechten en plichten:
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
reglement te ontvangen, dit is te raadplegen op onze website www.arvicola.be, op vraag kan er
een schriftelijk exemplaar bezorgd worden. Deze liggen ter inzage aan de kassa tijdens het
clubuur.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden en activiteiten, voor
zover het reglement dit bepaalt.
3. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het
bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen
behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
4. Zij hebben het recht om contact op te nemen met de verantwoordelijke van de zwemschool,
het sportteam of de competitie.
5. Zij hebben het recht om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon.
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6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun
contactgegevens.
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het basislidgeld en de vergoedingen, zoals vermeld
in de correspondentie, tenzij anders afgesproken met de penningmeester.
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de richtlijnen die gesteld worden door de vereniging en de
federatie.
9. Zij hebben de plicht te gehoorzamen aan de trainers en andere begeleiders die de
verantwoordelijkheid over hen hebben.
10. Zij hebben de plicht om respect te hebben voor het gebruikte materiaal, de trainingsuren, de
locatie waar zij trainen, de kleedkamer,…
11. Ouders/voogd gaan akkoord dat tijdens de activiteiten van de club foto’s en/of bewegende
beelden van hun kind genomen worden en dat deze afbeeldingen mogen gebruikt worden
voor publicaties of voor op de website van de zwemclub tenzij anders vermeld op het
(her)inschrijvingsformulier.
12. Ouders/voogd en zwemmers zijn verplicht om de gedragscode na te leven.
Het lidmaatschap houdt op:
1. Door vrijwillig ontslag:
a. Het lid brengt het ledenbeheer op de hoogte. Hetzij mondeling, per email of
schriftelijk.
b. Het lid geen basislidgeld heeft betaald binnen de termijn vermeld op het (her)
inschrijvingsformulier en zelf geen contact heeft opgenomen met de penningmeester.
c. Bij mutatie als de competitiezwemmer naar een andere club wenst over te stappen, in
overleg met de verantwoordelijken.
2. Door uitsluiting:
a. Bij (herhaaldelijk) wangedrag of het moedwillig toebrengen van schade aan de
zwemclub of derden.
b. Bij het niet naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de
gedragscode.
c. Het niet naleven van de groepsvoorwaarden.
Bij ontslag of uitsluiting wordt niet overgegaan tot het geheel of gedeeltelijk teruggeven van het lidgeld
of andere vergoedingen.
Artikel 6 Clubkleuren
De clubkleur is paars.
Artikel 7 Raad van Bestuur
1.

Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk
reglement of andere reglementen:
a.
de algemene leiding van zaken,
b.
de uitvoering van de door de Algemene Vergadering genomen besluiten,
c.
het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen,
d.
benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
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2. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal om de 6 weken, met voorkeur 1 maal per maand,
volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in
de statuten is bepaald) leden van het bestuur dit wensen.
3. De Raad van Bestuur kan en mag werkgroepen oprichten/stoppen die zij nodig acht voor de
goede werking van de club.
4. Het verslag van de Raad van Bestuur wordt doorgenomen en goedgekeurd op de volgende
vergadering van de Raad van Bestuur. Dit verslag is pas geldig nadat dit ondertekend werd
door de op dat moment aanwezige leden van de Raad van Bestuur. Na goedkeuring wordt
een verslag met de besproken agendapunten die de trainers aanbelangen op een
afgesproken manier aan de trainers bezorgd.
5.
De penningmeester beheert de kassa. Hij/zij kan bij afwezigheid en in onderlinge afspraak
vervangen worden door een daartoe aangewezen persoon. De kassa dient na de
clubactiviteit zo vlug mogelijk teruggegeven worden aan de penningmeester.
6.
De Raad van Bestuur is bevoegd voor het verlenen van een mandaat aan een beperkt aantal
personen en dat beperkt is in duur en dat geldt voor een specifieke opdracht. Deze
mandatarissen zijn verantwoording verschuldigd over hun activiteiten aan de Raad van
Bestuur.
7.
Het huishoudelijk reglement wordt door de Raad van Bestuur opgesteld en voorgelegd aan
de Algemene Vergadering. Wijzigingen kunnen door de Algemene Vergadering worden
aangebracht met een eenvoudige meerderheid van stemmen.
8.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen
worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de
eerstvolgende bestuursvergadering mede.
Artikel 8 Missie en visie
Arvicola Zwemclub Kalmthout is een zwemclub die zich profileert als familieclub waar ieder kind en
jongere vanaf een leeftijd van 4 jaar terecht kan. Elk kind krijgt de kans om zich binnen zijn of haar
mogelijkheden te ontplooien in de zwemsport binnen de mogelijkheden en krijtlijnen van de club.
Arvicola zwemclub Kalmthout ontplooit zijn activiteiten via drie pijlers: zwemschool, sportteam en
competitie. Deze groepen zijn door een gemeenschappelijk project met elkaar verbonden maar
ontwikkelen elk een eigen aanbod.
Dit gemeenschappelijk project is het aanleren van correcte zwemslagen; gebaseerd op de cursussen
van de Vlaamse Trainersschool (d.i. samenwerkingsverband Bloso, Universiteiten en Hogescholen
L.O. en sportfederaties) en de nieuwste ontwikkelingen in de zwemsport.
Het belang van verschillende doorstromingsmogelijkheden moet onderstreept worden opdat elk kind
een weg kan volgen naar zijn mogelijkheden en keuze.
Artikel 9 Kostenvergoedingen
Het bestuur is bevoegd om aan de toegetreden leden gemaakte kosten te vergoeden.
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Artikel 10 Gebouwen gebruikt door de vereniging
De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van
leden en derden in de gebouwen aanwezig.
Artikel 11 Aansprakelijkheid van de leden en de toegetreden leden.
Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade.
Artikel 12 Wijziging van het huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene.
Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk
reglement zal worden voorgesteld.
Artikel 13 Slotbepalingen
Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden,
via de website. Inzage van het huishoudelijk reglement kan tijdens het clubuur of op vraag kan er een
schriftelijk exemplaar bezorgd worden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van
dit reglement treden in werking bij de start van het nieuw sportjaar.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 21 maart 2016

Handtekeningen van de bestuursleden.
Jimmy Delissen
Voorzitter

Koen Van Esbroeck
Penningmeester

Krisin Versprille
Secretaris

Inge Kestens
Secretaris

Hannes Bes
Hoofd sportcel
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