Swimming Team Tienen vzw
versie 01.2015
- Reglement van Interne Orde I.

Algemeen
Elk lid, zowel bestuursleden, trainers, redders als lesgevers worden verondersteld door hun
lidmaatschap zich aan onderstaande reglementen en de statuten van STT vzw te
onderwerpen.

II.

Rechten en plichten van bestuursleden
Voor de rechten en plichten van de bestuursleden is Titel IV van de statuten van STT vzw
van toepassing.
Aanvulling:
1. Telkens een vergadering wordt bijeengeroepen, zullen alle bestuursleden er aan
deelnemen. Indien belet verwittigen zij de voorzitter of de secretaris. Na afwezigheid van
drie opeenvolgende vergaderingen zonder verwittiging sluit men zichzelf uit als
deelnemend lid van de Raad van Bestuur. Bij de derde oproep wordt er gespecificeerd
“Derde oproep”.
2. Van alle vergaderingen wordt verslag opgemaakt. Deze verslagen worden gedurende
minimum drie jaar bewaard door de secretaris. De secretaris zal verder documenten
bijhouden die betrekking hebben op STT vzw en zorgt ervoor dat de briefwisseling bij de
betrokken personen terechtkomt. De secretaris heeft de bevoegdheid tot het voeren van
alle briefwisseling inzake STT vzw.
3. De penningmeester zal instaan voor de financiële bewerkingen van STT vzw. Hij zal de
inningen en de betalingen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van STT vzw
uitvoeren. Hij dient op aanvraag van de andere bestuursleden de kastoestand mede te
delen. Jaarlijks dient hij de boeken te laten nakijken door twee rekeningnazichters. Deze
rekeningnazichters worden aangeduid door de Algemene Vergadering van STT vzw. Deze
boeken worden ter beschikking gesteld maar kunnen niet meegenomen worden door de
rekeningnazichters.
4. De penningmeester beheert zelfstandig de financiële zichtrekening van STT vzw. Het
maximale uitstaande bedrag van de zichtrekening van STT vzw bij onze financiële instelling
wordt echter geplafonneerd op 5.000 EUR. Alle gelden boven dit plafond worden
automatisch getransfereerd naar de spaarrekening van STT vzw bij dezelfde financiële
instelling. Voor financiële transacties via deze spaarrekening zijn de handtekening van de
voorzitter en de penningmeester van STT vzw nodig.
5. Het is de bestuursleden verboden om de naam, het logo of eender ander kenmerk van STT
vzw te gebruiken voor privé-doeleinden. Het is bovendien niet toegelaten om de financiële
toestand aan buitenstaanders mee te delen.
6. De voorzitter en de secretaris hebben het recht bij hoogdringendheid beslissingen in naam
van STT vzw te nemen. Zij dienen zich hiervoor te verantwoorden voor de Raad van Bestuur
op de eerstvolgende vergadering. Indien door stemming van de Raad van Bestuur de
hoogdringendheid weerlegd wordt, of wanneer de gevolgen van deze beslissing nadelig
zijn voor de naam of de belangen van STT vzw dan kunnen deze beslissingen nietig
verklaard worden.
7. De bestuursleden dienen de taken waarvoor zij zich kandidaat stelden naar best vermogen
uit te voeren. Zij worden verondersteld niet terug te komen op hun gegeven woord.
8. De bestuursleden van STT vzw zijn automatisch lid van de vzw.
9. Geheime stemming is toegelaten wanneer een bestuurslid hier om vraagt.
10. De bestuursleden van STT vzw kunnen binnenskamers en bij gewone meerderheid beslissen
om financieel zwakkere leden te steunen voor deelname aan activiteiten georganiseerd
door STT vzw.
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III. Rechten en plichten van trainers, lesgevers en redders van STT vzw
1. Het is de plicht van trainers en lesgevers om zwemmers op een zo goed mogelijke manier
de zwemsport aan te leren en hen in deze sport naar best vermogen te vervolmaken. Zij
dienen hierbij steeds de gezondheid van de leden te respecteren. Bovendien dienen zij er
over te waken dat al wat zij zwemmers bijbrengen de regels van het goed fatsoen niet
overschrijdt. De fair-play en het respect voor het individu mogen niet geschaad worden.
Ook tegenover de ouders van de leden dienen de regels van het goed fatsoen en het
recht op gezinsprivacy gewaarborgd te blijven.
2. Trainers en lesgevers dienen tijdig aanwezig te zijn op de lessen en trainingen waarvoor zij
zich kandidaat gesteld hebben. Bij belet verwittigen zij de respectievelijke coördinator.
3. De hoofdtrainers, bij afwezigheid hun vervangers van de training en redders hebben het
recht iedere zwemmer de deelname aan de trainingen te weigeren indien zij een
overtreding op het reglement vaststellen. Zij mogen echter nooit een zwemmer vóór het
officiële einde naar huis sturen. Elke schorsing, ook al is deze maar voor één dag, dient zo
spoedig mogelijk aan de voorzitter of de secretaris gemeld te worden zodat deze de
ouders op de hoogte kan brengen.
4. Alle lesgevers en trainers zullen door de clubtrainer uitgenodigd worden op de
trainersvergadering. Het verslag van deze vergadering zal overgemaakt worden aan de
secretaris.
5. Trainers, lesgevers en redders hebben recht op een onkostenvergoeding. Met ieder van de
individuele trainers, lesgevers en redders zal de Raad van Bestuur de
onkostenvergoedingen bepalen.
IV. Rechten en plichten van zwemmers
Door betaling van het lidgeld, verklaart ieder lid (bij minderjarigheid vertegenwoordigd door de
ouder(s)) zich bij de inschrijving van elk nieuw jaar akkoord met dit Reglement van Interne
Orde.
Het lidmaatschap loopt van begin september tot eind juli. De exacte zwem-/trainingsdata
worden per groep in overleg met de Raad van Bestuur beslist door de hoofdtrainers.
A. Lidgeld
1. Het betalen van het lidgeld is verplicht. Dit lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de Raad
van Bestuur van STT vzw en kan verschillend zijn per groep.
2. Nieuwe leden dienen hun lidgeld na maximaal twee zwembeurten te betalen.
3. Het is nieuwe leden - met voorafgaandelijke vraag aan en toestemming van de
ledenadministratie - toegestaan om het lidgeld in twee (niet evenredige) delen te betalen;
september-december en januari-juni. De exacte bedragen voor de respectievelijke
periodes zullen dan persoonlijk worden meegedeeld.
4. Het lidgeld van terugkerende leden dient steeds volledig betaald te zijn op de voorziene
betaaldatum. Bij niet-tijdige betaling van het lidgeld is de Raad van Bestuur gerechtigd
een administratieve toeslag van 25 EUR toe te passen.
5. De Raad van Bestuur kan, bij overgang van een zwemmer naar een hogere groep waarbij
een hoger lidgeld van toepassing is of om dringende financiële redenen, in het lopende
jaar bijkomend lidgeld vragen of de inkom van zwemmers verhogen.
6. Onder geen enkel beding worden betaalde lidgelden, geheel of gedeeltelijk,
terugbetaald.
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3.
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6.

De inkom op de trainingen is in principe gratis. Er dient echter rekening gehouden te
worden dat indien de directie van het zwembad haar uitbatingsvoorwaarden zou wijzigen
er mogelijk toegangsgeld dient betaald te worden door de zwemmer.
Bij trainingen en lessen in een ander zwembad vallen de toegangsgelden, verminderd met
de normale huurlast te Tienen, ten laste van de zwemmer.
Beëindiging van het lidmaatschap
Automatisch door het niet (tijdig) betalen van het lidgeld.
Na schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het lid en dit met onmiddellijke
ingang indien niet expliciet wordt vermeld dat het lidmaatschap beëindigd wordt op het
einde van het lopende jaar.
Onmiddellijk wanneer het lid door STT vzw definitief geschorst of uitgesloten wordt.
Onmiddellijk na herhaaldelijke wijzing van het lid op het niet naleven van dit Reglement
van Interne Orde.
Onmiddellijk na herhaaldelijke vaststelling van het lid van het niet naleven van de
reglementen van het zwembad te Tienen of elders bij lessen, trainingen of wedstrijden.
Onmiddellijk bij vaststelling van diefstal door het lid, met eventuele gerechtelijke vervolging.

C. Gebruik van de groepslokalen en de kleedhokjes
1. Zwemmers dienen zich steeds te houden aan de reglementen van het zwembad.
2. Het is verboden te roken, te roepen en met water te spelen in de kleedkamers.
3. Kleedkamers en douches zijn geen speelruimte. De kleedkamers worden netjes
achtergelaten. Ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen kledij en materiaal en heeft
respect voor dat van een ander. Waardevolle spullen laat je niet achter in de kleedkamers;
berg ze op in een afsluitbaar kastje of neem ze mee naar het zwembad. STT vzw is niet
verantwoordelijk voor verlies en diefstal.
4. Het is niet toegelaten de kleedkamers te betreden tijdens de lessen of trainingen zonder
voorafgaande toestemming van een trainer, lesgever of redder van STT vzw.
D. Gedrag in het zwembad en in de inkomhal
1. Zwemmers dienen zich steeds te houden aan de reglementen van het zwembad.
2. Iedereen dient zich na de lessen of trainingen zo spoedig mogelijk naar de kleedkamers te
begeven.
3. Zwemmers dienen een badpak te dragen overeenkomstig de voorschriften van de goede
zeden.
4. Zwemmers dienen de instructies van het personeel van het zwembad te respecteren en op
te volgen.
5. Het is verboden om, zonder toelating, de dienstlokalen te betreden. Enkel mits medische
redenen is de toegang tot het redderslokaal toegelaten.
E.
1.
2.

3.

Gedrag tegenover trainers en lesgevers
De leden van de verschillende groepen dienen de trainingen regelmatig te volgen. Bij
eventuele afwezigheid dienen zij de desbetreffende trainer of lesgever te verwittigen.
Trainers en lesgevers hebben het recht zwemmers aan te duiden die dienen te helpen met
het opruimen van het gebruikte materiaal. De aangeduide zwemmers dienen deze
opdrachten spontaan uit te voeren.
De zwemmers dienen de opgelegde lessen en trainingen naar best vermogen uit te
voeren.
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F.
1.

2.

Het gebruik van doping of medische preparaten
Wanneer een zwemmer onder medische controle is dan dient hij/zij steeds te weten welke
medicijnen hij/zij gebruikt. Bovendien dient er bij dopingcontrole steeds de behandelende
arts vermeld te worden. U vindt de lijst met verboden middelen op het secretariaat van STT
vzw of op www.dopingslijn.be.
Elke zwemmer die door de officiële instanties op doping betrapt wordt, zal zich voor de
Raad van Bestuur moeten verantwoorden. Hij/zij riskeert levenslange uitsluiting.

G. Recht op inspraak en informatie
1. Ieder lid heeft het recht om informatie met betrekking tot de clubwerking aan te vragen bij
de Raad van Bestuur.
2. Jaarlijks zal de Raad van Bestuur een Algemene Vergadering organiseren waarvan de
notulen beschikbaar zijn op het secretariaat van STT vzw.
Voor de rechten en plichten van de zwemmers voor-, tijdens en na een zwemwedstrijd, wordt
verwezen naar het Wedstrijdreglement.
V. Verzekering van leden
1. De overkoepelende zwemfederatie sluit voor al haar leden een sportverzekering af. Deze
sportverzekering is beperkt tot bepaalde maximale vergoedingen. Een lid kan onder geen
enkele voorwaarde aanspraak maken op een hogere vergoeding dan bepaald in deze
sportpolis. Deze sportpolis is op aanvraag ter inzage beschikbaar bij het secretariaat van
STT vzw.
2. Door de aansluiting bij een zwemvereniging wordt elk lid verondersteld de risico’s van het
zwemmen en de daarbij horende activiteiten te kennen en te aanvaarden. Het is leden
echter wel vrij om een eventuele bijkomende polis af te sluiten bij een maatschappij van
hun keuze.
VI. Sportmedische begeleiding van leden
1. STT vzw geeft via de hoofdtrainer advies over eventuele risico’s tijdens het sporten en over
hoe de gezondheid kan worden bevorderd en de prestaties worden verbeterd. De
hoofdtrainer kan een zwemmer het competitiezwemmen of de trainingen ontzeggen als hij
de zwemmer hiervoor niet geschikt vindt en zal hierover de ouders inlichten.
2. Om aan competities te mogen deelnemen moet hij/zij bij aanvang van ieder zwemjaar
(september) een medisch getuigschrift bezorgen aan het secretariaat van STT vzw waaruit
blijkt dat hij/zij geschikt is om competitiesport te beoefenen.
VII. Bijzondere bepalingen
Dit Reglement van Interne Orde kan volgens de statuten van STT vzw door een tweederde
meerderheid van de Raad van Bestuur gewijzigd worden. Elke wijziging dient binnen 2
weken aan leden bekendgemaakt te worden.
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