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ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van
de statuten van de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd.
In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang
hebben.
ARTIKEL 2 LEDEN
§ 2.1 Soorten leden
De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:
-

-

Werkende leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering.
De voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de
statuten. Een lijst van werkende leden wordt bijgehouden op de zetel. De rechten en
plichten van de werkende leden worden verder omschreven in de statuten.
Toegetreden leden: ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen actief aan sport
in de vereniging en betalen het vereiste lidgeld. De rechten en plichten van de toegetreden
leden worden verder omschreven in de statuten.

Hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de statuten van de
vereniging.
§ 2.2 Leeftijdsgroepen
De vereniging richt zich op spelers vanaf 4 jaar. Naargelang de leeftijd zullen zij in de juiste groep
ingedeeld worden.
§ 2.3 Het lidmaatschap
1. Aansluiting
De kandidaat speler krijgt de gelegenheid om gedurende een proefperiode van 4 lessen te
ondervinden of handbal hem / haar ligt. Kandidaat spelers zijn verzekerd tijdens deze proefperiode.
Indien men nadien wenst aan te sluiten tot de vereniging wordt er een uitnodiging tot betalen van
het lidgeld bezorgd aan de wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd). Het lidgeld dient binnen
de twee weken na uitnodiging tot betaling voldaan te worden.
a. De aanmelding dient online te gebeuren door de speler, of wettelijke vertegenwoordiger igv een
minderjarige speler, via het platform van de Vlaamse Handbalvereniging. Een handleiding kan bij
het bestuur opgevraagd worden.
b. Het bestuur zorgt voor de bevestiging van de aanmelding binnen de week na ontvangst van het
gevraagde lidgeld.

2. Lidgeld
De bedragen worden elk seizoen opnieuw geëvalueerd en vastgelegd.
Men betaalt minder voor het aansluiten van een tweede, derde of elk daaropvolgend kind uit
hetzelfde gezin.
Het lidgeld dient binnen de twee weken na vraag tot betaling op rekening van de club te staan.
Spelers die hun lidgeld niet betaald hebben, worden niet toegelaten op trainingen, wedstrijden en
tornooien.
Wie als speler betaald heeft, geniet tevens de volgende voordelen:
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1. Spelers wonen de trainingen bij en mogen de wedstrijden of tornooien meespelen. Zij verkrijgen
hiervoor hun spelerslicentie.
2. Spelers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid via de
aansluiting bij de federatie.
§ 2.4 Rechten en plichten van de leden
Alle leden verbinden zich tot volgende afspraken:
-

-

-

-

Ieder toegetreden lid wordt gewezen op het bestaan van dit intern reglement (en in
voorkomend geval, de statuten). Een exemplaar wordt bezorgd aan de toegetreden leden
of er wordt meegedeeld waar het intern reglement ingekeken kan worden. In de statuten
verschijnt, conform het WVV, een datum waarop de laatste wijzigingen aan het intern
reglement werden aangebracht.
Door het lidmaatschap mogen de toegetreden leden deelnemen aan trainingen en in
voorkomend geval wedstrijden. De sportieve eindbeslissing over de deelname aan
wedstrijden berust steeds bij de trainer.
Ieder toegetreden lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de
vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke
termijn van antwoord te voorzien.
Ieder toegetreden lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het
bestuur van de vereniging.
Ieder toegetreden lid betaald tijdig het lidgeld. De tarieven worden medegedeeld bij
verzoek tot betaling.
Ieder toegetreden lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle
andere richtlijnen opgelegd door het bestuur te zullen naleven.
Ieder toegetreden lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij het
aangesloten is naleven. Bij schending van bepalingen uit deze reglementen, kan een lid
voor de tuchtcommissie van de federatie moeten verschijnen. Alle opgelegde straffen of
boetes die toegerekend worden aan het desbetreffende lid, worden uitgevoerd of betaald
door het lid in kwestie.

§ 2.5 Aansprakelijkheid van de leden
Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging
aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen
die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet
door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
ARTIKEL 3 PRAKTISCHE AFSPRAKEN
§ 3.1 Training en wedstrijden
Om alles in goede banen te leiden vragen we aan spelers en toeschouwers zich aan een paar
afspraken te houden:
Trainingen starten en eindigen stipt. Wees op tijd!
Indien je niet (op tijd) aanwezig kan zijn, verwittig je steeds de trainer/coach.
Op trainingen en wedstrijden wordt een positieve instelling en totale inzet verwacht.
Spelers krijgen een trainingsbal ter beschikking op de trainingen. Indien gewenst mag ook
een eigen gepersonaliseerde bal mee op training.
Alle spelers helpen mee bij het klaarzetten en wegbergen van het materiaal
(ballen, kegels, doelen... ).
Laat geen ballen of waterflessen zomaar ergens rondslingeren in de zaal.
Als de trainer iets zegt, kijk je hem aan, je houdt de bal stil en luistert aandachtig.
Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.
Trainingen worden niet gestoord. Ouders en andere toeschouwers mogen enkel bij de
proeflessen aanwezig blijven op de training.
De sportinstallaties, kleedkamers, worden proper achtergelaten.
Na de wedstrijd en bij de wedstrijden van andere jeugdploegen gedragen we ons
sportief.
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§ 3.2 Kledij en sporthygiëne
-

-

-

-

-

-

Op training is sportieve kledij verplicht. Onder sportieve kledij verstaan we een korte
broek, T-shirt en sportschoenen met witte of kleurvaste zool. Dit moet op training steeds
gedragen worden. Sportschoenen die buiten gedragen worden, zijn niet toegelaten in de
sporthal.
Het dragen van sieraden en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden tijdens
training en wedstrijd. Piercings worden om eigen gezondheid en veiligheidsredenen
afgeraden, indien toch dienen ze afgeplakt te worden tijdens training/wedstrijden.
Wees voorzichtig met je persoonlijke bezittingen. Tenzij anders aangegeven, laat niets
achter in de kleedkamer en breng je sporttas mee in de zaal tijdens wedstrijden (thuis en
op verplaatsing) en trainingen.
In geen geval, in eigen sportaccommodatie of op verplaatsing kan de club verantwoordelijk
worden gesteld voor het verlies van persoonlijke bezittingen of voor diefstal. Dergelijke
voorvallen moeten wel gemeld worden aan de trainer en/of de ploegverantwoordelijke.
Vanaf leeftijdsgroep JM12 is het verplicht te douchen na iedere training en wedstrijd.
Wedstrijdshirt en -broekje worden door de club geleverd. Zorg er steeds voor dat je je
wedstrijdkledij in de tas steekt na de wedstrijd! Voor het wassen van de ploeguitrusting
rekenen wij op de bereidwilligheid van de ouders.
Het omkleden en douchen na de activiteiten mag maximaal 20 minuten duren. Alleen de
spelers, de coach en de ploegverantwoordelijke komen in de kleedkamer.

ARTIKEL 4 GEDRAGSCODE
§ 4.1 Gedragscode Spelers
-

-

-

-

-

Wees sportief voor vriend en tegenstander.
Alcohol en tabak hebben een negatieve invloed op de fysieke conditie. Op die manier
verpruts je een deel van het werk op een training. Je kan niet tot de beteren behoren als je
rookt en/of alcohol drinkt.
Druggebruik heeft zeer ernstige gevolgen en geeft onherroepelijk aanleiding tot
verregaande sancties. Er volgt een onderzoek waarna het bestuur zich zal beraden over de
te nemen maatregelen. Deze sancties van de club uit staan los van deze die kunnen
genomen worden door de VHV en/of wettelijke overheid.
Het gebruik van een GSM kan zeer functioneel zijn zoals voor de contact name met ouders
voor het oppikken na de training en/of wedstrijd. Dit gebruik dient te gebeuren op een
gepaste plaats en tijdstip en mag nooit als storend aan het ploeggebeuren worden ervaren.
GSM’s worden niet gebruikt in de kleedkamer of op het terrein! Dit is van toepassing bij
trainingen en op wedstrijden. In geval van overtreden van deze regel worden sancties
genomen door het bestuur. Misbruiken met GSM, zoals het nemen van foto’s en
videobeelden op ongeoorloofde plaatsen worden zeer ernstig genomen en consequent
bestraft. De sancties van de club uit, staan los van deze die kunnen genomen worden door
de VHV en/of wettelijke overheid.
Diefstal of andere criminele activiteit wordt onmiddellijk aan de politie gemeld en heeft de
verwijdering uit de club als gevolg. Hiertegen is geen verhaal mogelijk! Betaalde lidgelden
worden in dergelijk geval niet terugbetaald.
Snoep en kauwgom worden tijdens trainingen en wedstrijden niet geduld.

§ 4.2 Gedragscode Trainers
-

-

De trainers dienen zich respectvol te gedragen in de contacten met het bestuur, spelers,
andere trainers en ouders.
Alcoholgebruik en roken zijn verboden tijdens de trainingen en wedstrijden: zowel voor
trainers als spelers.
De trainer dient tijdig aanwezig te zijn (10 minuten voor elke activiteit) om de spelers op te
vangen, materiaal klaar te zetten en eventueel ouders te woord te staan ivm problemen
(jeugd).
De trainers baseren de trainingen op de leerlijn opgesteld door de technisch directeur van
de Vlaamse Handbalvereniging.
De trainers zorgen voor een positieve uitstraling van de club.
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-

De trainers volgen bijscholing waar nodig, gericht op de leeftijdscategorie waar ze les aan
geven.
De trainer zoekt tijdig vervanging indien zelf niet in de mogelijkheid om training te geven
op de vastgestelde dagen. Dit wordt tevens aan het bestuur gemeld zodat de vervanging
tijdig kan doorgegeven worden aan de Vlaamse Handbalvereniging.
De trainer controleert voor het verlaten van de sporthal alle kleedkamers op orde en
netheid. Eventuele bemerkingen worden doorgegeven aan het bestuur.
De trainer wacht tot alle ouders hun kinderen hebben opgehaald.

-

§ 4.3 Gedragscode Ouders of Wettelijke vertegenwoordigers
-

-

Ouders worden uitgenodigd om te blijven kijken tijdens de proeftrainingen. Bij de overige
trainingen vragen we de ouders om niet aanwezig te zijn. Dit om de kinderen, vooral de
jongste groepen, niet af te leiden.
Ouders dienen uiterlijk 20 minuten na de training hun kinderen afgehaald te hebben.Bij trainingen en wedstrijden respecteren ouders de beslissingen van de trainer. Eventuele
bemerkingen kunnen na de wedstrijd of training opgenomen worden met de trainer.

ARTIKEL 5 TUCHT EN SANCTIES
-

In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet,
dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of
waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
Het bestuur is bevoegd om, naast een straf welke aan een speler of ander lid wordt
gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende straf vanuit de
vereniging op te leggen.
Bij een beslissing als bedoeld in bovenstaande van dit artikel heeft het desbetreffende lid
een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient,
6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt
bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris
van de vereniging.

-

-

ARTIKEL 6 VEILIGHEID
Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen
deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom tot het naleven van
volgende punten:
-

Alle leden, bestuurders en vrijwilligers worden maximaal beschermd door het afsluiten van
de nodige verzekeringen
Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of
seksueel grensoverschrijdend gedrag
Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen
Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen
Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven
Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan

ARTIKEL 7 SPONSORING
De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden
communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Daarnaast kan de leden ook
gevraagd worden om wedstrijdkledij te dragen waarop het logo van de sponsor(s) is afgebeeld.
ARTIKEL 8 PRIVACY
De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden
te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de
privacyverklaring van de club behandeld.
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ARTIKEL 9 WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT
Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging
bepaald. Bij gebreke aan statuten of enige regeling hieromtrent, zal het reglement enkel aangepast
kunnen worden door het bestuur van de vereniging.
De laatste wijziging vond plaats op 23 juli 2020.
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