Zwemclub Rosas Oostakker vzw
Aangesloten bij KBZB – VZF nr 260
Maatschappelijke zetel: Magergoedhof 13, 9041 Oostakker
Website: www.zwemclubrosas.be
Ondernemingsnummer: 0416-522-453
Reknr: BE16 8905 3414 4574

Huishoudelijk en sportief reglement

1. Inleiding
Zwemclub Rosas Oostakker (verkort ZRO) werd opgericht in november 1976 waarbij het letterwoord
Rosas staat voor Recreatie van Ouders en Studenten ter Aanmoediging van de Sport. Via deze
zwemclub en de zwemsport wil ZRO een club zijn waar iedereen zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en
zich op een gepaste manier kan ontplooien, maar altijd op die manier dat ze de zwemsport hoog in
het vaandel dragen en de bewustwording ervan ten volle ervaren.
Sedert 1 september 2014 is de thuisbasis het zwembad Lago Rozebroeken te Sint-Amandsberg.
Iedereen (leden , trainers/lesgevers , bestuursleden , vrijwilligers, ouders en overige betrokkenen)
die deelneemt aan activiteiten van de zwemclub wordt geacht op de hoogte te zijn van dit
huishoudelijk reglement en er ook naar te handelen.
Dit huishoudelijk reglement is steeds ter inzage op de website van ZRO en geldt voor alle leden.
Trainers/lesgevers, bestuursleden, vrijwilligers, ouders en overige betrokkenen verbinden zich er dan
ook toe vanaf het moment dat ze lid worden van onze zwemclub op de hoogte te zijn van dit
reglement, het te hebben gelezen, ermee akkoord te zijn en het zullen naleven. Voor minderjarigen
geldt bovendien dat de ouders op de hoogte moeten zijn van dit reglement. Het bestuur is ten allen
tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen door te voeren aan dit huishoudelijk reglement. Op de
website wordt steeds de meest recente versie gepubliceerd.
2. Algemeen
ZRO gebruikt de Nederlandse taal bij haar werking, organisatie en communicatie naar de leden.
Ieder lid heeft de plicht iedere wijziging (adres ,e-mail ,gezinssituatie , … ) die van belang is voor de
club door te geven aan het bestuur. Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt
voor administratieve en/of veiligheidsredenen, volledig conform de Europese privacywetgeving
(GDPR – General Data Protection Regulation) van toepassing sedert 25 mei 2018.

Tijdens activiteiten van de zwemclub, of activiteiten waaraan de zwemclub deelneemt of meewerkt,
kunnen foto's en/of beeldmateriaal genomen worden. Deelname aan ZRO-activiteiten betekent dat
men toestemming verleent aan Zwemclub Rosas Oostakker vzw om deze beelden in het kader van de
werking op al haar dragers, zoals o.m. website te publiceren.
Deze foto's mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden. ZRO zal deze foto's
ook niet bezorgen aan commerciële firma's die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun
publiciteit, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de ouders/voogd.
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In geval van het bovenvermelde portretrecht heeft ieder lid het recht om dit portretrecht te
weigeren door dit schriftelijk aan het bestuur te melden ten laatste 1 maand na inschrijving of
verlenging van het lidmaatschap. Foto's genomen en gepubliceerd gedurende deze maand kunnen
op deze weigering niet meer verhaald worden
3. Lidgelden
De lidgelden worden door het bestuur vastgelegd . Dit gebeurt op halfjaarlijkse en jaarlijkse basis
(recreatie, vervolmaking en competitie) of per periode of reeks (zwemschool,
(jong)volwassenzwemmen). Betaalde lidgelden worden niet terugbetaald.
Bij het niet tijdig betalen van deze lidgelden wanneer daarom verzocht werd, wordt de zwemclub
ontslagen van haar verantwoordelijkheid, m.a.w. desbetreffende persoon zal niet langer verzekerd
zijn ingeval van ongeval of verwondingen.
Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap gaat in :
- Wanneer het lid niet tijdig zijn/haar bijdrage (lidgeld) vernieuwt.
- Wanneer het lid een schriftelijke opzegging doet van zijn/haar lidmaatschap.
- Wanneer het lid geschorst of uitgesloten wordt.
- Wanneer het lid het huishoudelijk reglement niet naleeft.
- Wanneer meerdere malen werd vastgesteld dat het lid het zwembadreglement niet heeft
nageleefd.
Uittredende of uitgesloten leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen
derhalve ook nooit aanspraak maken op teruggave van het gehele of gedeeltelijke lidgeld of
vergoeding vragen voor de gedane inbreng.
4. Bestuur
De leden van het bestuur staan vermeld op de website. Bij vragen , problemen , voorstellen ,
klachten, wensen kunnen de leden van het bestuur te allen tijde gecontacteerd worden. Deze zullen
naar vermogen een gepast antwoord en/of resultaat beogen.
5. Algemene gedragsregels
Conform de gedragsregels van de Vlaamse Zwemfederatie vraagt ook ZRO om volgende waarden en
normen te respecteren voor, tijdens en na de beoefening van de sport:
-

-

We gedragen ons altijd sportief, ook wanneer de anderen minder sportief zijn
We kunnen omgaan met ons verlies, kunnen verliezen is ook een deel van de sport
We hebben respect voor iedereen , we aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren
niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk,
prestaties.
We schelden en pesten niet.
We gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
We blijven van elkaars spullen af.
We houden het zwembadcomplex en de omgeving proper en dragen zorg voor het gebruikte
materiaal. Schade of vandalisme is steeds ten laste van de persoon die dit heeft aangericht.
Gebruik van alcohol en drugs is uit den boze, er geldt een absoluut rookverbod in het
zwembadcomplex.

6. Gedragsregels voor de zwemmer
Stiptheid en aanwezigheden
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Zwemmers worden op tijd verwacht in het zwembad voor de start van hun training. Op tijd betekent
dat de zwemmer zich ten vroegste 15 minuten voor aanvang van de les/training naar de kleedkamers
begeeft. Competitiezwemmers worden 15 minuten voor aanvang van de zwemtraining in het
zwembad verwacht voor de opwarming.
Indien de zwemmer meer dan 2 weken afwezig is omwille van ziekte, wordt de trainer hiervan
verwittigd.
Gebruik van de kleedkamers
De kleedkamers worden uitsluitend gebruikt om zich om te kleden en worden na elk gebruik netjes
achtergelaten. Kleedkamers en douches zijn geen speelruimte.
De club is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, beschadiging of diefstal dus vermijd het
meebrengen van kostbare voorwerpen (sierraden, gsm, geld enz.). Zwemkledij en –uitrusting worden
bij voorkeur genaamtekend.
Zwemmers dienen uiterlijk na 15 minuten de kleedkamers te hebben verlaten.
Verandering zwemgroep
Het veranderen van reeks/groep gebeurt enkel na overleg tussen de sportief verantwoordelijke en
de lesgever/trainer en dit volgens de vooropgestelde normen.
7. Gedragsregels voor de ouders
Het is de ouders niet toegestaan om tijdens de zwemlessen of trainingen het zwembad te betreden,
overeenkomstig de voorschriften van het zwembad.
Kinderen die zich nog niet alleen kunnen omkleden en zeker kinderen van de zwemschool kunnen
zich door 1 ouder/begeleider laten vergezellen in de door de club aangewezen kleedruimtes.
Douchen na de zwemles of training mag, maar ouders zijn in de doucheruimte, overeenkomstig de
voorschriften van het zwembad, niet toegelaten.
Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat zwemmers tijdig gebracht en afgehaald worden in de
inkomhal van het zwembad. De club is geenszins verantwoordelijk voor wat buiten het sportcomplex
gebeurt.
Ouders, grootouders of begeleiders en sympathisanten worden verzocht de zwemmers tijdens een
les/training/wedstrijd wel aan te moedigen maar niet over te gaan tot het geven van welgemeende
goede raad en coaching. Hiervoor kregen onze trainers en afgevaardigden de nodige lessen en
vaardigheden mee.
8. Sancties bij niet-naleving
Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen door het bestuur (eventueel na overleg
met lesgever en/of trainer) sancties worden genomen. Deze kunnen onder andere bestaan uit
waarschuwingen, schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden, gedwongen groepswijziging tot
zelfs ontslag als lid van de vereniging. Alle aanleidingen tot sancties zijn een zaak ter beoordeling van
het bestuur.
9. Competitie
Het doel bij competitiezwemmen is het optimaliseren van de zwemmer zijn kunnen (prestaties,
snelheid en zwemstijl), met als doel deel te nemen aan wedstrijden op competitieniveau. Dit kan
alleen bereikt worden door veel, regelmatig en met volle inzet te trainen.
Gedragsregels competitiezwemmers
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Naargelang de groep zijn er minimum aanwezigheden op training vereist. Indien een zwemmer te
vaak afwezig is, kan hij/zij worden doorverwezen naar een andere trainingsgroep of recreatie.
Langdurige afwezigheden (ziekte, schoolreizen,…) dienen voor zover mogelijk, te worden
doorgegeven aan de trainer.
Bij niet deelname aan wedstrijden omwille van ziekte zorg je voor een doktersattest uiterlijk 24u na
de wedstrijd en verwittig je volgens de aangegeven procedure op de uitnodiging. Zoniet zal je
afwezigheid op wedstrijd aanzien worden als forfait en zal er een boete (startgeld + administratieve
sanctie) volgen die door de zwemmer wordt betaald.
Deelname aan wedstrijden worden door de trainer bepaald. De zwemmer wordt via email
uitgenodigd door de sportsecretaris.
Competitiezwemmers mogen enkel deelnemen aan wedstrijden georganiseerd binnen verband van
de KBZB/VZF waarvoor zij door de club worden uitgenodigd (uitzondering: wedstrijden in
schoolverband en open water). Deelname aan wedstrijden bij andere organisaties zullen aanleiding
geven tot schorsing voor verdere deelname aan officiële wedstrijden.
Deelname aan (zomer)stages
Ter voorbereiding van belangrijke wedstrijden nl. het Zomercriterium, de Belgische
jeugdkampioenschappen of Belgische Kampioenschappen wordt door de club een zomerstage
georganiseerd. Deelnemen aan de stage kan enkel indien er ook wordt deelgenomen aan één van
deze wedstijden.
Wie onvoldoende aanwezigheden heeft of de beoogde trainingsintensiteit niet haalt, kan uitgesloten
worden voor de kampioenschappen door de verantwoordelijke trainer. De betrokken zwemmer
betaalt de wedstrijdkosten en eventuele niet recupereerbare verplaatsings-en verblijfskosten.
Deelname aan wedstrijden
Bij aankomst op de wedstrijdlocatie meldt de zwemmer zich steeds eerst bij de afgevaardigde.
Tijdens de wedstrijden draagt de zwemmer de kledij zoals voorgeschreven door de zwemclub
(minimaal een badmuts en t-shirt met clublogo).
Elke zwemmer blijft tot afloop van de wedstrijd. In geen geval vertrekt een zwemmer zonder
zijn/haar trainer/afgevaardigde hierover te informeren.
Deelname aan finales is verplicht tenzij anders aanbevolen door de trainer.
Eventuele behaalde medailles en prijzengeld dienen door de zwemmer zelf afgehaald te worden.
10. Ongevallen en verzekering
Iedere aangesloten zwemmer, trainer, redder is door onze zwemclub verzekerd. Bij ongeval of
kwetsuren kan men door melding aan trainer/clubredder of bestuur hiervan gebruik maken indien
ondergenoemde punten van toepassing zijn:
Deze verzekering geldt 15 minuten voor de training , tijdens de training en 15 minuten na de training.
De club noch de verzekering kan dus aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kwetsuren,
verlies, … indien dit :
•
•
•

Voorval te wijten is aan agressie, pesten, uitlokking, spelen, vandalisme, intoxicatie van
verdovende middelen
Buiten de verzekerde uurregeling valt van desbetreffende persoon
Buiten het zwembadcomplex of de kleedkamers gebeurt.
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