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Huishoudelijk reglement 
Lichterveldse zwemclub vzw 

 
Hoofdstuk 1 : doel 

 

Artikel 1 

 
Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Lichterveldse 

zwemclub vzw (verder LZK). De leden erkennen er kennis van te hebben genomen, en dienen 

er zich aan te houden. 

 

De bedoeling van LZK is, op een sportieve en gezonde manier de zwemsport te promoten. 
 
 
Hoofdstuk 2 : leden 

 

Artikel 2 

 
De club staat open voor iedereen, zonder enig onderscheid. 

De LZK- zwemschoolleden hebben voorrang ten opzichte van de nieuwe inschrijvingen 

(groep kikkers). 

De leden moeten zich neutraal, wellevend en sportief gedragen. 

 

Artikel 3 
 

LZK kent volgende activiteiten : 

- zwemmen : recreatief en/ of in competitie- verband 

- watergewenning 

- zwemschool 
 

De aansluiting bij LZK is pas volledig, nadat het inschrijvingsgeld is betaald, het 

inschrijvingsformulier 

duidelijk en volledig is ingevuld en het nodige doktersattest is ingevuld en terugbezorgd. 

 

Elk lid van LZK sluit zich automatisch aan bij de federatie waarbij LZK is bij aangesloten. 
Elk lid moet zich schikken naar de door deze federatie opgelegde reglementering. (Sporta) 

 

Artikel 4 

 

Een werkjaar van LZK volgt het werkjaar van de federatie waarbij de club is aangesloten. 
 

Artikel 5 

 

Een lid is vrij, al dan niet deel te nemen aan de door de club georganiseerde activiteiten. 
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Artikel 6 

 

Elk lid houdt zich aan de uurregeling van LZK, deze uurregeling kan steeds worden 
geraadpleegd op de website van de club (www.zwemclublichtervelde.be) of bij het bestuur. 

Iedereen dient ten minste 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn in het 

zwembad. 

 

Artikel 7 

 
Het volgen van de training, betekent het respecteren van de beslissingen van de trainer. Bij 

het niet naleven van deze beslissingen, heeft de trainer autonoom het recht het lid de 

training te ontzeggen. 
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Artikel 8 

De toegekende startplaatsen met de clubkampioenschappen zijn bindend. 
 
 
Hoofdstuk 3 : Raad van Bestuur 
 

Artikel 9 

 

De Raad van Bestuur bestaat maximaal uit 10 leden, waaronder : 

- voorzitter : het coördineren van alle taken 
- ondervoorzitter : vertegenwoordigt de voorzitter bij diens afwezigheid 

- secretaris : verzorgt alle briefwisseling, zorgt voor de inschrijvingen, staat in voor de 

inschrijvingen van de wedstrijden, … 

- penningmeester en commissaris: verzorgen de financiële kant en het ledenbestand 

- bestuursraadleden : staan de Raad van Bestuur bij 

-  
Artikel 10 

 

De Raad van Bestuur vergadert 2 keer per jaar : één keer in juli met het oog op het nieuwe 

werkjaar en 

één keer in de Kerstvakantie voor de evaluatie en de werking van het lopende werkjaar 
 

Artikel 11 

 

Alle leden zijn vrij agendapunten via de bestuursraadleden door te geven aan de Secretaris 

 

Artikel 12 
 

De Secretaris zorgt voor de uitnodiging van de Raad van Bestuur, alsook de uitnodigingen 

van de Algemene Vergadering die minstens 8 dagen voor de vergadering schriftelijk dient te 

gebeuren 

 
Artikel 13 

 

Opmerkingen of nieuwe ideeën voor de Raad van Bestuur mogen geuit worden aan de 

bestuursraadleden. Trainers in functie, dienen zich te kunnen concentreren op hun taak, en 

bijgevolg is het niet toegelaten deze mensen lastig te vallen met niet- zwemtechnische 

onderwerpen. 
 

Artikel 14 

 

Alle aankopen, investeringen voor de club, worden pas gedaan na goedkeuring door de Raad 

van Bestuur. 
 

Artikel 15 

 

Slechts 1 stemrecht wordt toegekend aan Bestuursraadlieden met verwantschap tot de 2de 

graad en wonende op hetzelfde adres. 

 
Artikel 16 

 

Tot de taken van de Raad van Bestuur behoren 

- het waken over de strikte toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement 

- het beheren van de club zoals het een goede huisvader behoort 
- het bijeenroepen van de Algemene Vergadering 

- het regelmatig bijsturen van het huishoudelijk reglement 

 

Artikel 17 
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Volgende bestuursfuncties zijn herkiesbaar in de paren jaren 

- voorzitter 

- secretaris 

- 3 bestuurders : de Raad van Bestuur houdt de lijst bij 

 
Volgende bestuursfuncties zijn herkiesbaar in de onpare jaren : 

- ondervoorzitter 

- penningmeester 

- 3 bestuurders : de Raad van Bestuur houdt de lijst bij 

 
Commissarissen worden jaarlijks benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van 

Bestuur kan een voorstel indienen. 

 
 
Hoofdstuk 4 : lidgeld 

 
Artikel 18 

 

Het lidgeld wordt als volgt bepaald : 

 

Prijzen van lidgelden, verzekeringsbijdragen en beurtenkaarten vanaf seizoen 2013-2014: 
 

Voor wie Bedrag Dit bedrag omhelst 

1ste, 2de lid, … van de familie € 120,00* Verzekering + lidgeld 

Zwemschool: 20 lessen 

Extra lesbeurt 

€ 95,00 

€ 3,00 

Verzekering + lidgeld + 

gebruik zwembad + lesgever 

Volwassenen € 85,00 Verzekering + lidgeld 

 

Kinderen vanaf het 3de kleuter kunnen zich inschrijven op de wachtlijst voor de zwemschool. 

De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de inschrijvingsdatum en is definitief na 

betaling van een voorschot van € 20,00. 
 

* Inschrijvingen voor 24 augustus 2013: lidgeld = € 110. 

 

Artikel 19 

 

De leden van de Algemene Vergadering worden geacht hun verzekering te betalen, het 
lidgeld wordt ten laste genomen door LZK. 

 
 
Hoofdstuk 5 : algemene praktische afspraken- diversen 

 
Artikel 20 

 

Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement, kunnen er sancties worden getroffen 

door het Raad van Bestuur. 

 

Artikel 21 
 

Vervoersregeling en vergoeding voor het transport naar een zwemwedstrijd en vergaderingen 

wordt niet vergoed. 

 

Artikel 22 

 
Reisonkosten vergoeding voor de trainers en hulptrainers, wordt bepaald door de Raad van 

Bestuur.  

 

Artikel 23 
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De trainers laten minstens één dag voordien aan de bevoegde persoon binnen het bestuur 

weten wanneer zij niet kunnen aanwezig zijn op de training, behalve in uitzonderlijke 

omstandigheden (bv. ziekte). Bij voorkeur zorgt de afwezige trainer zelf voor vervanging voor 

de training waarop hij niet kan aanwezig zijn.  

 

De trainers krijgen een baan toegewezen om een baan te trainen, en gaan het engagement 
aan om de trainingen in die zin op te bouwen dat in het seizoen de doelstellingen worden 

bewerkstelligd. Hoe de trainingen worden ingevuld, is de autonomie van de trainer, op 

voorwaarde dat de doelstellingen worden nagestreefd en dat het schema van de wedstrijden 

van de competitiezwemmers word gerespecteerd en er naartoe wordt gewerkt. 

 
2 keer per seizoen worden de zwemmers getest, één keer met de herfstvakantie en één keer 

met de paasvakantie. De testen worden afgenomen door de hoofdtrainer en de 

jeugdcoördinator.  

 

Artikel 24 

 
De trainers gaan tevens het engagement aan om aanwezig te zijn op minstens 2 

interclubwedstrijden (de trainers dienen daarnaast ook aanwezig te zijn op het 

clubkampioenschap van LZK en het eendjescriterium). De trainers gaan tevens het 

engagement aan om minstens 1 bijscholing te volgen (ofwel in het voorjaar ofwel in het 

najaar), zodat ook de trainers op de hoogte blijven van de laatste technieken en de meest 
recente aanpassingen in de reglementen. 

 

Artikel 25 

 

Inschrijvingen voor wedstrijden, gebeuren uitsluitend via de website 

(www.zwemclublichtervelde.be), enkel voor degene voor wie het absoluut onmogelijk is om 
via de website in te schrijven (door het niet hebben van een pc of internet), kan de 

inschrijving gebeuren bij Gilbert of Dorine. 

 

De club is niet verantwoordelijk voor te late verrichte, verkeerde gedane of vergeten 

inschrijvingen. 
 

Artikel 26 

 

De reglementering betreffende Vlarem, moet gevolgd worden, evenals de Federale en 

Vlaamse wetgeving i.v.m. medisch verantwoorde sportbeoefening. 

 
Artikel 27 

De Algemene Vergadering vergadert 2 keer per jaar : één keer in juli met het oog op het 

nieuwe werkjaar en één keer in de Kerstvakantie voor de evaluatie en de werking van het 

lopende werkjaar. 

 
Artikel 28 

 

Er wordt gestreefd naar een ware, sportieve clubgeest. Het dragen van een clubbadmuts is 

een benadrukking van het samenhorigheidsgevoel, en het dragen van de clubbadmuts is 

dan ook verplicht. 

 
Een LZK badmuts kan vergregen worden voor de prijs van €8,5. 

 

Artikel 29 

 

Materialen : enkel de bevoegde personen hebben toegang tot de materialen, eigendom van 
LZK v.z.w. 
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Iedereen gebruikt deze materialen als een goed huisvader, en bergt ze terug op na het 

gebruik ervan. Bij opzettelijk stuk maken van materiaal van LZK, is de Raad van Bestuur 

gerechtigd de schade te verhalen op het lid. 

 

Aankoop en vervanging van materiaal wordt aangebracht bij de Raad van Bestuur. Het 

materiaal is en blijft eigendom van LZK v.z.w. 
 

Artikel 30 

 

Sponsoring : voorwaarden en tarieven worden bepaald door de Raad van Bestuur. 

 
Artikel 31 

 

In de zwembaden is het aangeraden om steeds gebruik te maken van de afsluitbare kastjes, 

dit om diefstal en beschadiging te voorkomen. In elk geval, kan LZK niet worden 

aangesproken, in het geval van diefstal, beschadiging, of soortgelijk geval. 

 
Artikel 32 

 

Nevenactiviteiten worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de Raad van 

Bestuur, die alle beslissingsrecht inhoudt. 
 
Artikel 33 

 

Het huishoudelijk reglement kan ieder moment worden gewijzigd.  

 

Dit huishoudelijk reglement vormt één en geheel met het vrijwilligerscontract afgesloten 

tussen LZK met elk van zijn/ haar vrijwilliger. 
 

Artikel 34 

 

Het huishoudelijk reglement is terug te vinden op de website van LZK 

(www.zwemclublichtervelde.be). 
Ieder lid en iedere trainer erkent het huishoudelijk reglement te kennen, en dit te 

respecteren. 


