Intern Reglement
ARTIKEL 1 ALGEMEEN
Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van
de vereniging, zoals die op de rechtbank van koophandel werden gepubliceerd.
In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.
De vereniging verzendt een kopie van dit intern reglement, samen met de mededeling van de lidgelden voor het
nieuwe seizoen, per e-mail naar elk potentieel lid en plaatst dit eveneens op de website.
ARTIKEL 2 LEDEN
De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:
 Effectieve leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De
voorwaarden waaraan de effectieve leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten. Een lijst van
effectieve leden wordt bijgehouden op de zetel.
 Toegetreden leden: ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen actief aan sport in de
vereniging en betalen het vereiste lidgeld.
Leden moeten voldoen aan de inschrijvingsmodaliteiten onder artikel 3 en stemmen in met het doel, de statuten
en dit intern reglement. Het niet naleven daarvan kan uitsluiting uit de vereniging tot gevolg hebben.
ARTIKEL 3 INSCHRIJVEN EN LIDGELD
Het jaarlijks lidgeld bestaat uit twee delen:
 de bijdrage aan de clubwerking, die bepaald wordt door het zetelend bestuur;
 de bijdrage van de federatie of licentiebijdrage, die bepaald wordt door BTDF of 3VL en door de
vereniging aan de leden die dergelijke licentie wensen, wordt doorgerekend.
Inschrijvingen dienen jaarlijks vóór 16 december te gebeuren, opdat het dagelijks bestuur tijdig de formaliteiten bij
3VL kan vervullen. De licentie en eventuele wedstrijdkledij worden pas na betaling van het lidgeld uitgereikt.
Een inschrijving is pas definitief nadat volgende zaken werden ingeleverd bij het dagelijks bestuur:
 volgende persoonsgegevens: naam, adres, GSM nummer (&- voor jeugd - telefoon ouders), e-mail
adres (& - voor jeugd - e-mail adres ouders), geboorteplaats, geboortedatum, contact in geval van nood
(naam + telefoonnummer), gewenst type lidmaatschap;
 een medische fiche (indien vereist door 3VL);
 het verschuldigde jaarlijkse lidgeld (over te schrijven op de clubrekening).
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Een lid dat uit de vereniging treedt of door de vereniging
uitgesloten wordt, zal eventueel in bruikleen gekregen materiële steun van de vereniging onmiddellijk teruggeven.
In geen geval draagt de vereniging enige verantwoordelijkheid m.b.t. de schulden, onkosten of beloftes gemaakt
door een effectief, uittredend of toetredend lid in naam van de vereniging.
Atleten die overkomen van een andere club, staan zelf in voor de eventuele transferkosten en nodige
documenten.
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ARTIKEL 4 VEILIGHEID
Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de
activiteiten. De 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. In dit kader heeft de vereniging ook voorzien in de aanstelling van een
vertrouwenspersoon die belast is met het opvangen van personen die vinden dat ze het slachtoffer zijn
van pesterijen of gewelddadig gedrag en het hen helpen zoeken naar oplossingen. Contactgegevens
van de vertrouwenspersoon kunnen op de website worden teruggevonden.
- 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 5 LICHAMELIJKE EN MATERIELE SCHADE
Bij een ongeval, stelt het lid het dagelijks bestuur binnen de vijf (5) werkdagen op de hoogte. Het dagelijks
bestuur zal het digitaal aangifteformulier opstellen en het dossiernummer aan het lid meedelen. Het lid zal zijn
medische attesten rechtstreeks naar de verzekeraar opsturen onder vermelding van het dossiernummer.
De vereniging is op geen enkel ogenblik aansprakelijk voor materiaal van haar leden. Indien de vereniging het
vervoer van materiaal van haar leden op zich neemt, is dat op het risico van de eigenaar van dat materiaal.
ARTIKEL 6 RECHTEN VAN DE LEDEN
Alle leden hebben volgende rechten:
 Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van dit intern reglement (en in voorkomend geval, de statuten).
Een exemplaar wordt bezorgd aan de leden of er wordt meegedeeld op waar het intern reglement
ingekeken kan worden.
 Leden mogen deelnemen aan trainingen en in voorkomend geval wedstrijden. De sportieve
eindbeslissing over de deelname aan wedstrijden in het kader van de ploegencompetitie berust steeds
bij de trainer in samenspraak met de sportieve cel.
 Ieder 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.
ARTIKEL 7 PLICHTEN VAN DE LEDEN
Alle leden hebben volgende plichten:
 Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de vereniging.
 Ieder lid betaald tijdig het lidgeld. De tarieven zijn beschikbaar op de website.
 Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door
het bestuur te zullen naleven.
 Ieder 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.
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ARTIKEL 8 TUCHT EN SANCTIES
Wanneer een lid het intern reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan het bestuur een
onafhankelijk orgaan samenstellen dat zal oordelen over het uitsluiten van dit lid. Het bestuur zorgt ervoor dat de
tuchtregeling overeenkomstig artikel 8 van het Decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996
nageleefd worden.
ARTIKEL 9 SPORTSPECIFIEKE REGELS
In het kader van een veilige beoefening van de sport, legt de sportclub volgende regels op aan de leden:
 Elk lid is verplicht om zich aan de geldende regels van de club, 3VL en BTDF te houden.
 Elk lid dient de richtlijnen van de trainers, begeleiders en leden van het bestuursorgaan te volgen.
 Elk lid gedraagt zich voor, tijdens en na een wedstrijd, training of stage voorbeeldig, zowel voor
toeschouwers, andere leden van de vereniging of andere teams. Bij onsportief of aanstootgevend
gedrag volgt onherroepelijk een schorsing waarvan de duur zal bepaald worden door het
bestuursorgaan. Deze heeft het recht om het lid uit de vereniging te ontslaan.
 Doping is verboden. Elk atleet is onderworpen aan het antidopingdecreet
(http://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/regelgeving/20120525_antidopingdecreet.pdf) en de
reglementering van WADA (https://www.wada-ama.org/en) en is geacht deze te kennen en toe te
passen. Een lid dat betrapt wordt kan door het bestuursorgaan geschorst of uit de club ontslagen
worden.
 Problemen of klachten dienen met een lid van het bestuursorgaan besproken te worden.
 Tijdens de gezamenlijke fietstrainingen:
o is het dragen van een fietshelm verplicht.
o is het dragen van ‘oortjes’ verboden.
 Tijdens trainingen op de openbare weg dient elk lid ten allen tijde de wegcode te respecteren.
Betreft de deelname aan wedstrijden en stages, gelden de volgende afspraken:
 Tenzij dit door bevoegde personen binnen de vereniging anders wordt meegedeeld, schrijven de leden
zich zelf in voor wedstrijden en stages. Zij betalen zelf het inschrijvingsgeld, tenzij anders bepaald door
het zetelend bestuur.
 Individuele boetes opgelegd door hogere instanties (federaties, VTDL, …) worden door de atleet zelf
betaald.
ARTIKEL 10 SPONSORING
De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan:
- wordt van de leden verwacht om deze sponsors op positieve wijze in de kijker te plaatsen en negatieve
ervaringen niet publiekelijk kenbaar te maken maar te bespreken met het bestuursorgaan
- kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan.
- kan beeldmateriaal met daarop leden die niet het specifieke onderwerp zijn, maar wel herkenbaar zijn, gebruikt
worden
Elk lid wordt ten stelligste aangemoedigd om zijn/haar clubuitrusting te dragen tijdens deelname aan de
clubtrainingen en is verplicht deze te dragen tijdens wedstrijden. Het pakket met deze clubuitrusting dient bij de
vereniging aangekocht te worden, en zal aan een bescheiden prijs worden aangeboden.
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Een lid kan geen eigen sponsorreclame aanbrengen op de kledij of individueel een reclameovereenkomst met
een sponsor aangaan, tenzij dat lid hierover voorafgaandelijk toestemming van het bestuursorgaan heeft
gekregen.
De vereniging verlangt van haar leden dat zij bij sportevenementen een uniforme uitstraling hebben. De leden
verbinden er zich dus toe in het wedstrijdpak van de vereniging deel te nemen aan wedstrijden en andere
sportevenementen die de vereniging organiseert of op de kalender plaatst. Enkel indien toegestaan door het
bestuursorgaan kan een wedstrijdpak van een eerder werkjaar gedragen worden op een wedstrijd. Het staat elk
lid echter vrij deze te dragen tijdens trainingen en tijdens zijn/haar vrije tijd.
Elk lid dat tijdens een wedstrijd podiumverplichtingen heeft, draagt de clubkledij steeds zichtbaar op het podium.
Tijdens interviews en andere persaangelegenheden moet elk lid de clubnaam vernoemen en de clubkledij
dragen.
ARTIKEL 11 PERS EN PUBLICATIES
Lever publicaties in de pers omtrent uzelf als lid binnen bij het dagelijks bestuur: de vereniging kan deze op de
website publiceren en verzamelt deze in een persmap voor sponsors.
Op beeldmateriaal in de geschreven of beeldende pers moet de clubkledij met de actuele sponsors gedragen
worden.
ARTIKEL 12 PRIVACY
De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen
respecteren
De vereniging zal elk lid uitdrukkelijk toestemming vragen omtrent het gebruik zonder enige vergoeding van fotoof video materiaal waar hij/zij op is afgebeeld en dat tijdens wedstrijden, trainingen of evenementen van hem/haar
werd genomen. Bij akkoord kan de vereniging dit materiaal gebruiken op haar website; de sponsors van de
vereniging kunnen dit materiaal gebruiken in hun publiciteit.
De vereniging bewaart alle informatie over haar leden in een ledenbestand, dat binnen de vereniging wordt
aangewend voor de doelstellingen en volgens de voorwaarden zoals beschreven in de privacy verklaring de
welke op de website kan worden teruggevonden. Dit ledenbestand zal niet worden verdeeld voor gebruik door
derden of aangewend voor andere doeleinden dan deze van de vereniging. Elk lid heeft gratis inzage- en
correctierecht betreffende zijn/haar gegevens, in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming van
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet) van 30 juli 2018.
ARTIKEL 13 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 12/08/2020.
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