HUISHOUDELIJK REGLEMENT VARSENARE BADMINTON CLUB
Versie 1.0 (augustus 2019)
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 1 : ALGEMEEN
1. De vereniging genaamd “Varsenare Badminton Club” is opgericht als vzw in 2009, gevestigd
te Varsenare, en was reeds een feitelijke vereniging sinds 1996. Verkort wordt ze ook wel
“VBC” genaamd.
2. De vereniging is een sportclub zonder winstoogmerk welke voor iedereen een kader biedt
om badminton te beoefenen. Hetzij ‘vrij slaan’, trainingen, recreatieve wedstrijden als
competitieve wedstrijden.
3. De vereniging is aangesloten bij overkoepelende federaties zoals “West-Vlaamse Badminton
Federatie” en “Badminton Vlaanderen”.
4. Het huishoudelijk reglement, zoals hier voorgesteld, is een weergave van de tijdsgeest
binnen de vereniging. Het staat het bestuur vrij om het huishoudelijk reglement aan te
passen, op ieder tijdstip, indien zij dit nodig acht.
5. Dit huishoudelijk reglement geldt voor ALLE leden, aanwezige ouders in de zaal en derden
(= bezoekers).

ARTIKEL 2 : LIDMAATSCHAP
1. De vereniging bestaat uit jeugdspelers, recreanten en competitie- en tornooispelers zoals
bepaald in de reglementen van Badminton Vlaanderen.
2. Het seizoen loopt telkens van september tot juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
3. Geïnteresseerden kunnen volledig vrijblijvend tot drie maal (= drie speelmomenten) komen
kennismaken met badminton alvorens zich te engageren tot het lidmaatschap.
4. De aanmelding gebeurt door invulling van het aanmeldingsformulier waarop de volgende
gegevens zijn in te vullen: voornaam, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en
e-mailadres. Voor jeugdleden dient het formulier ingevuld te worden door de wettelijke
vertegenwoordiger en met zijn contactgegevens.
5. Bij de aanmelding aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven
aan de desbetreffende sportfederatie. Op die manier kan het lid aangesloten worden bij deze
sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen.
6. Het bestuur houdt zich het recht voor leden om organisatorische redenen te weigeren.
7. De aansluiting geschiedt voor een gans seizoen via betaling van het lidgeld. Het lidmaatschap
is van beperkte duur en moet jaarlijks vernieuwd worden.
8. Het lidgeld wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld en zal tijdig kenbaar gemaakt worden
aan de leden.
9. Enkel na indienen van een volledig en correct ingevuld aanmeldingsformulier EN het betalen
van het lidgeld is de betreffende persoon lid van de vereniging voor het komende seizoen.
10. Deze jaarlijkse bijdrage dient voor 30 september te worden betaald. Na deze datum is een
administratieve kost van toepassing.
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11. Lidgelden worden ENKEL (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald indien een medisch attest
wordt voorgelegd die het lid 100% uitsluit om de sport te beoefenen voor de volledige duur
van het resterende seizoen (met een minimumduur van 3 maanden).
12. Spelers die in de loop van het seizoen pas lid worden, betalen een aangepast lidgeld bepaald
door het bestuur.
13. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden
toegelaten, worden aangemeld bij Badminton Vlaanderen.
14. Het bestuur houdt zich het recht voor om een lid uit te sluiten voor de rest van het
speelmoment en/of het seizoen wanneer wangedrag van het betreffende lid een gevaar
betekend in welke vorm dan ook of één of meerdere leden belemmert om de sport uit te
oefenen in welke vorm dan ook, voor, tijdens of na de speelmomenten. Een niet-limitatieve
opsomming kan zijn: het niet navolgen van reglementen, het niet navolgen van aanwijzingen
van het bestuur of trainers, ordeverstoring, onsportief gedrag, ongewenst gedrag, negatieve
invloed op de vereniging (of zijn naam, zijn bestuurders…), handelvoering, opzettelijke
schade aan materiaal (van de club of zijn leden), vandalisme, in het gevaar brengen van
zichzelf of anderen, onder invloed zijn van drank of illegale middelen, agressie (verbaal of
fysiek)…

ARTIKEL 3 : RECHTEN EN PLICHTEN VAN 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.
Alle leden verbinden zich tot volgende afspraken:
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
reglement te ontvangen.
2. Ieder lid heeft het recht om deel te nemen aan vrije speelmomenten, tornooien en
competitiewedstrijden, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
3. 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.
4. Ieder lid heeft de plicht om zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door te geven
aan het bestuur van de vereniging.
5. Ieder lid heeft de plicht tot tijdige betaling van het lidgeld.
6. Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen
opgelegd door het bestuur te zullen naleven.
7. 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 4 : VEILIGHEID
Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen
deelnemen aan de activiteiten. De vereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende
punten:
1. Alle leden, bestuurders en vrijwilligers worden maximaal beschermd door het afsluiten van
de nodige verzekeringen.
2. Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
3. Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen.
4. Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen.
5. Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven.
6. Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.

ARTIKEL 5 : VERZEKERING
De verzekering verloopt via de sportfederatie Badminton Vlaanderen.
1. Verzekerd als gedekte activiteiten zijn: de beoefening, voorbereiding, organisatie, beheer,
administratie, … van BADMINTON met inbegrip van kampioenschappen, competities,
vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, demonstraties,
verplaatsingen, reizen en bijkomende activiteiten georganiseerd door de federatie en/of de
aangesloten clubs.
2. Als aangesloten lid beschik je dus over een verzekering die zowel lichamelijke ongevallen
dekt als burgerlijke aansprakelijkheid.
3. De club beschikt tevens over de sportpromotionele polis die toelaat niet-leden (om
sportpromotionele redenen) toch verzekerd te laten badmintonnen. Zo kan je als club een
recreantenontmoeting organiseren die ook openstaat voor niet-leden. Geïnteresseerden
kunnen komen proeven van de badmintonsport, zonder dat ze zorgen moet maken over
mogelijke ongevallen tijdens de proefperiode, de polis biedt de nodige dekking voor zowel
lichamelijke ongevallen als burgerlijke aansprakelijkheid.

ARTIKEL 6 : GEDRAGSCODE
1. Ten allen tijde wordt respect verwacht voor elkaar en voor het materiaal.
2. Niemand wordt uitgesloten om welke reden dan ook.
3. Niemand wordt beledigd; spelers, trainers, supporters of ouders. Niet op het veld, niet
ernaast. Agressie wordt vermeden, men probeert steeds de zelfbeheersing te behouden.
4. Men zet zich in om het spel zo goed mogelijk te spelen en om een zo goed mogelijk resultaat
te behalen maar ten allen tijde staat plezier centraal.
5. Ook op training zet men zich in.
6. De beslissing van bestuursleden, scheidsrechters of trainers wordt geaccepteerd.
7. Bij drukte worden er in principe uitsluitend dubbel- of gemengd- dubbelpartijen gespeeld.
Alleen als de gelegenheid er toe is, kunnen er enkelspelen worden afgewerkt.
8. Zorg voor voldoende rotatie als er geen wedstrijd gespeeld wordt. Houd het veld geen uur
bezet maar mix bijvoorbeeld na 20 minuten met de bankzitters.
9. Spelers moedigen elkaar aan en helpen elkaar in het beoefenen van de sport. Nietconstructieve kritiek wordt achterwege gelaten.
10. Speel met zoveel mogelijk verschillende spelers, breder dan je eigen speelniveau.
11. Extra aandacht dient besteed te worden aan het betrekken van nieuwe spelers.
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12. Voor en na de speelmomenten dienen de spelers te helpen met klaarzetten en opruimen van
het materiaal. Meer bepaald het correct opstellen en opbergen van de netten en palen. De
shuttles en de racketten van de vereniging dienen opgeborgen te worden in de kast dewelke
afgesloten dient te worden bij het verlaten van de zaal. Al het materiaal kan gevonden
worden in de materiaalruimtes van de sportzalen. Bij vragen of onduidelijkheid, vraag raad
aan een medelid of bestuurder.
13. De zaal wordt proper achtergelaten. Kapotte shuttles en lege shuttledozen dienen naar de
vuilbak gebracht te worden. Lege drankflessen worden eveneens gesorteerd. De vuilbakken
bevinden zich aan de ingang van de sportzalen.
14. Indien men materiaal vindt die vergeten werd door een medespeler, probeer in eerste
instantie de eigenaar te vinden (in de zaal, kleedkamer, cafetaria). Zoniet, berg het materiaal
veilig op in de kast van de vereniging en contacteer het bestuur.
15. De zaal dient tijdig ontruimt te worden zodoende de volgende sportactiviteit tijdig kan
aanvangen. Stop vijf minuten voor eindtijd van het speelmoment en ruim het materiaal op.
16. Kleedkamers worden proper achtergelaten.
17. Problemen of klachten worden met het bestuur besproken.
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