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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

 

Lidmaatschap ZWAT 
 

Art.1a: Lid ZWAT  

Iedereen vanaf 6 jaar kan lid worden, mits betaling van het jaarlijks lidgeld en het in administratief orde brengen 

van de inschrijvingsmodaliteiten. 

Elk lid verklaart zich vrijwillig aan te sluiten en zich te schikken naar de statuten en het huishoudelijk reglement 

van ZWAT evenals naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de VAL , I.A.A.F., en naar de wedstrijd- 

en sportreglementen. 

 

Art.1b: Opzeggen lidmaatschap 

Iedereen kan lid worden van ZWAT maar kan dit lidmaatschap ook beëindigen. 

Beëindiging kan conform de reglementen en de statuten van de VAL en binnen de door de VAL voorziene opzeg 

termijnen. 

 

Art.2: Bijdrage lidmaatschappij 

Jaarlijks wordt deze bijdrage en modaliteiten vastgelegd door het dagelijks bestuur. 

 

Art.3: Clubtrainers 

Worden jaarlijks benoemd door het dagelijks bestuur. 

 

Art.4: Ereleden 

Worden jaarlijks benoemd door het dagelijks bestuur. 

Ereleden zijn vrij van betaling van lidmaatschappij bijdrage. 

 

 

Gebruik van de sportinfrastructuur 
 

Art.5: Gebruik atletiekaccommodatie 

Elk aangesloten lid kan gratis gebruik maken van de sportinfrastructuur gereserveerd door de vereniging mits in 

achtname van onderstaande artikels (art. 6 tem 9) en mits naleving van de respectievelijke reglementering mbt 

trainingsaccommodaties van vzw Sportcentrum Zwijndrecht, Topsporthal Gent, UIA, Sportschuur, etc.  

 

Buiten deze trainingsuren, gepubliceerd: op website, in kantine, bij inschrijving, dienen de atleten zelf de huur 

van de atletiekaccommodatie te betalen. 

Het is een lid verboden om sportaccommodatie te reserveren op naam van de vereniging. Dergelijke reservatie is 

een privé initiatief. 

 

Art.6: Trainingsmomenten 

De aangesloten leden kunnen gebruik maken van de atletiekpiste / sporthal tijdens de officiële trainingsuren voor 

zijn/haar leeftijdscategorie zoals jaarlijks vastgelegd door het dagelijks bestuur. 

 

Officiële trainingsuren impliceren het trainen onder begeleiding van een erkende clubtrainer (zie art. 3) of 

volgens een vooraf opgegeven programma dat individueel of in groep wordt gevolgd. 
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Art.7: Pistereglement 

Het gebruik van de piste impliceert inachtname van volgende bijkomende regels: 

 

- gebruik spikes < 6mm 

- het is verboden niet verwijderbare merktekens aan te brengen 

- het gebruik van speer/discus/hamer is verboden tijdens jeugdtrainingen (zie art. 2) 

- hamerslingeren is enkel toegestaan mits akkoord van alle aanwezige clubtrainers 

- al het gebruikte materiaal dient na de training in goede staat te worden opgeborgen. 

- eventuele beschadigingen dienen te worden gemeld aan de clubtrainer. 

- de ganse accommodatie dient in de oorspronkelijke staat worden terug gebracht. 

- na de trainingen dienen de opbergruimtes van het materiaal, en de toegangspoort van de piste te worden 

afgesloten. Alle lichten moeten tevens gedoofd worden. 

 

 

Art.8: niet clubtrainingen 

Steeds hebben clubtrainingen voorrang op het gebruik van infrastructuur en sportmateriaal. 

 

Volgende andere niet clubtrainingen zijn mogelijk:   

 a) Individuele trainingen van een aangesloten lid 

Individuele trainingen (van een aangesloten lid) zijn enkel mogelijk mits toelating van de aanwezige 

clubtrainers. 

 

 b) Training geven van een niet aangesloten trainer aan ZWAT atleten 

Mogelijk mits toestemming van het dagelijks bestuur.  

 

 c) Trainen van een niet aangesloten lid onder begeleiding van een trainer aangesloten bij ZWAT. 

Elke atleet die wenst gebruik te maken van de accommodatie kan dit mits voorafgaandelijk toestemming van het 

dagelijks bestuur die hiervoor de voorwaarden zullen bepalen. 

 

Art.9: Kleedkamers: 

De kleedkamers dienen na gebruik netjes te worden achtergelaten (zie oa. art. 5) 

 

 

Deelname aan wedstrijden. 
 

Art.10: Wedstrijduitrusting 

De leden worden verplicht om de officiële wedstrijduitrusting van ZWAT te dragen in alle wedstrijden (cross, 

indoor, outdoor, stratenlopen, …) waaraan zij deelnemen. 

Het is de atleet verplicht de shirtpubliciteit zichtbaar te tonen tijdens alle wedstrijden. 

 

De atleten die hieraan niet voldoen, komen niet in aanmerking voor beloning of onkostenvergoeding. 

Uitzondering wordt gemaakt voor atleten die zijn geselecteerd bij de Atletiek Vlaanderen en bij de I.A.A.F. 

wedstrijden waar andere regels gelden. 

 

Art.11: Privé sponsoring: 

Een atleet kan privé sponsoring op zijn wedstrijduitrusting aanbrengen conform de reglementering van de VAL 

en mits goedkeuring van het dagelijks bestuur. 

 

Art.12a: Niet deelname kampioenschappen 

Bij een niet-deelname na inschrijving aan wedstrijden met voorinschrijving wordt de opgelegde boete betaald 

door de atleet zelf, behalve in geval van wettige afwezigheid of overmacht. Hiervoor dient de atleet zelf tijdig de 

nodige bewijsstukken over te maken aan de organiserende instantie (VAL of PCA) 

 

Art. 12b: Interclub wedstrijden / aflossingswedstrijden 

Geselecteerde atleten zijn verplicht om deel te nemen aan de wedstrijd waarvoor zij aangeduid zijn. 

Bij niet deelname kan de atleet zijn of haar eventuele jaarlijkse vergoeding geheel of gedeeltelijk verliezen. 
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Art.13: Podia  

Atleten die op een wedstrijd een podiumplaats behalen dienen gehuldigd te worden in de officiële ZWAT 

wedstrijduitrusting. 

Atleten die hieraan niet voldoen kunnen een deel van hun behaalde beloning verliezen. 

 

 

Vergoedingen 
 

Art.14: Atletenvergoeding: 

Jaarlijks ontvangen atleten een vergoeding voor de geleverde prestaties van het voorbije seizoen. 

Het toekennen van de vergoeding gebeurt conform het afzonderlijke bonusreglement. 

Het bonusreglement zal voor aanvang van het atletiekseizoen bekend gemaakt worden aan de atleten. 

 

Jaarlijks zal het trainerscomité een voorstel tot vergoeding (gebaseerd op het goedgekeurde bonusreglement) 

voorleggen ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur. 

 

Art. 14bis: ZWAT TTT (ZWAT Top Talenten Team): 

Jaarlijs voorziet de club een budget voor ZWAT TTT. Dit team heeft de bedoeling om beloftevolle jongeren een 

extra ondersteuning te geven. 

Voor ZWAT TTT wordt een extra reglement uitgewerkt door het trainerscomité.  

De werking van ZWAT TTT valt onder de verantwoordelijkheid van het trainerscomité. 

 

Art.15: Trainers onkostenvergoeding: 

Jaarlijks zal het dagelijks bestuur een onkostenvergoeding toekennen aan de door haar benoemde clubtrainers. 

De hoofdtrainer zal op basis van de hem/haar beschikbare informatie en op basis van het goedgekeurde 

onkostenvergoeding systeem een voorstel indienen aan het dagelijks bestuur. Het is het dagelijks bestuur dat 

uiteindelijk de onkostenvergoeding zal goedkeuren. 

 

Art. 15bis: Terugbetaling van trainerscursussen / opleidingen: 

De kosten voor een trainerscursus gegeven door de VTS (Vlaamse Trainers School) zullen door de club worden 

terugbetaald. De terugbetaling zal enkel gebeuren nadat de cursist geslaagd is. Hij/zij zal hiervoor zijn/haar attest 

moeten voorleggen. Voor de terugbetaling zal de cursist het betalingsbewijs voorleggen aan de penningmeester. 

De terugbetaling zal gespreid gebeuren over verschillende jaren: Bij behalen attest: 1/3 – na 1j: 1/3 – na 2j: 1/3 

 

Kosten voor bijkomende opleidingen zullen door de club worden terugbetaald worden. De terugbetaling zal na 

voorleggen betalingsbewijs en aanwezigheidsattest onmiddellijk voor de volle 100% gebeuren. 

 

 

Overtredingen 
 

Art.16: Overtredingen. 

Onder overtredingen worden verstaan: 

Algemeen: 

a) alle handelingen en gedragingen in strijd met de bepaling van de statuten, het huishoudelijk reglement en het 

wedstrijd- en sportreglement. 

In het bijzonder: 

a) Het schaden van de belangen van ZWAT, haar leden of de atletieksport, hetzij door handelingen, nalaten of 

lijdelijk verzet: 

b) het niet voldoen aan de financiële verplichtingen zoals het niet betalen van lidmaatschapsbijdragen, het niet 

betalen van boetes opgelegd door VAL of PCA, … 

c) bedrieglijke handelingen 

d) onbehoorlijk gedrag tijden, voor of na een wedstrijd en/of training 

e) het nemen of verstrekken van doping of het handelen in strijd met het antidopingbeleid van Vlaamse Overheid 

of WADA  

f) het niet nakomen van aangegane verplichtingen 

 

Bestraffingen 
 

Art. 17: Oproep tot verschijning. 
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Bij inbreuken voorzien in Art.16 heeft de Raad van Bestuur het recht leden op te roepen voor het Dagelijks 

Bestuur. 

Deze oproep gebeurt aangetekend binnen de 30 dagen na het aangeklaagde feit. 

De zaak moet voorkomen binnen de 15 dagen na de oproeping. 

De betrokken persoon zal dan persoonlijk of bijgestaan door een derde zijn zaak komen verdedigen. 

Leden jonger dan 18 jaar moeten zich laten vergezellen door vader, moeder, voogd of aangeduide 

verantwoordelijke. 

Wanneer een lid zonder geldige reden of zonder verwittigen niet komt opdagen binnen deze 15 dagen zal het 

dagelijks bestuur zonder het lid te aanhoren een beslissing nemen op basis van de haar gekende feiten. 

 

 

Art. 18: Strafmaat 

Voor overtredingen kunnen één of meer van de volgende straffen opgelegd worden: 

a) berisping 

b) ernstige berisping 

c) schrappen van eventueel behaalde vergoedingen 

d) schorsing tot ten hoogste 15 dagen 

e) verbod tot het bekleden van een bepaalde functie binnen ZWAT, al dan niet voor een bepaalde 

termijn 

f) schrappen als lid van ZWAT 

 

Bij uitspraak kan worden bepaald dat de straf effectief of voorwaardelijk is. 

 

Art. 19: Bekendmaking strafmaat 

De kennisgeving aan het betrokken lid van de genomen beslissing gebeurt bij aangetekend schrijven en de 

eventuele straf is onmiddellijk van kracht. 

 

Art. 20: Beroepsprocedure 

Bij een eventuele straf kan een lid in beroep gaan, dit ten laatste 10 dagen na bekendmaking van de opgelegde 

straf (poststempel telt). 

Beroep dient met een aangetekend schrijven te gebeuren aan de Raad van Bestuur. 

Het beroep zal behandeld worden door de Raad van Bestuur binnen de 15 dagen. 

De betrokken persoon zal dan persoonlijk of bijgestaan door een derde zijn zaak komen verdedigen. 

Leden jonger dan 18 jaar moeten zich laten vergezellen door vader, moeder, voogd of aangeduide 

verantwoordelijke. 

Van de beslissing in beroep wordt bij aangetekend schrijven kennis gegeven en de straf is van kracht vanaf de 

vijfde kalenderdag na de kennisgeving. 

  

 

Dagelijkse werking 

 
Art. 21: Dagelijks Bestuur: 

Conform de statuten van de vereniging zal de RvB een dagelijks bestuur samenstellen. Deze zullen maandelijks 

vergadering onder leiding van de Voorzitter, en bij afwezigheid van de voorzitter door de ondervoorzitter 

(beiden benoemd door de Rvb, conform de statuten van de vereniging). 

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt  

 

dat na goedkeuring op eenvoudig verzoek opgevraagd kan worden door elk lid van de vereniging bij de 

Voorzitter. 

 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de vereniging. 

 

 

Art. 22: Comités 

De club heeft voor de uitvoering van specifiek omschreven taken verschillende comités. Deze comités hebben 

een uivoerende functie. Het dagelijks bestuur kan aan een comité de opdracht geven om een bestuursbeslissing in 

de praktijk om te zetten. 

Jaarlijks keurt het dagelijks bestuur de samenstelling van de comités goed. 
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Volgende comités zijn actief binnen onze club: 

- trainerscomité: Verantwoordelijk voor de sportieve uitvoering van het beleid. In dit comité zetelen de 

hoofdtrainer, de verschillende disciplinetrainers, de jeugdverantwoordelijke en de voorzitter van de club 

- Jeugdcomité: Verantwoordelijke voor de sportieve werking van de jeugdcel. In dit comité zetelen de 

jeugdcoördinator, de ombudsman, takverantwoordelijke en/of jeugdtrainers en eventueel aangevuld met 

de hoofdtrainer en vertegenwoordiger van het oudercomité 

- Oudercomité: Belangencomité van de ouders.  

- Stratenloopcomité: Verantwoordelijk voor de uitvoering van de stratenlopen. 

- Kantine comité: Verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de kantine. 

- PR- communicatie comité: Verantwoordelijke voor de communicatie binnen onze club 

- Wedstrijdverantwoordelijke: Verantwoordelijke voor de sportieve ZWAT organisaties. 

(wedstrijdverantwoordelijke werkt rechtstreeks onder het trainerscomité) 

- Catering verantwoordelijke: Verantwoordelijke voor de catering op ZWAT organisaties 

- Organisatieverantwoordelijke: Verantwoordelijk voor de extra-sportieve ZWAT organisaties 

- Sponsoring: Sponsoring valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur ZWAT vzw. 

 

 

Art. 23: Financiën 

Op de Algemene Vergadering zal de RvB een voorstel van begroting ter goedkeuring voorleggen. 

 

Elk comité (opgenomen in Art. 22) kan bedragen tot max. 200€  uitgeven zonder goedkeuring van het dagelijks 

bestuur op voorwaarde dat het totaalbedrag van uitgaven niet overschreden is t.o.v. deze opgenomen in de 

begroting. Uitgaven groter dan 200€ moeten steeds door het dagelijks bestuur goedgekeurd worden (met 

uitzondering repeterende bedragen voor de brouwer ). 

 

Beslissingen die een financiële impact hebben op de totale begroting zullen steeds moeten voorgelegd worden 

aan het dagelijks bestuur. 

 

Art. 24: Uitvoeren van een functie 

Elke persoon die een functie uitoefent binnen de vereniging ZWAT is verplicht lid te zijn van ZWAT (zie art.1 

tot 2).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


