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INTERN REGLEMENT van ZWEMCLUB WOLUWE vzw 

 

1. Algemeen 

 

Het intern reglement regelt, voor zover nodig, de toepassing van  de in de statuten opgenomen 
bepalingen, alsmede de verdere inrichting, de organisatie en de leiding van Zwemclub Woluwe vzw. 

Elk verenigingslid, bestuurslid, lesgever, trainer, redder en vrijwilliger wordt verondersteld door zijn 
lidmaatschap zich aan onderstaande reglementen te onderwerpen. 

Bij het betalen van het lidgeld gaat ieder verenigingslid akkoord met de reglementen interne orde en 
de gedragscode Ethisch Verantwoord Sporten. 

De voertaal in de zwemclub is het Nederlands. Alle verenigingsleden dienen de voertaal voldoende te 
beheersen teneinde de instructies van de bestuursleden, vrijwilligers, trainers, lesgevers, redders te 
kunnen opvolgen zonder dat er een bijkomende vertaling nodig is. 

 

2. Rechten en plichten van de bestuursleden 
 

A. Algemeen 

 

Onder bestuursleden wordt verstaan de bestuurders van de vzw binnen het bestuursorgaan. Zij zijn de 
stemgerechtigde leden van de vzw. 

De bestuursleden van de vzw, met name de voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris 
en hun aanstelling is vastgelegd in de statuten die opvraagbaar zijn. 

De samenstelling van het bestuursorgaan bestaat uit: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, 
penningmeester en hoofdtrainer. 

Het bestuursorgaan kan worden uitgebreid om de goede werking van de vzw te garanderen. Dit kan 
door een twee derde meerderheid worden beslist bij aanwezigheid van minimum 80% van alle 
benoemde bestuursleden, op de eerstvolgende Algemene Vergadering en wordt bekrachtigd vanaf dat 
moment. Zo kan ook het bestuursorgaan bij beslissing van een twee derde meerderheid sommige 
functies opschorten of vernietigen, met uitzondering van de functie van voorzitter, penningmeester 
en secretaris. 

De leden van het bestuursorgaan dienen de taken waarvoor zij zich kandidaat stelden naar best 
vermogen uit te voeren. De leden van het bestuursorgaan van de vzw, zijn automatisch lid van de vzw. 

Het is de leden van het bestuursorgaan verboden om de naam, het logo of eender ander kenmerk van 
de vzw te gebruiken voor privédoeleinden. Het is bovendien niet toegelaten om de financiële toestand 
aan buitenstaanders mee te delen. 
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B. Werking van de vzw 

 

Het bestuursorgaan komt minstens 3 maal per jaar samen in een bestuursvergadering om de vlotte 
werking van de vzw te garanderen. De verslagen van de beslissingen zijn genotuleerd en kunnen ter 
inzage opgevraagd worden op het secretariaat. 

Het bestuursorgaan bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester, de secretaris en 
de hoofdtrainer. Voor de werking van het bestuursorgaan verwijzen we naar de statuten van de vzw, 
opgesteld conform de wetgeving terzake. Alle leden van het bestuursorgaan nemen deel aan de 
vergaderingen van het bestuursorgaan. Indien belet, verwittigen zij de andere leden van het 
bestuursorgaan.  

De secretaris maakt het verslag van de vergadering.  Het verslag wordt bewaard op een  shared drive 
(type dropbox), toegankelijk voor de leden van het bestuursorgaan. Deze verslagen, samen met de 
andere documenten die betrekking hebben op de vzw, worden gedurende drie jaar bewaard. De 
secretaris is bevoegd  om, namens de vzw, alle externe briefwisseling inzake de vzw te behandelen. 
Hij/zij zorgt ervoor dat de briefwisseling bij de betrokken personen terecht komt. 

De penningmeester staat in voor de financiële transacties. Hij/zij zal de inningen en de betalingen, die 
noodzakelijk zijn voor de goede werking van de vzw, uitvoeren. Het nakijken van deze rekeningen kan 
door een bestuurslid of een lid van de Algemene Vergadering schriftelijk worden aangevraagd. De 
aanvraag zal door het bestuursorgaan worden behandeld en zal de goed- of afkeuring van de beslissing  
meedelen aan het lid dat de aanvraag heeft ingediend.  

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de ondervoorzitter. Op 
vraag van de voorzitter treedt de ondervoorzitter op als vertegenwoordiger van de vzw.  

Zoals bepaald in de statuten van onze vzw, worden alleen als ‘leden van de Algemene Vergadering van 
de vzw’ beschouwd, zij die deel uitmaken van het bestuursorgaan en de leden die deel uitmaken van 
de Algemene Vergadering van de vzw. 

Om geldig te kunnen beraadslagen is een aanwezigheid van 80% van de stemgerechtigde leden vereist. 
Alle beslissingen die door het bestuursorgaan worden genomen zijn enkel geldig bij een twee derde 
meerderheid van de aanwezige leden. Elk lid beschikt over één stem.  

 

3. Rechten en plichten van de verenigingsleden 
 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen betalende en niet-betalende verenigingsleden. Deze zijn 
niet automatisch lid van de Algemene Vergadering zoals omschreven in 2.B, hierboven vermeld.  

De betalende verenigingsleden zijn de fysieke personen die op een actieve, sportieve wijze deelnemen 
aan één van de volgende activiteiten van de vzw: kinder-/jeugdzwemmen, volwassenzwemmen en 
aquagym. Uitbreiding van deze activiteiten kan door het bestuursorgaan worden beslist.  

De niet-betalende verenigingsleden zijn alle andere fysieke personen: alle vrijwilligers in de brede zin 
van het woord, trainers, lesgevers… 
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A. Algemeen 

Voor toetreding tot de zwemclub dienen steeds alle medische problemen die van belang kunnen zijn 
bij het aanleren of uitoefenen van de zwemsport, gemeld te worden aan de zwemclub.  

Voor toetreding dient het verenigingslid minstens de leeftijd van 4 jaar bereikt te hebben in het jaar 
dat er ingeschreven wordt. 

 

B. Inschrijving en betaling lidgeld 

Elke nieuwe kandidatuur gebeurt d.m.v. een online ingevuld aansluitingsformulier op de website van 
Zwemclub Woluwe vzw waarop de correcte gegevens van de zwemmer dienen ingegeven te worden. 
Bij elke wijziging dient de betrokkene dit zo snel mogelijk door te geven aan de club. Dit kan via mail 
naar zwemclub@zwemclubwoluwe.be. De leden die hun lidmaatschap herbevestigen kunnen dit 
eveneens doen via hetzelfde mailadres. Elk verenigingslid ontvangt een lidkaart.  

Het betalen van het lidgeld is verplicht  vóór de start van het zwemseizoen. Het lidgeld wordt jaarlijks 
bepaald door het bestuursorgaan. Door betaling van het lidgeld verklaart ieder verenigingslid (bij 
minderjarigheid vertegenwoordigd door de ouder(s)) zich bij de inschrijvingen van elk nieuw jaar 
akkoord met het intern reglement. Het lidmaatschap loopt van begin september tot eind juni. 

Het lidgeld omvat de bevestiging van de inschrijving en de verzekering van het verenigingslid. 

Elk verenigingslid dient het lidgeld zo spoedig mogelijk te betalen zoals bepaald door het 
bestuursorgaan. Voor de jaarlijkse hernieuwing van de aansluiting ontvangt elk verenigingslid een mail 
met de instructies hoe de herinschrijving kan afgewerkt worden.  

Het niet betalen van het lidgeld heeft, na een éénmalige verwittiging, de uitsluiting tot gevolg. 

Het lidgeld is in geen enkel geval terugbetaalbaar.   

De exacte zwemdata en -uren per groep worden door het bestuursorgaan beslist. 

 

C. Betaling van het zwemgeld  
 

Het zwemgeld is de vergoeding die de zwemmende- en aquagymleden betalen: het geeft  hen toegang 
tot het zwembad en het volgen van de lessen op de afgesproken dagen en uren. Het zwemgeld wordt, 
in functie van het aantal weken tijdens het zwemjaar, bepaald door het bestuursorgaan van Zwemclub 
Woluwe vzw en medegedeeld aan elk verenigingslid bij de start van het zwemjaar.  

Het niet tijdig betalen van het zwemgeld kan de uitsluiting tot gevolg hebben.  

Zwemclub Woluwe vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het annuleren van een aantal 
lessen wegens een eventuele sluiting van het zwembad omwille van onderhoud, technische panne van 
de installaties,… 

 

 

 



Zwemclub Woluwe vzw – INTERN REGLEMENT 4/7 

 
D. Beëindiging lidmaatschap 

 

- Bij het einde van het zwemseizoen. 
- Automatisch door het niet (tijdig) betalen van het lid- of zwemgeld.  
- Onmiddellijk wanneer het verenigingslid door de vzw definitief geschorst of uitgesloten wordt. 
- Onmiddellijk na herhaaldelijk niet naleven van dit intern reglement. 
- Onmiddellijk bij vaststelling van diefstal door het verenigingslid, eventueel met gerechtelijke 

vervolging. 
- Na schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het verenigingslid.  

 
E. Verzekering van de verenigingsleden 

 

De vzw sluit voor al haar verenigingsleden een verzekering af via de Vlaamse Zwemfederatie (VZF). 
Deze verzekering is beperkt tot bepaalde maximale vergoedingen. Een verenigingslid kan onder geen 
enkele voorwaarde aanspraak maken op een hogere vergoeding dan bepaald in deze sportpolis. Deze 
sportpolis is op aanvraag ter inzage beschikbaar op de website van de VZF. 

Door de aansluiting bij een zwemvereniging wordt elk verenigingslid verondersteld de risico’s van het 
zwemmen en de daarbij horende activiteiten te kennen en te aanvaarden. Het is de verenigingsleden 
echter wel vrij om een eventuele bijkomende polis af te sluiten bij een maatschappij van hun keuze. 

 

F. Gedragscode van de sportende verenigingsleden 

 

- De verenigingsleden dienen tijdig aanwezig te zijn. 
- Verenigingsleden die te laat komen kunnen geweigerd worden door de bestuursleden, 

lesgevers, trainers, redders of vrijwilligers indien dit de goede orde zou verstoren. 
- De verenigingsleden van de verschillende groepen dienen de lessen regelmatig te volgen. Bij 

eventuele/langdurige afwezigheid dienen zij de desbetreffende lesgever of secretariaat te 
verwittigen. 

- De verenigingsleden dienen de opgelegde lessen naar best vermogen uit te voeren. 
- Kinderen ontvangen van Zwemclub Woluwe vzw een badmuts in de kleur van hun groep. Het 

dragen van deze badmuts is verplicht. Bij verlies of beschadiging dient het kind bij de lesgever 
of een bestuurslid een nieuwe badmuts te kopen. 

- De verenigingsleden staan onder toezicht van de lesgevers, trainers, redders en vrijwilligers. 
De kinderen en ouders volgen de instructies van de lesgevers, trainers, redders en vrijwilligers 
nauwgezet op. Het bestuur zal ook zonder aarzelen het lidmaatschap verbreken van elke 
persoon die een niet aangepast gedrag vertoont. 

- De verenigingsleden dienen zwemkledij te dragen overeenkomstig de voorschriften van het 
zwembad en de goede zeden. 

- Het is de ouders verboden om de kinderen te  begeleiden van de kleedkamer naar het 
zwembad.  
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G. Gebruik van kleedkamers 

 

In de kleedkamer moeten de schoenen, de zwemtas en de kleren in een locker gelegd worden. Er 
mag niets blijven liggen in de kleedkamer. De ouder die het kind begeleidt, moet de kleren en de 
schoenen in een zwemtas in de locker van de klascabine plaatsen. De vrijwilligers helpen eventueel 
de kinderen. De kinderen worden in de natte gang door onze begeleiders en lesgevers opgevangen.  

Na de lessen dient iedereen zich zo spoedig mogelijk naar de kleedkamers te begeven. 

In de kleedkamers gedragen de zwemmers zich rustig en wordt er niet gespeeld, gegeten of gedronken. 
De kleedkamers worden netjes achtergelaten. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen kledij en 
heeft respect voor andermans gerief. Waardevolle zaken zoals juweeltjes horen bij voorkeur thuis te 
blijven. 

 

 

H. Publicatie foto’s en videobeelden 

Tijdens activiteiten van Zwemclub Woluwe vzw mogen, behalve mits uitdrukkelijke goedkeuring van 
de lesgevers of verantwoordelijke ter plaatse, geen foto’s en/of videobeelden genomen worden 
waarop de kinderen, lesgevers of derden mogelijk te zien zijn.  

 

I. Recht op inspraak en informatie 

Ieder verenigingslid heeft het recht om informatie met betrekking tot de clubwerking aan te vragen bij 
het bestuursorgaan. 
Jaarlijks is er een Algemene Vergadering waarvan de notulen beschikbaar zijn op het secretariaat van 
de vzw. 
 

J. Privacyverklaring 

De vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de verenigingsleden met het oog op de goede 
uitvoering van de activiteiten van de vzw. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, 
het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De vzw 
is verantwoordelijk voor de verwerking van de data mbt de persoonsgegevens van de 
verenigingsleden.  Gegevens kunnen alleen worden doorggegeven aan belanghebbende derden die 
rechtstreeks betrokken zijn in het verwezenlijken van de doeleinden van de vzw (bvb gemeente, 
zwemfederatie …).   

 

4. Rechten en plichten van lesgevers 
 

A. Algemeen 

Voor de algemene rechten en plichten van de lesgevers wordt verwezen naar de rechten en plichten 
van de verenigingsleden. Hieronder een aantal bijkomende specifieke richtlijnen voor de lesgevers. 
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De lesgever is een teamplayer met communicatieve vaardigheden en een passie voor de zwemsport. 
Hij/zij kan motiverend en prestatiegericht met de zwemmer werken. 

De lesgevers: 

- hebben een voorbeeldfunctie binnen de club en moeten hun taak vervullen zoals dit van hen 
verwacht wordt met de nodige professionaliteit. Zij engageren zich in de club ook voor 
activiteiten met betrekking tot de club (buiten de lessen). 

- respecteren het intern reglement van de zwemclub en van het zwembad en wijzen de leden 
erop indien zij (één van) de regels overtreden. 

- dienen minimum 15 minuten voor aanvang van de lessen of trainingen in het zwembad 
aanwezig te zijn. 

- hebben de plicht, indien belet, de hoofdtrainer tijdig te verwittigen, zodat er voor vervanging 
kan gezorgd worden.  

- zijn gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in art. 458 van het strafwetboek. 
Wanneer iemand persoonlijke informatie doorgeeft aan een lesgever/lesgever/vrijwilliger, 
mag deze niet doorgegeven worden aan derden, zonder toestemming van de betrokkene. 

 

B. Opleidingen   

 

Lesgevers, trainers of vrijwilligers die een opleiding (bijscholing/cursus/workshop/vorming) met 
betrekking tot de zwemsport in het algemeen willen volgen, kunnen deze geheel of gedeeltelijk 
terugbetaald krijgen. Opleidingen welke niet zwem-gerelateerd  zijn, maar wel bijdragen tot 
verbetering van de werking van de trainer/lesgever, kunnen ook in aanmerking komen voor geheel of 
gedeeltelijke terugbetaling onder volgende voorwaarden:  

- de lesgever, trainer of vrijwilliger dient, voorafgaand aan de opleiding, een aanvraag in bij de 
hoofdtrainer, welke deze beoordeelt en de aanvraag goedkeurt of weigert, dit in samenspraak 
met één of meerdere andere bestuursleden.  

- de lesgever, trainer of vrijwilliger staat zelf in voor de inschrijving en de betaling ervan. 

Na de opleiding bezorgt de lesgever, trainer of vrijwilliger het betalingsbewijs van de opleiding én het 
diploma of attest van deelname aan de hoofdtrainer en/of aan een bestuurslid.  

 

C. Vrijwilligersvergoeding 

De vzw kiest ervoor om haar lesgevers/trainers/redders een reële onkostenvergoeding te betalen, die 
wordt vastgelegd door het bestuursorgaan van de vzw en dit op basis van de gepresteerde uren of 
bewijs van gemaakte onkosten. 

Deze onkostenvergoeding (reëel en forfaitair) dient zowel te voldoen aan de principes vastgelegd in 
de wet op het vrijwilligerswerk als aan de voorwaarden om aan het statuut van vrijwilliger te kunnen 
voldoen. 

 

D. Tuchtreglement 
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Als lid van de Vlaamse Zwemfederatie verwijzen wij naar het tuchtreglement en procedure dat van 
toepassing is binnen de vzw (www.zwemfed.be). 

De lesgever/trainers/vrijwilliger kan een zwemmer die een inbreuk maakt tegen het reglement, 
straffen door hem/haar het water te doen verlaten en hem/haar niet meer te laten deelnemen aan de 
les. De zwemmer blijft wel aanwezig tot op het einde van de activiteit. Elke kost die hiermee 
gegenereerd wordt, is ten laste van de zwemmer. Het staat de club vrij om bij het niet opvolgen van 
de instructies van de lesgever/trainer/vrijwilliger, het herhaaldelijk storen of agressief gedrag, het lid 
te sanctioneren. Dit zal steeds gebeuren in overleg met de lesgever/trainer/vrijwilliger en het 
bestuursorgaan.  

Het bestuursorgaan aanvaardt onder geen enkele omstandigheid dat verenigingsleden zich, onder 
invloed van drugs, alcohol of verboden medicijnen, op de les/training aanbieden, in het bezit worden 
gevonden van drugs of drugs verhandelen in of in de nabijheid van de club. 

 

5. Wijzigingen intern reglement 

 

Het bestuursorgaan heeft het recht en de bevoegdheid om het intern reglement te wijzigen en deze 
wijzigingen zo snel mogelijk kenbaar te maken aan alle verenigingsleden van de vereniging. In alle 
gevallen die niet voorzien zijn in de statuten of het intern reglement, beslist het bestuursorgaan. 
 

Elk verenigingslid van de club wordt geacht dit reglement gelezen te hebben, te kennen en te 
respecteren. Elk verenigingslid van de club verklaart zich, door het feit dat hij/zij deel uitmaakt van 
de club, akkoord met het intern reglement.  


