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Huishoudelijk Reglement 

 

LEDEN 

Art. 1 Er wordt onderscheid gemaakt tussen effectieve en toegetreden leden. 
De effectieve leden zetelen 1x per jaar in de Algemene Vergadering, waarin ze over stemrecht 
beschikken. 

 
Art. 2 Toetredingsvoorwaarden en –formaliteiten 

voor toegetreden leden : 

• jaarlijks lidgeld betalen, 

• minimum 2 jaar zijn. 

voor effectieve leden : 

• jaarlijks lidgeld betalen, 

• ondertekenen van een formulier om als effectief lid te handelen, 

• meerderjarig zijn. 
 
Voorwaarden om als persoon met een handicap toe te treden tot de club : 

• een minimum aan zelfstandigheid hebben, t.t.z. zichzelf (of met behulp van een derde) kunnen 
omkleden. 

• zelf instaan voor het vervoer van en naar de club. 

 
Uittredingsvoorwaarden en –formaliteiten 

voor toegetreden leden : 

• elk lid dat de door hem verschuldigde bijdragen niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen 
(art. 12 – wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002). 

voor effectieve leden : 

• effectieve leden die twee opeenvolgende Algemene Vergaderingen afwezig zijn, worden 
beschouwd als ontslagnemend (uitsluiting tot de Algemene Vergadering). 

 
Art. 3 Het lidgeld wordt jaarlijks door de raad van beheer vastgelegd. 

Een verschillend tarief wordt gehanteerd voor volgende groepen : kinderen, begeleidende 
volwassene voor watergewenning, volwassenen (vanaf 18 jaar), persoon met een handicap, 60-
plusser, gezin. 

Van september tot het einde van het werkjaar wordt een aangepast lidgeld aangerekend. 
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Art. 4 Normen waaraan elk lid zich dient te houden : 

• onze zwemclub is geen competitieclub. 

• onze zwemclub biedt initiatie- en familiezwemmen aan naast het verbeteren van de zwemstijl 
en de fysieke conditie. 

• op dagen dat er zwemles wordt gegeven, is men verplicht deze lessen te volgen. 

• ieder lid onderwerpt zich automatisch aan het huishoudelijk reglement van het zwembad.  
 

Aanwezigheden worden bij elke les genoteerd. 
8 achtereenvolgende én niet vooraf gemelde afwezigheden worden beschouwd als een signaal dat 

het lid ontslagnemend is. 
 

Art. 5 Na klachten van andere leden of van een lesgever kan er overgegaan worden tot het aanspreken 

van het bewuste lid om hem/haar aan te sporen zijn gedrag aan te passen. Ongepast gedrag of 
handelingen kunnen aanleiding geven tot onmiddellijk ontslag uit de club. 

 

INITIATIE EN LESGEVERS 

Initiatie 

Art. 6 De raad van beheer kiest 1 verantwoordelijke voor de lesgevers. 

Zijn taak bestaat erin het lesgeven te coördineren en de samenwerking tussen de verschillende 
groepen te verzekeren. 

Tevens zal hij erover waken dat het lesgeven en trainen binnen de kwaliteits- en didactische 
normen van de club vallen. Deze normen worden vastgesteld door de raad van beheer en kunnen 
naar gelang de situatie aangepast worden. 

Elke nieuwe lesgever zal op de hoogte gebracht worden van deze normen en dient zich hieraan te 
houden. 
 

Art. 7 De verschillende groepen worden duidelijk ingedeeld qua initiatie en zwemdoel. 
 

Art. 8 Kinderen kunnen pas naar een hogere groep overgaan na het slagen in de testen. Deze testen 
worden afgenomen op vastgestelde data. 
Volwassenen kunnen overgaan naar een andere groep in samenspraak met de verantwoordelijke 

lesgevers. 
 

Lesgevers 

Art. 9 De voorwaarden om als lesgever te kunnen worden aanvaard : 

• beheersen van de verschillende zwemtechnieken. 

• les geven in het Nederlands. 

• over communicatieve en didactische vaardigheden beschikken. 

 
De lesgevers worden onderverdeeld in volgende categorieën : 

• aspirant-lesgever : eigen jeugd jonger dan 18 jaar. 

• lesgever in het bezit van een reddersbrevet. 

• lesgever met specifieke opleiding : sporthumaniora, bachelor LO, master LO, kinesist, 
jeugdinitiator, trainer A, trainer B. 

 
Art. 10 Een lesgever neemt deel aan de workshops die door de club georganiseerd worden. 
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Art. 11 Een lesgever dient 15 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn. 

 
Art. 12 Iedere lesgever is verantwoordelijk voor het halen en opbergen van het gebruikte materiaal. 

 
Art. 13 Iedere afwezigheid wordt minstens 1 dag ervoor gemeld aan de verantwoordelijke lesgevers. 

 

Art. 14 Een lesgever mag een lid geen les verbieden of naar de kleedkamers verwijzen tijdens de lesuren. 
Indien er zich een probleem voordoet, dient de verantwoordelijke lesgevers ingelicht te worden die 

op zijn beurt het recht heeft verdere stappen te ondernemen. 
 

Art. 15 Indien blijkt dat de trainingen en oefeningen op een onverantwoorde wijze werden gegeven, dan 

kan de raad van beheer een lesgever ontslaan. 
 

Art. 16 Een lesgever laat zijn groep nooit alleen. Wanneer dit toch vereist is, dient de lesgever een andere 

lesgever te verwittigen zodanig dat die tijdelijk kan overnemen. 
 

Art. 17 De lessen worden in het Nederlands gegeven. 
 

LEEFREGELS IN HET ZWEMBAD 

Art. 18 Na het toevertrouwen van de kinderen aan de lesgever, wordt aan de ouders gevraagd niet bij het 
zwembad te blijven. 

 
Art. 19 Het materiaal wordt enkel gebruikt mits toestemming van de aanwezige lesgevers of beheerders. 

 
Art. 20 De leden gaan niet in het zwembadwater vóór de aanvang van de lessen – dit kan pas mits 

goedkeuring van de lesgever of aanwezige redder. 

 
Art. 21 De leden wordt verzocht niets waardevols achter te laten in de cabines. 

De club kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van waardevolle voorwerpen of 
het verlies van de sleutel van de opbergkastjes. 
 

 

TOEZICHT DONDERDAG 

Art. 22 De toezichter op donderdag 

• heeft een reddersdiploma. 

• legt de zwembanen en bergt deze na het zwemmen terug op. 

• verleent materiaal en bergt dit na het zwemmen terug op. 

• houdt toezicht op een verantwoorde wijze. 

 
Art. 23 Een schema voor toezicht op donderdag wordt opgesteld. 

Iedere afwezigheid wordt minstens 1 dag ervoor aan de verantwoordelijke lesgevers gemeld.  

 


