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1. DE CLUB
1.1. Onze missie en visie
Zwemclub Dilbeek v.z.w. – Orka’s staat garant voor begeleid familiaal en recreatief zwemmen.
Onze club werd opgericht in 1971.
Wij zwemmen wekelijks in zwembad Dilkom – Beeldhouwkunstlaan z/n te 1700 Dilbeek.
•
•
•

Wij starten met watergewenning vanaf de leeftijd van 2 jaar.
Een goede watergewenning is de basis voor het vlot aanleren van de zwemstijlen.
Na de watergewenning komt iedere leeftijd aan bod.
De verschillende zwemstijlen worden verder aangeleerd, de fysieke conditie bijgewerkt.
Ook volwassenen en personen met een (fysische) handicap kunnen rekenen op een pakket van
stijlcorrectie, conditie, recreatie en ontspanning.

1.2. Algemene werking
•

•
•
•

De statuten van Zwemclub Zwemclub Dilbeek v.z.w. – Orka’s werden gepubliceerd in de Bijlagen
van het Staatsblad van 07.04.2006 en kunnen opgevraagd worden via info@orkas-zcd.be.
Het ondernemingsnummer van onze club is BE 0435 903 647.
Onze club is aangesloten bij de erkende Vlaamse Sportfederatie, Sporta.
Onze club is erkend door de Sportraad van gemeente Dilbeek en maakt deel uit van de Algemene
Vergadering van de Sportraad.
Onze club beschikt over een eigen website www.orkas-zcd.be en heeft een facebookpagina
Orka’s – zwemclub Dilbeek.

1.3. Structuur en Raad van Bestuur
Onze Raad van Bestuur omvat de hierna opgesomde functies.
Elk bestuurslid heeft een mandaat van 3 jaar en wordt verkozen in de Algemene Vergadering. De
samenstelling van het bestuur wordt bij elke verkiezing gepubliceerd in de Bijlagen van het
Staatsblad.
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers die met veel enthousiasme jou een aangename zwemtijd
aanbieden binnen onze club.
Voorzitter – Geert Merckx
•
•
•

leidt de bestuursvergaderingen van de v.z.w. en de jaarlijkse Algemene Vergadering.
vertegenwoordigt de club naar buiten.
zorgt voor een goede samenhang in het sportief beleid van de club.

Onder-voorzitter – Tillo De Landsheer
•

neemt de taken over van de voorzitter bij diens afwezigheid.
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Secretaris – Christine Merckx
•

verzorgt alle administratie voor de club.

Penningmeester – Wim Boland
•

staat in voor de financiële opvolging van de club.

Public Relations – Joost Kaesemans
•
•

doet officiële mededelingen aan de leden in samenspraak met de voorzitter.
zorgt voor contacten met organisaties buiten de club (o.a. verzekering).

Vertegenwoordiger in de Sportraad – Geert Merckx
•

vertegenwoordigt de club in de Sportraad en neemt deel aan alle vergaderingen voor de sectie
zwemmen.

Groepscoördinator Lesgeven – Geert Merckx
•

coördineert de werking tussen de verschillende secties, nl. Watergewenning, Recreatie, Personen
met een handicap en 60-plussers.

Coördinator Watergewenning – Dorien Verherstraeten
•
•
•

stelt de doelstellingen op voor deze sectie in samenspraak met de groepscoördinator.
coacht en evalueert de lesgevers.
volgt de vorderingen van elk lid in deze sectie door het afnemen van testen 2x per jaar.

Coördinator Recreatie – Geert Merckx
•
•

stelt de doelstellingen op voor deze sectie in samenspraak met de groepscoördinator.
coacht en evalueert de lesgevers.

•

volgt de vorderingen van elk lid, jonger dan 18 jaar, in deze sectie door het afnemen van testen 2x
per jaar.

Coördinator Personen met een handicap – Hilde Van den Begin
•
•

biedt een aangepast pakket aan naar gelang de aard van de handicap en volgt op.
coacht en evalueert de lesgevers.

Coördinator 60-plussers – Greta Van Broeck
•

is verantwoordelijk voor het recreatieve zwemuur voor 60-plussers.
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2. DE LEDEN
2.1. Hoe word ik lid ?
Op onze website vind je een contactformulier waardoor een email wordt verzonden naar het
secretariaat van de club.
•

Bij contactname vragen wij meteen jouw naam, rijksregisternummer, adres en telefoonnummer.
Deze informatie is belangrijk voor de verzekering.

•

Afhankelijk van de beschikbare plaatsen, kan je onmiddellijk starten of word je opgenomen op
een wachtlijst. Omdat onze club een lokale verankering belangrijk acht, krijgen inwoners van de
gemeente Dilbeek voorrang op niet-inwoners.

•

Een eerste zwembeurt is een proefles en dient niet betaald te worden.

•

Beslis je om je lid te maken na deze proefles, dan betaal je integraal het lidgeld voor het lopende
werkjaar.

•

Van zodra je volledige inschrijvingsgeld betaald is, ontvang je je lidkaart.

2.2. Inhoud lidmaatschap
•
•
•

Je geniet van een goede sportverzekering en bent ook verzekerd bij sporten buiten clubverband –
meer info hierover vind je op onze website.
Je bent automatisch lid van de Zwemfederatie Sporta.
Je ontvangt een lidkaart na betaling van het lidgeld.
Tijdens de schoolvakanties dient deze op donderdagavond getoond te worden aan de kassa
vermits we dan gelijktijdig zwemmen met publiekzwemmers.

•

Wij hanteren verschillende tarieven voor het lidmaatschap – een overzicht vind je op onze
website.
Door middel van het familietarief kunnen families met 2 of meer kinderen aan een voordelig
tarief zwemmen.

•

Het lidgeld dient gestort te worden op IBAN : BE11 7310 0610 8648, BIC : KREDBEBB van
Zwemclub Dilbeek v.z.w. – Orka’s met vermelding van de naam van de persoon voor wie het
lidgeld wordt gestort.
Familieleden van bestaande leden krijgen voorrang op de wachtlijst bij een volgende inschrijving.
Je ontvangt regelmatig via email onze nieuwsbrief m.b.t. de werking van de club, de
vakantieregelingen, evenementen (zoals het Sintfeest), eventuele sluitingen van het zwembad, …
Nuttig om te weten :
o de meeste ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld van de sportclub terug – vraag
het formulier aan jouw ziekenfonds en laat het invullen door de secretaris.
o het lidgeld wordt niet terugbetaald, ook niet gedeeltelijk, wanneer je beslist om de club
te verlaten.
o participatietarief in Dilbeek

•
•
•
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▪
▪

indien je jonger bent dan 18 jaar en over een Dilbeekse participatiepas beschikt,
gelieve ons deze pas te tonen en wij informeren je over het aangepaste tarief.
indien je ouder bent dan 18 jaar en over een Dilbeekse participatiepas beschikt,
gelieve het desbetreffende formulier op te vragen bij de dienst Welzijn en
Preventie of via welzijnenpreventie@dilbeek.be wat wij dan voor u invullen.

2.3. Wat vragen we van jou ?
•

•
•

•
•

Je betaalt jaarlijks een lidgeld.
Ons werkjaar loopt van 1 maart tot en met eind februari – de tarieven worden opgesomd op onze
website.
Wanneer je lid bent, krijg je jaarlijks een email met vraag tot hernieuwing van het lidmaatschap
en betaling van het lidgeld voor het komende werkjaar.
Je respecteert ons intern reglement (zie punt 4) en de andere clubleden en begeleiders.
Je gaat niet in het zwembadwater zonder aanwezigheid van een beheerder of redder.
Ouders blijven niet in of rond het zwembad maar kunnen hun kind wel begeleiden tot aan het
zwemgedeelte van het zwembad.
In de kleedkamers mag kledij blijven hangen (geen waardevolle zaken achterlaten – kan
opgeborgen worden in een afsluitbare locker).
Je brengt ons op de hoogte van een eventuele lange afwezigheid (ziekte, …).

3. OVERZICHT ZWEMACTIVITEITEN
Maandag
21u-22u

Dinsdag
8u30-10u
18u-19u

Volwassenen
Volwassenen

Basis : eerste initiatie tot zwemmen
Conditie : op recreatieve wijze wordt de conditie opgebouwd en de
stijl verbeterd

60-plussers
Watergewenning

Recreatief begeleid zwemmen
Vanaf 2 jaar én met begeleiding van een ouder in het water voor
de 2-3 jarigen
Vanaf 3-4 jaar : verderzetting van de watergewenning en aanleren
van de eerste zwembewegingen
Zowel kinderen als volwassenen krijgen zwemlessen naar gelang
hun mogelijkheden
Vanaf 3-4 jaar : verderzetting van de watergewenning en aanleren
van de eerste zwembewegingen
Op een aangename manier worden de zwemstijlen spelenderwijs
verder aangeleerd en verbeterd
Voorbehouden voor de ouders van kinderen die op dit uur
zwemmen : op recreatieve wijze wordt er gezwommen, de stijl
verbeterd waar nodig
Conditie, stijl, initiatie tot technieken van overlevingszwemmen en
reddend zwemmen

Peuters

19u-20u

Personen met
een handicap
Peuters
Kleuters en
jeugd
Volwassenen

20u-21u

Teeners
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Volwassenen

21u-22u

Volwassenen

Donderdag
21u-22u

Alle leden

Voorbehouden voor de ouders van kinderen die op dit uur
zwemmen : op recreatieve wijze wordt er gezwommen, de stijl
verbeterd waar nodig
Conditie : op recreatieve wijze wordt de conditie opgebouwd en de
stijl verbeterd

Elke lid heeft de kans om op eigen tempo de aangeleerde
oefeningen verder in de praktijk te zetten

4. INTERN REGLEMENT
Het intern (huishoudelijk) reglement van onze club vind je in de bijlage.
5. JAAR- EN ACTIVITEITENKALENDER
Op onze website vind je een jaarkalender met aanduiding van de zwembeurten, aangepaste zwembeurten
tijdens de vakantieperiodes en de dagen dat er niet kan gezwommen worden.
Elk jaar krijgen de kinderen in december tijdens de gewone zwembeurt het bezoek van de Sint en zijn
zwarte Pieten : het thema en het exact aanvangstijdstip van die avond worden meegedeeld via email door
middel van een nieuwsbrief.
6. CONTACTGEGEVENS
Het adres van de zetel van de vereniging : Beeldhouwkunstlaan z/n – 1700 Dilbeek.
Het postadres van onze club : E. Eylenboschstraat 42/204 – 1703 Schepdaal.
Het emailadres : info@orkas-zcd.be
7. NUTTIGE LINKS
www.orkas-zcd.be
Facebook : Orka’s – zwemclub Dilbeek
8. VEELGESTELDE VRAGEN
Wat te doen bij een ongeval ?
Verwittig onmiddellijk de lesgever of een bestuurslid zodanig dat een dossier kan ingediend worden bij de
verzekering. Je ontvangt dan van de verzekering het dossiernummer en instructies voor afhandeling van
het dossier.
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Moet ik specifiek lesmateriaal aankopen voor de zwemlessen ?
Neen, wij gebruiken het les- en oefenmateriaal van de club of het materiaal aanwezig in het zwembad.
Ook een zwemmuts is niet verplicht.
Kan ik een fiscaal attest vragen ?
Onze club kan geen fiscale attesten uitschrijven.
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