Huishoudelijk reglement ZCT seizoen 2017 - 2018
Het huishoudelijk reglement is onverminderd van kracht voor alle aangesloten leden van ZCT, zowel
voor de zwemschool, de competitiegroepen als de jeugd- en sportzwemmers. Het betalen van het
lidgeld geldt als akkoord met het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement kan jaarlijks
geëvalueerd en aangepast worden en wordt ter beschikking gesteld via mail aan alle leden, via de
website www.zct.be en zal geafficheerd worden op het prikbord van ZCT aan de ingang van het
zwembad te Tremelo.

1) Het bestuur
a. Het bestuur staat in voor de dagdagelijkse leiding /werking van de club, de financiële
werking, de sportieve en de extra-sportieve werking , de juridische werking.
b. Het bestuur zoekt vrijwilligers, sponsors en organiseert allerlei clubactiviteiten, de
activiteiten van de zwemschool en in samenspraak met het Technisch Comité,
trainingen, stages en wedstrijden.
c. Het bestuur zorgt voor voorlichting en publiciteit binnen en buiten de vereniging.
d. Het bestuur zorgt voor de nodige accommodatie, lesgevers en trainers.
e. Het bestuur zorgt voor de naleving van het huishoudelijk reglement.
f. Voor voorvallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur van
ZCT.

2) Het Technisch Comité
a. Het Technisch Comité staat in voor de uitwerking van het lesprogramma van de
zwemschool op basis waarvan de lesgevers de kinderen vanaf 4 jaar in verschillende
niveaugroepen leren zwemmen. De Coördinator van de Zwemschool staat in voor de
groepsindeling in functie van de behaalde resultaten van de zwemmers en in functie van
de beschikbare plaatsen in de verschillende groepen.
b. Het Technisch Comité is verantwoordelijk voor de uitwerking en organisatie van een
trainings-, kracht- en preventieprogramma voor de competitiegroepen.
c. Het Technisch Comité bepaalt de leeftijdslimieten en groepsindeling van de zwemmers
voor de competitiegroepen in functie van het aantal beschikbare plaatsen per groep (de
meest recente info over de leeftijdslimieten en de groepsindeling is steeds te vinden op
www.zct.be). Indien alle zwemmers in een groep de leeftijdslimieten gehaald hebben en
er toch teveel zwemmers in deze groep zitten, wordt aan de zwemmer met de minste
Rudolph-punten op zijn/haar beste zwemstijl gevraagd om de groep te verlaten:
i) De leeftijdslimieten dienen gehaald te worden op het einde van het seizoen
(dus concreet na stage 2018).
ii) De trainer heeft steeds de mogelijkheid om, indien er plaatsen vrij zijn in een
groep, te beslissen dat een zwemmer bij de groep kan blijven, zelfs indien deze
zwemmer de limiet voor deze groep nog niet gezwommen heeft.
d. Het Technisch Comité bepaalt de inschrijvingen op wedstrijden en de deelname aan stage.
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3) De leden
a. Je bent lid van de vereniging vanaf het moment dat je het lidgeld en het
lesgeld/competitiebijdrage betaald hebt. Vanaf dat ogenblik heb je je ook akkoord
verklaard met het huishoudelijk reglement en pas je het steeds toe.
b. Je kent het reglement van inwendige orde van het zwembad te Tremelo cfr inkomhal van
het zwembad) en je past dit steeds toe.
c. Na het betalen van het lidgeld ontvang je zo snel mogelijk een lidkaart op naam, die je
altijd op vraag moet kunnen tonen. Deze lidkaart geeft recht op een korting bij BSJ-sport
(in zoverre BSJ-sport onze sponsor blijft) op de aankoop van Speedo-artikelen.
d. Je bent lid van het moment van betaling. Lidmaatschap loopt van 1 september tot 31
augustus. In geval dat je tussen 1 september en 31 augustus de club verlaat, wordt het
lidgeld, het lesgeld of de reeds betaalde competitiebijdrage niet terugbetaald. Vragen
hierover kunnen voorgelegd worden aan het bestuur.

a. Rechten van de leden
a. Alle leden (zwemmers, officials, afgevaardigden, trainers, lesgevers en bestuursleden) en
vrijwillige helpers die geen lid zijn, zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en
burgerlijke aansprakelijkheid. Voor verdere informatie zie
www.zwemfed.be/clubsite/verzekering/polissen.
b. De club zal zorgen voor een lesgever of een trainer en het nodige zwemwater. Indien
door onvoorziene omstandigheden of geval van heirkracht een les (of meerdere lessen)
niet kan doorgaan, wordt geen (gedeeltelijke) restitutie voorzien.
c. Op officiële feestdagen wordt er geen les gegeven aan de zwemmers van de
zwemschool, zij genieten van een vrije dag, net zoals de sport- en jeugdzwemmers. Ook
op wedstrijddagen of dagen van bijscholing kan het zijn dat er geen les wordt gegeven
aan zwemschool, sport- en jeugdzwemmers. We verwittigen alle betrokkenen hiervan
tijdig via mail.
d. Broers en/of zussen in de zwemschool kunnen indien gewenst geplaatst worden in een
parallelle of dadelijk aansluitende groep (zie vermelding onderaan de groepsindeling)
groep om zo te zorgen voor een betere aaneensluiting van de lestijden.
e. Foto’s van activiteiten en leden worden gebruikt
a. op de website van ZCT voor promotie van de club.
b. in de besloten facebook groep van ZCT.
c. voor krantenartikels over prestaties van ZCT-zwemmers.
Indien je niet akkoord bent met het eventuele gebruik van foto’s waarop jij te zien bent,
kan je het bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en zal hier rekening mee
gehouden worden.
b. Plichten van de leden.
a. Van alle zwemmers en ouders wordt fair play verwacht.
b. Ouders begeven zich nooit in het zwembad tijdens de lessen en/of de trainingen.
c. De zwemmers kunnen ten vroegste een kwartier voor aanvang van de les/training
terecht in de kleedkamers van het zwembad en verlaten de kleedkamers ten laatste een
half uur na het beëindigen van de les/de training.
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d. De zwemmers dragen tijdens een les/een training steeds een badmuts (de zwemmers
e.

f.

g.

h.

i.

j.
k.
l.

m.

n.
o.

van de zwemschool dragen een badmuts in de kleur van de groep waarin ze les krijgen).
Competitiezwemmers nemen minstens aan 85% van de trainingen deel, zowel tijdens
gewone schooldagen als tijdens de schoolvakanties. Indien ze niet kunnen deelnemen
aan een training, melden ze zich af bij de trainer op de manier die afgesproken wordt
met de trainer (online of via mail/sms).
Competitiezwemmers worden geacht aan de wedstrijden waarop ze door de trainers
ingeschreven worden, deel te nemen.
Zwemmers dienen bij het bekend maken van de voorlopige wedstrijdinschrijvingen tijdig
door te geven indien zij niet aanwezig kunnen zijn op de wedstrijd waar hun
aanwezigheid vereist is. Afwezigheid op wedstrijd door ziekte dient bevestigd te worden
door een medisch attest. Gemaakte kosten (15 € per wedstrijddag) zullen bij laattijdige
afzegging of ontbreken van een geldig medisch attest doorgerekend worden aan de
zwemmer.
De ouders van de zwemmers kunnen zich kandidaat stellen om als TAK-ker (Tijdopnemer
– Aankomstrechter – Keerpuntrechter) te fungeren (en volgen in dit geval de cursus op
kosten van ZCT). Indien er onvoldoende TAK-kers in een groep beschikbaar zijn bij
deelname aan een wedstrijd, zal de deelname aan de wedstrijd geannuleerd worden
(indien er geen enkele TAK-ker beschikbaar is) of zal het aantal deelnemers beperkt
worden in functie van het aantal beschikbare TAK-kers (1 TAK per 9 zwemmers).
De ouders van de zwemmers kunnen zich kandidaat stellen om de competitiezwemmers
als afgevaardigde te begeleiden op wedstrijden. Indien er voor een wedstrijd geen
afgevaardigde beschikbaar is voor een groep zwemmers, wordt de deelname aan deze
wedstrijd geannuleerd.
Van zwemmers en hun ouders wordt een actieve bijdrage verwacht aan activiteiten van
de club of werkzaamheden ten behoeve van de club (zoals het pastafeest, …).
De kleedkamers worden steeds netjes achtergelaten. In geval van een ‘ongelukje’ zorgt
de dader ervoor dat de kleedkamer opnieuw proper gemaakt wordt.
Het zwemwater en de kleedkamers worden als een goede huisvader gebruiken m.a.w.
voorzichtig omgaan met het aanwezige materiaal. Beschadigingen worden onmiddellijk
aan de trainer en/of het bestuur gemeld.
Iedereen in ZCT moet zich veilig en prettig voelen. Daarom wil het ZCT-bestuur
benadrukken ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag,
beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en dergelijke meer geenszins te tolereren.
Dit geldt in en rond het zwembad, kleedkamers, douches en tijdens alle activiteiten in
het kader van ZCT. Mocht er zich toch een incident voordoen, is het uiterst belangrijk dit
te melden bij iemand van het ZCT-bestuur (zie onderaan ondergetekenden) zodat we
samen met de betrokkenen de nodige maatregelen kunnen overwegen om verdere
incidenten te voorkomen.
Afval wordt in de daarvoor bestemde containers gedaan.
Foto’s van activiteiten en leden mogen enkel worden gebruikt voor de promotie van ZCT
of het zwemmen in het algemeen.
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4) Toeschouwer tijdens wedstrijden
a. Een toeschouwer heeft geen recht om gebruik te maken van de gehuurde accommodatie

b.
c.
d.
e.
f.

(kan zich niet omkleden in de kleedkamers, maakt geen gebruik van de douches en kan
niet zwemmen).
Je bevestigt het huishoudelijk reglement te kennen en te respecteren.
Afval wordt in de daarvoor bestemde containers gedaan.
Foto’s van activiteiten, leden, publiek, bezoeker, … mogen enkel gebruikt worden voor
de promotie van de club het zwemmen in het algemeen.
Van toeschouwers wordt verwacht dat zij fair play hoog in het vaandel dragen.
Met betrekking tot de veiligheid in het zwembad is het niet toegelaten het zwembad met
schoenen te betreden, tenzij er gebruik gemaakt wordt van schoenovertrekken.
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