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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
“HZA vzw” 

 

1. Benaming – Zetel – Doel 
 

De vzw HZA werd opgericht op 1 November 2009. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 
2220 Heist-op-den-Berg, Lostraat 48 en kan enkel verplaatst worden door de Algemene 
Vergadering. 
De statuten kunnen opgevraagd worden bij het bestuur. 
De vereniging heeft als doel bij te dragen tot de bevordering van lichamelijke opvoeding in het 
algemeen en in het bijzonder de beoefening en ontwikkeling van de zwemsport.  Tevens het 
bevorderen van lichaamsbeweging en aanleren van basistechnieken van de zwemsport aan 
gehandicapten. 
Alle betalingen kunnen uitsluitend via het rekeningnummer van HZA vzw (terug te vinden op de 
website www.hzarduas.be ). 

2. Lidmaatschap 
 

De vereniging bestaat uit werkende leden en niet-werkende leden. 
Het lidgeld dient jaarlijks ten laatste op 10 januari betaald te worden voor dat jaar. Bij het niet 
tijdig betalen van het lidgeld en nadat men een schriftelijke verwittiging heeft gehad, wordt men 
geschrapt als lid. Er volgt eveneens een schrapping bij de Vlaamse Zwemfederatie. 
Elk lid ontvangt een lidkaart van de Vlaamse Zwemfederatie en dient deze op elk verzoek te 
kunnen voorleggen. Elk lid is verplicht jaarlijks een ledenfiche in te vullen en te ondertekenen. 
Bij leden onder de 18 jaar dienen de ouders deze fiche te ondertekenen. 
De raad van bestuur kan elk jaar het lidgeld aanpassen. 
Officials, trainers, clubafgevaardigden en bestuursleden betalen geen lidgeld. 
Bij ontslag of uitsluiting kan men niet overgaan tot het terugvorderen van lidgeld of andere 
bijdragen. 
Verlies van de lidkaart of verandering in de persoonlijke gegevens van een lid dienen zo 
spoedig mogelijk aan het bestuur gemeld te worden. 
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Elk lidmaatschapElk lidmaatschapElk lidmaatschapElk lidmaatschap,,,,    van welke aard ookvan welke aard ookvan welke aard ookvan welke aard ook,,,,    houdt aanvaarding van het huishoudelijk reglementhoudt aanvaarding van het huishoudelijk reglementhoudt aanvaarding van het huishoudelijk reglementhoudt aanvaarding van het huishoudelijk reglement    inininin....    
Opzegging van het lidmaatschap dient steeds schriftelijk te gebeuren bij de raad van bestuur. 
Opzegging kan per kwartaal en dient steeds een maand vooraf schriftelijk aan de raad van 
bestuur te worden meegedeeld. Het reeds betaalde lidgeld kan geenszins worden 
teruggevorderd. 
Competitiezwemmers dragen de door de club voorgeschreven kledij op wedstrijden en bij het 
behalen van podiumplaatsen. Deze kan tegen democratische prijzen aangekocht worden bij de 
club. 
 

3. Leden 
 

Rechten 

 

1. Elk lid heeft het recht een exemplaar het huishoudelijk reglement te ontvangen en op de 
hoogte te worden gebracht van elke wijziging die zich in dit reglement voordoet. 
2. Elk lid heeft het recht deel te nemen aan trainingen, tenzij gemotiveerde beslissing door 
trainer en bestuur.  
3. Elk lid heeft recht van toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten waaraan door de vereniging 
wordt deelgenomen, voor zover eventuele limieten voor die wedstrijd behaald werden. 
Deelname aan wedstrijden wordt in samenspraak met de trainer beslist. Voorwaarde evenwel is  
regelmatige trainingsinzet en/of aanwezigheid op stages in geval van 
kampioenschapswedstrijden. In geval van discussie wordt dit besproken met trainer en bestuur.  
4. Elk lid heeft recht voorstellen, klachten of wensen schriftelijk bij het bestuur in te dienen 
waarna het bestuur de plicht heeft deze te behandelen dan wel het lid te horen en een 
beslissing te nemen. 
 

Plichten 

 

1. Elk lid heeft de plicht bij aanvang van het lidmaatschap een ledenfiche (jaarlijks) in te vullen 
en een medisch attest (bij aanvraag van competitievergunning) te bezorgen aan de 
verantwoordelijke van de ledenadministratie. De club kan verzoeken om toch een medisch 
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attest binnen te brengen bij twijfel of als algemene update. Het lid is dan ook verplicht dit attest 
binnen te brengen. 
2. Elk lid heeft de plicht elke verandering van persoonlijke gegevens aan het bestuur te melden. 
3. Elk lid heeft de plicht tijdig de financiële bijdragen te storten op het rekening nummer van de 
vereniging HZA vzw (te vinden op de website). 
4. Elk lid heeft de plicht zich te houden aan de door de vereniging opgestelde regels zoals 
hierna vermeld. 
5. Elk lid heeft eveneens de plicht zich te schikken naar de reglementen van de VZF, de KBZB 
en de statuten van de vzw. 
6. Elk lid heeft de plicht zorg te dragen en verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar eigen 
sportuitrusting. Bij diefstal, verlies of schade van persoonlijke eigendommen kan HZA niet 
aansprakelijk gesteld worden. 
7. Ieder lid (zwemmers, trainers, bestuur, officials, afgevaardigden…) en ouder moet elk 
werkend en niet werkend lid met respect behandelen. 
8. Bij niet naleving van deze plichten behoudt het bestuur zich voor om sancties te nemen. 
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De door de vereniging opgelegde regels 

 

Tijdens wedstrijden 

 

1. Voor wedstrijdzwemmers (vergunninghouders) is het dragen van de HZA-kleding voor en na 
de wedstrijd verplicht. De Raad van Bestuur is bevoegd om bij niet naleving een eventuele 
sanctie op te leggen.  
Bij een prijsuitreikingprijsuitreikingprijsuitreikingprijsuitreiking wordt steeds de HZAHZAHZAHZA----kleding gedragenkleding gedragenkleding gedragenkleding gedragen. 
2. Zwemmers zijn verplicht hun clubbadmuts te dragen tijdens de wedstrijd. In bepaalde 
gevallen kan hiervan worden afgezien mits de toelating van het bestuur. 
3. Bij wedstrijddeelname is inzwemmen verplicht. Hier moet de zwemmer(ster) zorgen dat hij/zij 
tijdig op het aanvangsuur van inzwemmen aanwezig is. Uitzonderingen hierop worden steeds 
voorafgaandelijk aan de verantwoordelijke trainer aangevraagd. 
4. De leden dienen zich te houden aan de reglementen van elk zwembad en zich te 
onderwerpen aan de voorziene en wettelijke veiligheidsmaatregelen. Voor eventuele 
vernielingen in ons of een ander zwembad is de club niet verantwoordelijk. De onkosten zullen 
aan de vernieler worden aangerekend. 
5. Op wedstrijden dienen de HZA-leden en hun ouders of supporters, alle officials, 
afgevaardigden, trainers, medezwemmers, toeschouwers, … sportief te behandelen. 
6. De zwemmer(ster) (vergunninghouders) dient minstens 10 wedstrijden per jaar te zwemmen,  
uitgezonderd masters en G-zwemmers. 
7. Laattijdige forfaits worden door de leden betaald à rato van het startgeld per start. 
Bij forfaits van een finaleplaats of op het BK bedraagt de vergoeding = € 50 + startgeld. Bij 
beslissing hiertoe van de verantwoordelijke trainer kan deze gehouden worden tot betaling. 
Indien een lid te laat aan de start verschijnt wordt dit beschouwd als een forfait. 
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Tijdens trainingen 

 

1. Wedstrijdzwemmers zijn verplicht regelmatig deel te nemen aan de trainingen. In het kader 
van de medische verantwoorde sportbeoefening maken zij tevens melding van eventueel 
ingenomen medicatie zodat kan worden nagegaan of deze medicamenten niet voorkomen op 
de lijst van verboden stimulerende middelen. Het is ten strengste verboden stimulerende 
middelen te gebruiken. 
2. Tijdens de trainingen wordt de leiding toevertrouwd aan de trainers. Leden, trainers en 
ouders dienen elkaar met respect te behandelen. Zwemmers mogen zich op geen enkele 
manier onttrekken aan het toezicht van de verantwoordelijke trainers. Het om bepaalde redenen 
vroegtijdig verlaten van de trainingen dient steeds voor aanvang van de training gemeld te 
worden aan de verantwoordelijke trainer.  
3. De trainer heeft de bevoegdheid om een zwemmer(ster) de training te ontzeggen en 
desnoods uit het zwembad te verwijderen indien het lid het opgelegde trainingsprogramma niet 
volgt, bij wangedrag en bij het niet naleven van de door de vereniging opgelegde “leefregels”. 
De zwemmer(ster) dient steeds onder toezicht te blijven van de verantwoordelijke trainer. Het 
bestuur wordt hiervan door de trainer op de hoogte gebracht. 
4. Tijdens de trainingen, zwemlessen, lestraining moeten de wettelijke bepalingen nageleefd 
worden. Belangrijk daarbij is de aanwezigheid van een gediplomeerd redder. Indien deze niet 
aanwezig is, kan en mag het zwembad niet gebruikt worden. Bij niet na-leving hiervan kunnen 
er sancties volgen. 
 
Tijdens stages 

 
Wedstrijdzwemmers die meegaan op stage, verbinden zich ertoe nadien ook mee te zwemmen 
met de wedstrijden waarop deze stages een voorbereiding zijn. Wie meegaat op stage, neemt 
deze ernstig en volgt de instructies van begeleiders en trainers nauwgezet op. 
Stages zijn in de eerste plaats een voorbereiding op komende wedstrijden. Ze bevorderen 
echter ook de teamgeest en het groepsgevoel. De trainers, in overleg met het bestuur, bepalen 
wie voorrang heeft bij de inschrijvingen van een stage.  
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Materiaal van HZA 

 

Materiaal dat op tijdelijke basis ter beschikking gesteld wordt aan een lid dient bij het verlaten 
van de club aan HZA te worden terugbezorgd.  
 
Groepen 

 

De voorwaarden waaraan een zwemmer dient te voldoen om door te schuiven naar een 
volgende groep en/of te worden terug verwezen naar een vorige groep wordt bepaald door de 
trainerscommissie. 
De trainerscommissie komt minstens 1 maal per kwartaal samen en brengt verslag van haar 
beslissingen/bevinding/opmerkingen uit aan het bestuur. 
Het bestuur zal vervolgens een beslissing nemen en deze aan de zwemmer(ster) meedelen. 

4.Trainingsgeld 
 

Een lid kan een verzoek tot opschorting van trainingsgeld indienen in geval van langdurige 
ziekte of blessure (meer dan 1 maand). Het verzoek dient schriftelijk aan de raad van bestuur te 
worden gericht. 
De verplichting tot betaling van lesgeld gaat weer in vanaf het ogenblik dat de trainingen worden 
hervat.  
Het maandelijks lesgeld is betaalbaar maandelijks of per kwartaal op rekening van de 
vereniging. 
Bij achterstal en herhaaldelijke verwittigingen tot betaling van het lesgeld kan de raad van 
bestuur het lid tijdelijk de deelname aan de trainingen verbieden en dit tot volledige betaling van 
het verschuldigde lesgeld. 
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5.Veiligheid 
 

1. Om de veiligheid van de zwemmers te waarborgen en ter voldoening aan de verplichtingen 
jegens de zwembadverhuurder zal tijdens de lesuren/trainingen steeds een gekwalificeerd 
toezichthouder (redder) aanwezig zijn. 
2. Leden zijn gehouden alle aanwijzingen van de redder en ander bij het bad aanwezig kader op 
te volgen. 
3. Aanwezigheid van een gekwalificeerd toezichthouder ontslaat leden niet van hun eigen 
verantwoordelijkheid voor hun veiligheid en die van medeleden. 
4. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid tenzij er sprake is van aantoonbare, grove 
nalatigheid harerzijds. 

6. Tuchtrecht / Sancties 
 

1. Tuchtsancties kunnen genomen worden door de raad van bestuur en door de 
afdelingscommissies. 
Volgende regels dienen in acht genomen te worden : 

• de commissie dient bijeen te zijn en het gebeurde bespreken 
• de commissie dient het betreffende lid te horen 
• de commissie kan de sanctie bepalen 

De genomen beslissing wordt alvorens het lid in te lichten overgemaakt aan het bestuur welke, 
na overleg, de sanctie doorvoert dan wel annuleert. De sanctie wordt steeds schriftelijk 
overmaakt aan het betrokken lid. 
2. Elke zwemmer(ster) kan schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur tegen een door de 
trainer genomen beslissing. Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt dit punt op de 
agenda geplaatst en worden de zwemmer(ster) en trainer gehoord. Er wordt hiervan een 
verslag opgemaakt. 
Leden onder de 18 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een ouder. 
De raad van bestuur oordeelt of de sanctie al dan niet terecht is en of er eventuele verdere 
maatregelen dienen genomen te worden. Zowel de trainer als het lid worden van deze 
beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht. 
3. Bij niet naleving van het huishoudelijk reglement en/of inbreuk op de te volgen regels kan het 
bestuur een sanctie opleggen als volgt : 
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• mondelinge verwittiging 
• schriftelijke verwittiging 
• schorsing van bepaalde duur 
• schorsing van onbepaalde duur – uitsluiting 

4. Tegen een door het bestuur of door de algemene vergadering genomen beslissing kan een 
klacht of opmerking worden geformuleerd en dit uitsluitend en schriftelijk ter attentie van de raad 
van bestuur. Een ongeldig ingediende klacht zal noch behandeld noch beantwoord worden. 
5. Uitgesloten leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen derhalve 
ook nooit aanspraak maken op teruggave van het gehele of gedeeltelijke lidgeld of lesgeld. Ze 
kunnen geen enkele vergoeding vragen van welke aard ook. 

7. Raad van bestuur 
 

De dagelijkse leiding van de vereniging zijnde HZA vzw behoort tot de bevoegdheid van de raad 
van bestuur. Alle beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van 
stemmen of bij gelijke stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij diens 
afwezigheid is de stem van de oudste aanwezige bestuurder doorslaggevend. 
De leden van de raad van bestuur zijn tot volledige geheimhouding verplicht.  
Van elke bestuursvergadering wordt een verslag opgemaakt. De door de raad van bestuur 
genomen beslissingen worden schriftelijk (of per mail) meegedeeld aan de leden. 

8. Algemene vergadering 
 

De algemene vergadering vormt het hoogste gezagsorgaan en wordt voorgezeten door de 
voorzitter. Enkel werkende/effectieve leden worden toegelaten tot de algemene vergadering. 
De algemene vergadering is bevoegd volgens de vermeldingen in de statuten. De algemene 
vergadering vindt 1 maal per jaar plaats (ten laatste voor eind juni). In dringende gevallen kan 
de raad van bestuur een bijzonder algemene vergadering samenroepen. 
De algemene vergadering wordt steeds schriftelijk en 14 dagen vooraf opgeroepen. 
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9. Verantwoordelijkheid van de ouders/begeleiders 
 

De ouders en/of begeleiders dienen hun minderjarige kinderen in verstaanbare taal uit te leggen 
wat het clubreglement inhoudt en waar ze zich aan moeten houden. De ouders en/of 
begeleiders blijven voor hun kinderen aansprakelijk.  
Ouders behandelen de werkende en niet-werkende leden van de vereniging en andere ouders 
met respect. Indien ouders zich niet respectvol gedragen, kunnen er sancties genomen worden 
tegen de zwemmer. 

10. Sportverzekering / ongevalaangifte 
 

Ieder die lid wordt van de vereniging is verzekerd voor lichamelijke letsels. De verzekering dekt 
alle letsels overkomen tijdens trainingen en wedstrijden, droogtrainingen of geplande 
activiteiten. 
Aangifte dient te gebeuren via het daartoe voorziene formulier dat verkrijgbaar is bij de 
secretaris. Het bestuur dient steeds op de hoogte te worden gebracht. Gebeurt het ongeval 
tijdens een wedstrijd dient het aangifteformulier steeds mede ondertekend te worden door de 
kamprechter. 

11. Vrijwilligers 
 

1. Bestuur, commissies, officials enz worden gevormd door vrijwilligers. De vereniging bestaat 
uit volgende mogelijke commissies : trainers, officials, masters, vrijwilligers, feestcomité, 
jeugdsportcommissie. 
2. Het bestuur is bevoegd, maar niet verplicht, eventuele vergoedingen uit te keren aan 
vrijwilligers. 
3. Het is voor ieder lid een morele plicht om bij te dragen aan de te verrichten taken tot nut van 
de vereniging in zijn geheel. 
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12. Sponsors 
 

Het bestuur kan sponsorcontracten afsluiten voor de hele vereniging en hiervoor de nodige 
fiscale attesten afleveren. Sponsoring kan enkel doorgang vinden na goedkeuring van het 
bestuur. 

13. Slotbepaling 
 

Dit huishoudelijk reglement kan enkel door de raad van bestuur en op eender welk tijdstip 
worden aangepast. Bij wijziging zullen de leden op de hoogte gebracht worden via schrijven of 
mail en op eenvoudig verzoek een exemplaar kunnen ontvangen van het gewijzigde reglement. 

 

HET BESTUUR 

Heistse Zwemclub Arduas vzw 


