HUISHOUDELIJK REGLEMENT ATAC VZW

Een huishoudelijk reglement legt bijkomende regels op aan leden van een vereniging. Deze regels
maken, tezamen met de statuten, deel uit van het contract dat een lid afsluit met de vzw. Elk lid
moet het huishoudelijk reglement eerbiedigen. In tegenstelling tot de statuten is echter geen
publicatie nodig in het Belgisch Staatsblad.
Atletiekclub ATAC VZW staat open voor alle atletiekbeoefenaars die hun sport op een recreatieve of
competitieve wijze wensen te beoefenen binnen de geest van het huishoudelijk reglement en de
neergelegde statuten.
De bestuursploeg tracht als een goede huisvader te zorgen voor al het nodige (accommodatie,
trainers, materiaal, organisaties, ..) opdat de leden in de goede omstandigheden en in een positieve
sfeer hun favoriete sport kunnen beoefenen.
ATAC zet zich in voor alle bij de club aangesloten leden. Het bestuur wil zijn verantwoordelijkheid
voor een goede gang van zaken nemen, maar wenst alleen mensen met dezelfde zin voor
verantwoordelijkheid in de clubgemeenschap op te nemen. Deze mensen worden te allen tijde door
het bestuur gesteund, geholpen en gestimuleerd, in haalbare mate. De bestuursleden blijven ten
slotte vrijwilligers.
De aanvaarding van het lidmaatschap van ATAC vzw houdt de totale aanvaarding in van volgende
afspraken:
1) ATAC is aangesloten bij de VAL (Vlaamse Atletiek Liga). Dit brengt verplichtingen en rechten met
zich mee.
2) Door het aanvaarden van het lidmaatschap zal de persoon toetreden als lid van de vereniging en
onderschrijft hiermee het huishoudelijk reglement van zowel de VAL als de eigen vereniging.
3) Een atletiekseizoen loopt van 1 november tot 31 oktober.
4) Aansluiten kan vanaf de leeftijd van 5 jaar.
5) De lidgelden worden beschreven op de website van de club en kunnen steeds bij aanvang van een
nieuw seizoen gewijzigd worden.
6) Om als nieuwe lid aangesloten te worden, dient de persoon zich eerst bij een
clubverantwoordelijke of trainer aan te melden. Men kan onmiddellijk aansluiten of kiezen voor een
proefperiode van drie op elkaar volgende trainingen. Na deze proefperiode maakt men een
definitieve keuze: aansluiten of niet. Tijdens de proefperiode geniet de persoon geen enkele
verzekering vanuit de vzw. Na de inschrijving en toekenning van het lidmaatschap gaat de
ongevallenverzekering in. Betalingen dienen te gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer
van de club dat beschikbaar is op de website.
7) Verlenging van lidmaatschap gebeurt na vernieuwing van de inschrijvingskaart en betaling van het
correcte lidgeld. Bij laattijdige betaling van hernieuwing van lidmaatschap kan het lid de trainingen
(tijdelijk) niet meer bijwonen.
8) Een atleet of trainer kan worden geweigerd of uitgesloten als lid van de vereniging door de Raad
van Bestuur, indien er een zwaarwichtige reden of bezwarende feiten zijn. Deze dienen schriftelijk te
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worden medegedeeld aan de atleet of trainer. Er kan op dit besluit geen bezwaar worden
aangetekend.
9) Tijdens het lidmaatschap kan het lid gebruikmaken van de door de vereniging ingerichte
trainingen, gepubliceerd op de website, onder begeleiding van een door de Raad Van Bestuur (RVB)
aangestelde trainer.
10) Leden zijn verplicht, indien geselecteerd door de trainer, om deel te nemen aan de Beker Van
Vlaanderen. Zonder geldige reden mag men zich niet aan de verplichting te onttrekken. Bij afmelding
oordeelt de RVB over de geldigheid van de reden van afmelding.
11) De leden dienen te allen tijde de aan de vzw gerelateerde instructies van de trainers of leden
van de RVB op te volgen. De gedragscode van de VAL wordt nageleefd.
12) De door de RVB aangestelde trainer kan een lid weigeren op training. De trainer dient dit binnen
de 24 uur te melden aan de RVB.
13) Atleten die samenwerken of trainen met trainers die geen deel uitmaken van de club dienen
hiervoor steeds schriftelijk toestemming te vragen aan de RVB. De RVB neemt hierin een individuele
en bindende beslissing. Het niet naleven van de beslissing van de RVB kan leiden tot onmiddellijke
stopzetting van het lidmaatschap of het niet hernieuwen van het lidmaatschap.
13) Adres-, telefoon- en emailwijzigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de secretaris.
14) Het dragen van de clubkledij is verplicht tijdens deelname aan wedstrijden en
podiumceremonies indien dit wordt opgelegd door de VAL of de Belgische Atletiekfederatie. Atleten
die hier niet aan voldoen komen niet in aanmerking voor enig clubcriterium.
15) Privésponsoring kan enkel conform de VAL-reglementering en niet tegenstrijdig met onze
clubsponsors. Dit dient steeds ter goedkeuring aan de RVB te worden voorgelegd.
15) Indien een lid niet kan deelnemen aan een kampioenschap waarvoor hij/zij werd ingeschreven
en niet tijdig een geldig afwezigheidsattest heeft bezorgd aan de secretaris, zal zelf verantwoordelijk
zijn voor de ontstane boete opgelegd door de organisator.
16) Ieder lid is verplicht zicht te houden aan de richtlijnen die beschreven zijn op de website van
www.dopinglijn.be .
17) Leden dienen communicaties naar de VAL of Provinciaal Comité steeds te laten verlopen via het
clubsecretariaat of via de vertrouwenspersoon.
18) Aanpassingen aan het huishoudelijk reglement zijn de bevoegdheid van de RVB. Wijzigingen
zullen worden bekendgemaakt via de algemene vergadering en de clubwebsite. Elk lid heeft het
recht om via een expliciete vraag aan de RVB een papieren versie te verkrijgen.
19) In gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet of in geval van tegenstrijdigheden,
beslist de RVB. De RVB zal in voorkomend geval de nodige wijzigingen of aanvullingen doorvoeren
volgens de geldende procedures.
21) Ieder verenigingslid is gehouden de statuten, het huishoudelijk reglement en het wedstrijd- en
sportreglement te kennen en na te leven.
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