
CLUBREGLEMENT   ZWEMSCHOOL   IKZ vzw 
 

 

Artikel 1 : Doelstellingen 

1.1  Aanmoedigen en promoten van de zwemsport voor zowel recreatieve zwemmers als 

competitiezwemmers. 

1.2  Voorzien in de mogelijkheid om meerdere keren per week te trainen en hierbij telkens 

begeleid te zijn door één of meer trainers. 

 

 

Artikel 2 : Juridisch aspect 

2.1  De Izegemse Krekel Zwemmers (IKZ) is een VZW (Vereniging zonder Winstoogmerk) met 

als ondernemingsnummer 0472501747. 

De statuten zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

2.2  Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een sportsecretaris, een penningmeester 

en meerdere bestuursleden.  Wie deel wil uitmaken van het bestuur dient de leeftijd van 18 

jaar bereikt te hebben en richt een schriftelijke aanvraag naar de voorzitter.  

Wie de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt kan tot het Bestuur toetreden mits de 

schriftelijke toestemming van zijn ouders of voogd. 

2.3  Het bestuur heeft het recht om kandidaat-leden te weigeren. 

 

 

Artikel 3 : Bestuursvergaderingen 

3.1  Maandelijks, met uitzondering van de vakantieperiode (juli-augustus) wordt minimum één 

bestuursvergadering georganiseerd welke wordt voorgezeten door de voorzitter of zijn 

aangestelde.  Hiervan wordt telkens een verslag opgesteld wat ter beschikking gesteld wordt 

van alle bestuursleden. 

 

 

Artikel 4 : Lidmaatschap 

4.1  Het lidmaatschap bij de club is vereist voor de deelname aan haar activiteiten en organisaties, 

tenzij het bestuur er anders over beslist.  

4.2  Het lidmaatschap is definitief na de registratie via de website en het betalen van de voorziene 

geldelijke jaarlijkse bijdrage. Ieder lid moet aanvinken bij registratie dat hij akkoord is met dit 

clubreglement. 

4.3  Lidgeld dat werd betaald is door het lid niet terugvorderbaar.  Bij een langdurige ziekte of 

ongeval, gestaafd door een medisch attest, kan het toegetreden lid echter wel een schriftelijk 

verzoek tot terugbetaling richten aan het Bestuur.  Die zal dit verzoek tot terugbetaling 

behandelen op haar eerstvolgende bestuursvergadering waarna  

overeenkomstig de beslissing de penningmeester tot een al of niet volledige of gedeeltelijke 

terugbetaling of verrekening zal overgaan. 

4.4  Een lidmaatschap is jaarlijks hernieuwbaar en loopt van halfweg september tot halfweg juni. 

4.5  Elk lid dient een jaarlijkse bijdrage te betalen volgens het geldend clubtarief.  Leden die 

aansluiten tussen 1 september en de 1e januari die daarop volgt betalen het bedrag voorzien 

voor 1 jaar lidmaatschap.  Wie bij de zwemschool inschrijft na 1 januari, of na de 

paasvakantie betaalt afhankelijk van het tijdstip een evenredig deel van het lidgeld. 

De datum voor het bepalen van het lidgeld is de eerste van volgende twee data : datum van 

inschrijving of datum van deelname aan de eerste training. 

Wie na de kerstvakantie overgaat van de zwemschool naar de competitiegroep ‘zeepaardjes 

betaalt € 20,00 opleg. 

4.6  Via Uw club wordt U bij de Vlaamse Zwemfederatie geregistreerd, hetzij als  

competitievergunninghouder of als niet-vergunninghouder. 

De door U verstrekte persoonlijke gegevens (identiteit, adresgegevens, nationaliteit, 

rijksregisternummer, geboorteplaats en –datum) worden dus opgenomen in een bestand en 



zijn enkel bestemd voor intern gebruik (ledenadministratie). 

De wet van 8/12/92 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de 

gegevensverwerking, voorziet een toegangsrecht en desgevallend een correctierecht. 

4.7  Lidmaatschap houdt in dat U akkoord gaat dat de foto’s gemaakt tijdens trainingen of andere 

activiteiten van IKZ, gepubliceerd worden op onze website of andere sociale media. 

 

 

Artikel 5 : Verzekering 

5.1  De leden genieten van een verzekering tegen zwemsportongevallen en burgerlijke 

aansprakelijkheid, afgesloten bij Arena NV onder de polisnummers 1.102.170A (lichamelijke 

ongevallen) en 1.102.171A (Burgerlijke aansprakelijkheid). 

5.2  Deze verzekeringen gelden voor die hoofdsportactiviteiten die rechtstreeks verband houden 

met de zwemsport en georganiseerd worden door de Vlaamse Zwemfederatie en/of haar 

aangesloten clubs, zoals competitie, trainingen, vriendschappelijke  

ontmoetingen en recreatieve sportbeoefening en vergaderingen. 

5.3  Ze gelden tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze 

activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk vervoermiddel. 

5.4  Voor meer info omtrent bovenvermelde verzekeringen kunt U terecht bij het Club-secretariaat 

die in het bezit is van de verzekeringspolis. 

5.5  Bij een sportongeval dient een ongevalsaangifte opgemaakt te worden die binnen de 8 dagen 

moet overgemaakt worden aan de Vlaamse Zwemfederatie, Burg. Maenhautstraat 100-102 te 

9820 Merelbeke die het document na controle onmiddellijk zal overmaken aan de 

verzekeringsmaatschappij N.V. Arena. Het formulier dat hiervoor dient gebruikt te worden is 

verkrijgbaar op het Secretariaat van IKZ. 

 

Artikel 6 : Toegang zwembad 

6.1  Het zwembad mag ten vroegste 15 minuten voor aanvang training betreden worden. 

Hierbij dient men steeds de individuele lidkaart die de club ter beschikking stelt van de 

zwemmer te gebruiken. 

6.2  De zwembadruimte betreden tijdens de trainingsuren is enkel toegelaten voor leden van IKZ 

die op dat ogenblik zwemtraining hebben. 

6.3  De toegang tot de kleedruimtes om kinderen te helpen omkleden is enkel toegelaten bij de 

blauwe en rode zwemgroep. Ouders dienen net zoals de zwemmers hun schoenen op de 

daarvoor voorziene plaats uit te doen. 

6.4  Het is niet toegestaan dat men op basis van de IKZ-lidkaart “vrij zwemt” voor of na de 

training. 

6.5  De instructies en richtlijnen van het zwembadpersoneel (kassapersoneel, redders,…) dienen 

nauwgezet gevolgd te worden : ook wat betreft het gedrag in de kleedhokjes, goed en 

respectvol gebruik van het ter beschikking gestelde zwemmateriaal, enz. … 

6.6  In het weekend en in de vakantie mag men tijdens de voorziene trainingsuren pas in het water 

vanaf het ogenblik een trainer in het zwembad aanwezig is. 

 

Artikel 7 : Trainingen 

7.1  De trainingen worden afgewerkt in het zwembad van 'Sportcentrum De Krekel', Heilig 

Hartstraat 15 in 8870 Izegem. 

7.2  Elke zwemmer dient zich bij elke training te voorzien van zijn eigen zwemuitrusting  

Die bestaat naast een zwembroek of zwempak en de ontvangen club-badmuts ook uit een 

zwembril én zwemvliezen. 

7.3  Tijdens de training dient de zwemmer steeds de instructies en richtlijnen te volgen van de 

trainer(s). 

7.4  Zich als zwemmer onsportief gedragen, de training van andere zwemmers bemoeilijken of 

onmogelijk maken wordt niet getolereerd.  Bij dergelijk wangedrag kan de verantwoordelijke 

trainer de  training van de zwemmer in kwestie onmiddellijk stopzetten op een manier die het 

mogelijk maakt dat de anderen hun training in de beste omstandigheden kunnen verder zetten. 



7.5  Van dit gedrag wordt ook altijd melding gemaakt aan de ouder(s) van de betreffende 

zwemmer. 

7.6  Wij adviseren sterk om de voorziene kastjes te gebruiken om kledij en andere waardevolle 

spullen in op te bergen.  Indien vastgesteld wordt dat een bij IKZ aangesloten zwemmer het 

gerief of de kledij van iemand anders op een onverantwoorde manier behandelt kan het 

bestuur hiervoor een sanctie uitspreken. 

7.7  Het materiaal en de uitrusting van andere zwemmers moet met respect behandeld worden.  

Wie schade toebrengt hieraan zal hiervoor persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden.  

Hierbij zal steeds gestreefd worden naar een schaderegeling maar in alle gevallen is een 

sanctie van het Bestuur mogelijk. 

 

 

Artikel 8 : Tuchtregeling 

8.1  De disciplinaire procedure en maatregelen die vervat zijn in het huishoudelijk reglement van 

de Vlaamse Zwemfederatie zijn van toepassing.  Deze waarborgen de rechten van de niet-

professionele sportbeoefenaar.  

 

Artikel 9 : Wijzigingen 

9.1  Het Clubreglement kan op elk ogenblik gewijzigd worden.  Elke wijziging dient door het 

Bestuur goedgekeurd worden en treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring. 

 

 

 

 

Izegem, 15 augustus 2021 

Besproken op bestuursvergadering 10/08/2021 

 

 


