
   CLUBREGLEMENT    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. 

1.3 De competitiezwemmers de mogelijkheid geven om op jaarbasis aan minimum twaalf  

wedstrijden te kunnen deelnemen. 

 

Artikel 2 : Juridisch aspect 

2.1 De Izegemse Krekel Zwemmers (IKZ) is een VZW (Vereniging zonder Winstoog-

merk) 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 club regelement. 

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 1 september tot 31 augustus. 

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 na 1 januari inschrijft, betaalt zoveel tienden 

van het jaarbedrag als er resterende maanden zijn in het seizoen, vermeerderd met 1.  

Hierbij wordt elke begonnen maand als één maand gerekend en wordt het lidgeld 

verrekend tot en met de maand juni.  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 overgaat van Zwemschool/groep 'Zeepaardjes' naar de competitie 

('goudvissen) betaalt het verschil in lidgeld volgens de berekening zoals hierboven 

aangegeven. 



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

competitie vergunninghouder of als niet-vergunninghouder.  De door U verstrekte 

persoonlijke gegevens (identiteit, adresgegevens, nationaliteit, 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. 

 

Artikel 5 : Ontslag geven bij Uw club 

5.1 Overeenkomstig het decreet van 24/07/96 met betrekking tot het statuut van de niet- 

professionele sportbeoefenaar kunt U als competitievergunninghouder uw ontslag  

geven bij Uw club.  Het vermelde decreet is in het bezit van de Clubsecretaris 

Het ontslag kan enkel gegeven worden tussen 15 mei en 15 juni van elk jaar.   

5.2 Uw ontslagbrief moet per aangetekende brief verstuurd worden naar het  

Clubsecretariaat én naar de Vlaamse Zwemfederatie, Burg. Maenhautstraat 100-102 te 

9820 Merelbeke.  De poststempel geldt als bewijs van verzending. 

5.3 Verzet is niet meer mogelijk en er mag ook geen overgangsgeld gevraagd worden.  

Het ontslaggevende lid is vrij op 16 juni mits voldaan wordt aan artikel 5.2 en artikel 

5.3. 

5.4 Een overgang mits onderlinge toestemming kan bekomen worden wanneer voldaan is  

aan volgende voorwaarden : 

- Beide clubs (de “opgezegde” club en de nieuwe club) én de Competitie  

vergunninghouder verklaren zich hiervoor schriftelijk akkoord. 

- Er wordt gebruik gemaakt van het speciale formulier dat verkrijgbaar is op het  

Secretariaat van de Vlaamse Zwemfederatie. 

            -    Het formulier wordt aan de Beheerraad voorgelegd voor goedkeuring. 

 

Artikel 6 : Verzekering 

6.1 De leden genieten van een verzekering tegen zwemsportongevallen en burgerlijke 

aansprakelijkheid, afgesloten bij Arena onder de polisnummers 1.102.170A 

(lichamelijke ongevallen) en 1.102.171A (Burgerlijke aansprakelijkheid). 

6.2 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. 

6.3 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.  Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland. 

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

secretariaat die in het bezit is van de verzekeringspolis. 

6.5 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 7 : Toegang zwembad 

7.1 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. 



7.2 De zwembadruimte betreden tijdens de trainingsuren is enkel toegelaten voor leden 

van IKZ die op dat ogenblik zwemtraining hebben. 

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

de training. 

7.4 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… 

7.4 Indien de lidkaart verloren wordt, levert IKZ een nieuwe af tegen de prijs van € 10. 

7.5 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 8 : Trainingen 

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

Hartstraat 15 in 8870 Izegem en/of in het 50m-bad 'Les Dauphins' van Moeskroen.  De 

trainersstaf beslist wie in aanmerking komt om in Moeskroen te trainen.  De trainingen 

in het zwembad van Izegem zijn voor de voorziene groepen op specifiek vermelde 

uren. 

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

Die bestaat naast een zwembroek of zwempak uit een zwembril én zwemvliezen. 

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

 de trainer(s). 

8.4 Een training mag door de zwemmer – in zijn eigen belang - niet vroegtijdig beëindigd  

worden.  Elke training is immers gestructureerd, ondermeer naar inhoud, opbouw en 

afbouw toe (warming up, cooling down,…) en is zo opgevat dat de kans op blessures 

wordt geminimaliseerd. 

8.5 Een uitzondering op artikel 8.4 is enkel mogelijk  

- omwille van dringende redenen of onvoorziene omstandigheden. 

- met akkoord van de trainer. 

8.6      Zich als zwemmer onsportief gedragen, de training van andere zwemmers bemoei-    

lijken 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. 

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

 zwemmer. 

8.8 Bij ernstige inbreuken op artikel 8.6 kan 

Zal dit op de eerst volgende trainersvergadering besproken worden, de te neme 

maatregelen zullen genotuleerd worden in het verslag en op de volgende 

bestuursvergadering worden voorgelegd ter kennis name. 

8.9 Wij adviseren sterk om de voorziene kastjes te gebruiken om kledij en andere waar-

devolle 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. 

8.10 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 9 : Competitie - wedstrijden + inschrijving 

9.1 Om deel te nemen aan officiële competitiewedstrijden dient men houder te zijn van  

een competitievergunning.  De regels van de Vlaamse Zwemfederatie (door de  

Koninklijke Belgische Zwembond – KBZB - erkend als de enige en algemeen bestu- 

rende, regelende, toezicht houdende en beslissende vereniging op het gebied van de 

zwemsport in het Nederlands landsgedeelte en het tweetalig gebied Brussel – Hoofd- 

stad voor wat betreft haar aangesloten zwemsportclubs en hun leden) zijn hierbij  

van toepassing.  De volledige reglementen van de Vlaamse Zwemfederatie zijn in het  

bezit van de Sportsecretaris en kunnen via hem/haar geraadpleegd worden. 

9.2       Artikel 9.1 is ook van toepassing op wedstrijden in het Franstalig landsgedeelte en het  

 buitenland. 

9.3 Het is de trainersstaf die beslist wie in aanmerking komt om een competitievergunning  

aan te vragen.  Een aanvraag gebeurt enkel indien zowel de ouders als de zwemmer  

hiermee akkoord gaan.  Er kan pas ingeschreven worden voor een wedstrijd indien het  

vergunningsnummer gekend is bij het Sportsecretariaat. 

9.4 De opportuniteit van het behoud van de gebruikte licenties kan jaarlijks door het  

Bestuur besproken en dus ook herzien worden.  Het aanvragen en uitreiken van elke  

specifieke competitievergunning impliceert dus niet de automatische hernieuwing  

ervan. 

9.5 Enkel wie minimum drie keer per week traint komt in aanmerking om aan een zwem- 

competitiewedstrijd deel te nemen. 

9.6 Wie in het bezit is van een competitievergunning dient aan minimum vier officiële  

competitiewedstrijden in een seizoen deelgenomen te hebben.  Indien hier niet  

 wordt aan voldaan wordt de competitievergunning het daaropvolgende seizoen  

 geannuleerd 

9.7 De zwemmer/zwemster heeft initieel de mogelijkheid om te kiezen aan welke  

 wedstrijd hij deelneemt en ook aan welke specifieke nummers voor zover de wed-

 strijd op de IKZ-kalender vermeld staat én hij tot de groep behoort waarvoor de wed-

 strijd open staat (zeepaardje, goudvis, makreel, dolfijn, haai).   Indien de inschrijving  

 hiermee overeenkomt kan de trainer alsnog bijsturen wat specifieke zwemnummers  

 betreft.  De zwemmer is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn inschrijving en  

 de gevolgen ervan m.b.t. eventuele bepalingen in het wedstrijdreglement (bv. keuze  

 van wedstrijden die deelname aan een finale onmogelijk maakt, het al dan niet kunnen 

 ontvangen van een medaille, enz...). 

9.8 Elke zwemmer maakt deel uit van een specifieke groep, de groepsindeling staat op 

 de website.  Het herplaatsen van een zwemmer in een hogere/lagere groep enkel 

 mogelijk na een unanieme beslissing op de trainersvergadering.  Die wordt 

 opgenomen in het verslag v/d vergadering en overgemaakt aan het Sportsecretariaat.  

 Vanaf dan behoort de atleet tot de specifieke groep waarvoor werd besloten. 

9.9 Deelnemen aan een wedstrijd die niét op de IKZ-kalender staat is enkel mogelijk in- 

 dien de verantwoordelijke trainer hiervoor zijn toestemming geeft én wanneer het 

 Bestuur voorafgaandelijk hiervan in kennis werd gesteld en geen bezwaren heeft voor

 deelname.   

9.10 Wedstrijden met de vermelding 'selectie' op de kalender worden besproken op  

 de trainersvergadering.  Wanneer voor deze wedstrijden specifieke limiettijden van  

 toepassing zijn kan de Sportsecretaris voorafgaandelijk concrete gegevens overmaken  

 wie voor welke wedstrijden in aanmerking komt op basis van gezwommen tijden door  

 de kandidaat-deelnemers.  De trainers beslissen voor deze 'selectie'-wedstrijden samen  

 en  autonoom wie mag deelnemen aan specifieke nummers voor de betreffende wed- 

 strijd(en).  Zwemmers die op deze manier zijn geselecteerd dienen zelf een eventuele  



 boete bij het overschrijden van de limiettijd niet te betalen, die is ten laste van de club. 

 Het bestuur neemt kennis van de 'selectie' van de betreffende zwemmer(s)/zwemster(s)  

 in haar eerstvolgende bestuursvergadering. 

  

9.11 Mogen meedoen betekent niet moéten meedoen.  De zwemmer dient echter aan  

minimum 4 officiële competitiewedstrijden per seizoen deel te nemen (cf. art.  

9.6). 

9.12 Inschrijvingen voor wedstrijden zijn enkel geldig indien de inschrijving aan het Sport-

 secretariaat wordt overgemaakt voor de uiterste datum van inschrijven vermeld op 

 de IKZ-wedstrijdkalender.  Bij een inschrijving die niet overeenkomt met het wed-

 strijdreglement kan door de Sportsecretaris contact opgenomen worden met de  

 zwemmer met de bedoeling om de inschrijving te laten voldoen aan het wedstrijd- 

 reglement.  Indien de inschrijving op die manier voor de uiterste inschrijfdatum die  

 vermeld staat op de IKZ-wedstrijdkalender volledig in orde is kan de inschrijving  

 alsnog doorgestuurd worden. 

 De definitieve inschrijvingen worden gepubliceerd op de website. 

Elke ingeschreven zwemmer of zwemster kan zijn inschrijving op die manier con-

troleren op juistheid en moet eventuele fouten onverwijld doorgeven aan het Sport- 

secretariaat. 

9.13 Het Sportsecretariaat behandelt met uitzondering van de wedstrijden voor de 'zee-

 paardjes' (= Paco-wedstrijden) de inschrijvingen die eventueel voor de uiterste in-

 schrijfdatum kunnen bijgestuurd worden door de trainer(s).  Indien zij het onderling  

 niet eens geraken over een specifieke wijziging beslist de trainerstaf op de volgende 

 vergadering .Het Sportsecretariaat maakt de keuze wie fungeert als afgevaardigde en 

 official, en zorgt voor inschrijvingen die overeenkomen met het wedstrijdreglement 

 van de respectievelijke wedstrijd(en), de Reglementen van het Vlaams Sportbestuur  

 zwemmen of andere specifieke bepalingen die opgelegd worden door de organisatie,  

 de KBZB,...  

 Inschrijvingen door zwemmers die niet behoren tot de groep waarvoor de wedstrijd 

 is opengesteld volgens de kalender worden geweigerd en dus niet ingeschreven. 

 De regel is dat voor wedstrijden in 50m-bad ingeschreven wordt met een 50m bad- 

 tijd (of bij ontstentenis hiervan zonder tijd) en voor wedstrijden in 25m-bad met 

 25m-bad tijden tenzij een geldige 50m-bad tijd beschikbaar is die beter is dan de 

 snelste tijd uit 25m-bad die bruikbaar is.  Het Sportsecretariaat kan hiervan indien 

 nodig afwijken. 

9.14 Wanneer men niet deelneemt aan de wedstrijd waarvoor men is ingeschreven dient het 

sportsecretariaat van IKZ hiervan op voorhand ingelicht te worden.  Wanneer men 

zich afmeld na definitieve inschrijving dient men het inschrijfgeld van deze wedstrijd 

te betalen. De club kan zwemmers na definitieve inschrijving tot 72uur voor de start 

van de wedstrijd afmelden dit om op de wedstrijden lege banen te vermijden. Als club 

willen we dit standpunt verdedigen. Wie zich na 72 uur voor de wedstrijd afmeld dient 

een doktersbriefje aan de club te bezorgen, wie dit niet kan voorleggen, zal ter 

compensatie nogmaals het inschrijfgeld dienen te betalen. 

9.15 Iedereen dient zich, vooraleer zich in te schrijven voor een wedstrijd zelf te organise- 

 ren wat de verplaatsing naar en van de wedstrijd betreft.  Er kan hierbij het best afge- 

 sproken worden met andere leden die met eigen vervoer naar de wedstrijd gaan en nog 

 plaats over hebben bijvoorbeeld. 

9.16 De afgevaardigde die aangesteld wordt voor een wedstrijd dient op voorhand ingelicht  

 te worden wanneer iemand niet zal deelnemen aan de wedstrijd waarvoor hij/zij werd

 ingeschreven 



9.17 Tijdens de wedstrijden dienen de zwemmers zich te houden aan de richtlijnen van  

 trainer(s) en/of afgevaardigde van IKZ. 

9.18 Iedereen die deelneemt aan een wedstrijd draagt de specifieke clubkledij (T-shirt en/of  

training,) en dit vanaf aankomst op de plaats van de wedstrijd tot en met het vertrek  

 daar.   

9.19 Het dragen van de IKZ-badmuts is verplicht tijdens het zwemmen van een officiële  

 competitiewedstrijd, het gebruik van een andere badmuts is niet toegestaan voor zover  

 die niet onder de IKZ-wedstrijdbadmuts wordt gedragen. 

 

Artikel 10 : Tuchtregeling 

10.1 De disciplinaire procedure en maatregelen die vervat zijn in het huishoudelijk regle- 

ment van de Vlaamse Zwemfederatie zijn van toepassing.  Deze waarborgen de rech-

ten van de sportbeoefenaar zoals in artikel 8 van het decreet van niet-professionele 

sportbeoefenaar werd omschreven. 

 

Artikel 11 : Doping 

11.1 Doping in de zwemsport is ten strengste verboden.  Wanneer een arts U een genees-

middel voorschrijft is het raadzaam telkens te melden dat U aan wedstrijden deelneemt 

en U kan worden opgeroepen om een dopingcontrole te ondergaan.  Het is steeds de 

eindverantwoordelijkheid van de atleet/atlete om de producten die hij neemt te toetsen 

aan het al dan niet toegelaten zijn bij competitiesport en ervoor te zorgen dat hij volle-

dig dopingvrij sport. 

11.2  Vraag duidelijk aan de arts om na te gaan of er verboden substanties vorkomen in het  

 voorgeschreven geneesmiddel.  In elke klasse van geneesmiddelen zijn er ruim  

voldoende middelen beschikbaar die geen verboden stoffen bevatten.  Hebt U twijfels 

over een bepaald geneesmiddel, neem dan contact op met het Bestuur, de VZF of doe 

zelf nazicht op http://www.dopinglijn.be.  Houd er rekening mee dat (op doping- 

vlak onschuldig ogende) producten soms op de 'verboden lijst' staan en kunnen leiden 

tot een positieve dopingcontrole ! 

 

Artikel 12 : Wijzigingen 

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

het Bestuur goedgekeurd worden en treedt in werking vanaf de datum van goedkeu- 

 ring. 

 

 

Izegem, 4 september 2017 

Besproken op trainersvergadering 24/7/2017 

Besproken op bestuursvergadering 21/08/2017 


