Huishoudelijk Reglement versie seizoen 2022-2023
Art.1

De leden en ouders van de leden.

Zijn pas volwaardig lid van Gym Izegem vzw nadat het lid zijn/haar lidmaatschapsbijdrage vereffend heeft.
Aansluiting bij Gym Izegem vzw houdt ook in dat de leden en, indien het lid ook minderjarig is, ook zijn/haar
ouders of voogd, kennisgenomen hebben van dit huishoudelijk reglement en akkoord gaan met de gehele
inhoud ervan. Ook inschrijven voor een turnkamp bij Gym Izegem vzw houdt in dat de sporter en zijn/haar
ouders of voogd, kennisgenomen hebben van dit huishoudelijk reglement en akkoord gaan met de gehele
inhoud ervan.
De gymnasten komen op tijd naar de training. Veiligheid primeert, jonge kinderen worden niet afgezet aan de
straat, maar worden mee begeleid naar binnen.
Van de ouders vragen we dat ze bij het begin van de training de inkom van de turnzaal verlaten en dat ze
maximum 5 minuten voor het einde van de training de kinderen komen opwachten. De ouders komen niet
verder dan de inkomhal aan de buitendeur, dit om het overzicht over de kleedkamers en toiletten te bewaren.
Het volgen van de training kan indien nodig via de raampartijen buiten. Filmen of foto’s nemen is niet
toegelaten.
Ouders laten de trainer weten wanneer hun kind niet aanwezig kan zijn op de training en brengen de trainers op
de hoogte wanneer er iets is dat de training zou kunnen beïnvloeden.
Ouders gaan de zaal of de kleedkamers niet zomaar in. Wanneer een kind hulp nodig heeft bij het omkleden,
gaan de ouders ook de kleedkamers niet binnen, maar helpen aan de inkomhal of vragen een trainer om hulp.
Bij het niet naleven van deze regel kan de ouder de zaal worden uitgezet.
Art.2

Het lidgeld.

Het lidgeld wordt jaarlijks op voorhand door het algemeen bestuur vastgesteld en omvat naast de lessen, ook de
verzekering tegen gebeurlijke ongevallen tijdens de trainingen, en activiteiten om en rond door de club
georganiseerd (gymgala, clubkamp, interclub, show, optreden…), telkens op voorwaarde dat deze gebeuren
onder toezicht van een, door het algemeen bestuur goedgekeurde en erkende trainer of onder toezicht van een
lid van het algemeen bestuur.
Het lidgeld wordt volgens een bepaalde formule vastgesteld zodat deze afgestemd zijn op elkaar. Wanneer
wordt ingestapt vanaf januari, gelden aangepaste lidgelden. Deze worden gecommuniceerd via een aangepaste
clubfolder. Er worden één of meerdere proeflessen aangeboden in september. Bij het niet betalen van de
lidmaatschapsbijdrage, hebben leden van het algemeen bestuur (of door hen aangewezen trainers) het recht om
die persoon de toegang tot de trainingen te ontzeggen.
Het lidgeld wordt niet terugbetaald wanneer het lid beslist om te stoppen. Wanneer de sport niet meer kan
beoefend worden tot het einde van het lopende seizoen, omwille van medische redenen, kan het algemeen
bestuur een (gedeeltelijke) terugbetaling toestaan bij het voorleggen van een geldig medisch attest. Wanneer
het seizoen nog niet gestart is, en er nog geen lessen zijn gevolgd, kan een annulering van inschrijving mits een
administratieve kost van 25€ per inschrijving.
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Voor inschrijving voor een turnkampen geldt dat het betaalde inschrijvingsgeld niet zal worden terugbetaald
zonder het voorleggen van een geldig medisch attest. Er is steeds een administratieve kost van 10€ bij
terugbetaling omwille van medische redenen.
Art. 3

Verzekering.

Gym Izegem vzw is verzekerd voor alle gebeurlijke ongevallen met een lid, trainer of lid van het algemeen
bestuur en de sporttechnische raad via de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. Deze verzekering dekt het
remgeld met een franchise van € 25,00. Elk gebeurlijk ongeval dient onmiddellijk te worden gemeld aan de
aanwezige trainer/lesgever en aan de secretaris van Gym Izegem vzw. De nodige formulieren worden ingevuld
en meegegeven aan de ouder of verantwoordelijke van het kind om voor te leggen aan de behandelende arts.
Art. 4

Aansprakelijkheid.

Gym Izegem vzw is onder geen enkel beding aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen met een lid, waarbij op
het ogenblik van het ongeval geen trainer of lid van de sporttechnische raad of het algemeen bestuur aanwezig
was, die toezicht hield en die, in voorkomend geval, aan het desbetreffende lid zijn toestemming had gegeven
tot het uitvoeren of poging tot het uitvoeren van de concrete oefening of acrobatie. Een lid die reeds aanvangt
met het turnen vooraleer de trainer, lesgever of iemand van de sporttechnische raad of het algemeen bestuur
aanwezig is, doet dit geheel op eigen risico en Gym Izegem kan in dit geval onder geen enkel beding
aansprakelijk gesteld worden. Gym Izegem vzw is ook onder geen enkel beding aansprakelijk voor gebeurlijke
ongevallen met personen die geen lid zijn van de club of die hun lidmaatschapsbijdrage nog niet vereffend
hebben.
Art. 5

Infrastructuur.

De trainingen/lessen gaan door in de topturnhal aan het stadion (St. Jorisstraat 64, 8870 Izegem). Enkel na
voorafgaande goedkeuring door het algemeen bestuur kunnen de trainingen/lessen op een andere locatie
doorgaan.
Tijdens de trainingen/lessen mogen de betrokken zalen enkel betreden worden door de personen aan wie de
desbetreffende lesgever of een lid van de sporttechnische raad of het algemeen bestuur de toestemming geeft
om de zaal te betreden. Elke lesgever/trainer en/of lid van de sporttechnische raad of het algemeen bestuur kan
desgevallend iemand de toegang tot de betrokken zalen ontzeggen.
Bij beschadiging of breuk aan een toestel of materiaal, dient elk lid dit onmiddellijk te melden aan de
trainer/lesgever, en deze dient op zijn beurt een lid van de raad van bestuur binnen de 24 uur van de
kennisname hiervan op de hoogte te brengen. Iedere trainer / lesgever dient te beschikken over de nodige
kennis van het te gebruiken materiaal en ziet erop toe dat alle toestellen correct worden gebruikt. Het lid dat
opzettelijk en vrijwillig schade toebrengt aan de infrastructuur, zal deze schade integraal dienen te vergoeden
volgens de normen vooropgesteld door en in overeenkomst met het stadsbestuur Izegem.
Alle leden zorgen mee voor de netheid in en rond de turnzaal en de bijhorende kleedkamers. Er wordt ook niet
gerookt in de zaal en tijdens de trainingsuren door de leden, trainster, trainer of lesgever.
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Art. 6

Trainsters/trainers/lesgevers.

Trainsters, trainers en lesgevers hebben de plicht hun taak te vervullen zoals van hen verwacht wordt. Hij/zij
dient het goede voorbeeld te tonen aan de leden. Iedere trainster/trainer/lesgever verbindt er zich toe om les te
geven en zich te engageren conform de gedrags- en ethische code van de GymnastiekFederatie.
Een trainster/trainer/lesgever geeft op een ethisch en pedagogisch verantwoorde manier les, komt de
kleedkamers van de gymnasten niet binnen en is nooit alleen met één gymnast in de zaal wanneer niemand
anders aanwezig is.
De trainster/trainer/lesgever is altijd aanspreekbaar bij problemen.
De trainster/trainer/lesgever dient tijdens de trainingen/lessen aanwezig te zijn in de zaal. Enkel in heel
bijzondere gevallen kan hij/zij de zaal verlaten terwijl de leden er nog achterblijven. In dit geval neemt een
andere aanwezige trainster/trainer/lesgever de taak over. Een trainster/trainer/lesgever wordt geacht 5
minuten voor dat de training/les start in de zaal aanwezig te zijn. De trainster/trainer/lesgever die lesgeeft aan
kinderen onder de 15 jaar blijft na de training tot alle leden vertrokken zijn.
Indien de trainster/trainer/lesgever geen training/les kan geven dan zorgt zij/hij zelf voor vervanging door een
trainster/trainer/lesgever van Gym Izegem vzw of verwittigt zij/hij minimum 2 dagen op voorhand alle leden
en/of ouders en de verantwoordelijke van de afdeling. Indien een training afgelast wordt, om uitzonderlijke
reden, en men niet iedereen 2 dagen op voorhand kan verwittigen dan dient de verantwoordelijke van de
afdeling op de hoogte gebracht te worden die dan op haar/zijn beurt het nodige onderneemt.
Er wordt training gegeven in sportkledij.
Een trainster/trainer/lesgever engageert zich in de club en voor activiteiten m.b.t. de club buiten haar/zijn
training/les.
Art. 7

Absentie.

Indien een lid zonder geldige reden of zonder voorafgaande verwittiging aan de trainer/lesgever, afwezig blijft
tijdens de trainingen/lessen gedurende drie opeenvolgende maanden, wordt hij/zij geacht ontslagnemend te
zijn en als dusdanig niet langer lid te zijn van Gym Izegem vzw, zonder ook maar enig recht op teruggave van
(een deel van) het betaalde lidgeld.
Art. 8

Kledij.

Tijdens de trainingen/lessen/kampen is aangepaste sportkledij verplicht. Wie niet voldoet aan de kledijvereisten
kan geweigerd worden voor verdere deelname aan de trainingen/lessen/kampen.
Tijdens de competities, demonstraties en gymgala wordt per afdeling een uniforme kledij gedragen zoals door
de club aanbevolen.
Art. 9

Plichten m.b.t. activiteiten, wedstrijden…

Het algemeen bestuur behoudt zich het recht om competities, demonstraties, kampen, gymgala e.d. te
organiseren of eraan deel te nemen.
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De leden ingedeeld bij de wedstrijdgroepen TTj, TTm en tumbling nemen, behoudens overmacht of ziekte, deel
aan de wedstrijden aangeduid door hun respectievelijke trainers. Het is de trainer- in samenspraak met de
hoofdtrainer- die het niveau, en dus het al dan niet uitkomen binnen een bepaalde categorie op wedstrijden,
bepaalt van de gymnasten.
Bij ziekte dient zo snel mogelijk een doktersattest te worden afgeleverd bij de trainer/lesgever. Zo niet betaalt
het desbetreffende lid de door de federatie opgelegde boetes.
Deze activiteiten hebben voorrang op de gewone trainingen/lessen, qua gebruik van materiaal, zaalinrichting en
beschikbaarheid van de trainers/lesgevers.
De trainers/lesgevers dienen zich (behoudens ziekte of overmacht) beschikbaar te stellen ten behoeve van
bovenstaande organisaties.
Art. 10 Discipline en tuchtmaatregelen.
Elk lid dient respect te hebben voor elk ander lid, trainer/lesgever, lid raad van bestuur.
Elk lid dient, indien nodig, de trainer/lesgever te steunen en te helpen bij het onderrichten en
plaatsen/verplaatsen van het materiaal en de toestellen.
Elk lid dient de instructies van de trainer/lesgever op te volgen.
Elk lid, evenals de trainer/lesgever mag onder geen enkel beding door zijn/haar gedrag de goede naam van Gym
Izegem en deze van de leden van de raad van bestuur in het gedrang brengen.
Elk probleem wordt zo snel mogelijk aan de raad van bestuur gemeld. De raad van bestuur staat vervolgens in
voor de oplossing van het probleem of over de te nemen sancties.
Art. 11 Sancties.
Bij niet naleving van onderhavig Huishoudelijk Reglement, wordt door de raad van bestuur beslist over de te
nemen sanctie, die zowel disciplinair (onder meer verwittiging, schorsing, uitsluiting…) als financieel kan zijn.
Elke niet naleving van onderhavig Huishoudelijk Reglement, dient gemeld te worden aan de voorzitter(s) of het
aanspreekpunt integriteit van Gym Izegem vzw.

Gelezen en goedgekeurd,
[naam + handtekening van de vrijwilliger]
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