Zwemvereniging Lier vzw
BE45 9796 5490 3989
Kazernedreef 100
2500 Lier

Huishoudelijk Reglement
Versie
01
02
03

Datum
19.12.2015
30.06.2017
27.05.2019

Toegelicht op RvB
19.12.2015

Vervangt
01
02

Inhoud
1. ZVL – missie
2. Huishoudelijk reglement – wat?
3. ZVL – lidmaatschap
4. ZVL – organisatie
4.1. Sportief – zwemschool en zwemclub
4.2. Bestuurlijk – bestuur, algemene vergadering, ouderraad en jeugdraad
4.3. Medewerkers
5. Sportieve werking
5.1 Zwemschool
5.1.1. Lessen en trainingen – tijdschema
5.1.2. Lessen en trainingen – algemeen verloop
5.1.3. Lessen en trainingen – benodigdheden
5.1.4. Lessen en trainingen – ontwikkeling en vooruitgang
5.2 Zwemclub
5.2.1. Lessen en trainingen – tijdschema
5.2.2. Lessen en trainingen – algemeen verloop
5.2.3. Lessen en trainingen – benodigdheden
5.2.4. Lessen en trainingen – ontwikkeling en vooruitgang5.3. Wedstrijden
5.3.1. Niet-officiële wedstrijden
5.3.2. Competitievergunning
5.3.3. Officiële wedstrijden
5.4. Stages
5.5. In en rond het zwembad
6. Normen en waarden – gedragsregels
6.1. Uitgangspunten
6.2. Specifieke aandachtspunten
7. Klachten en geschillen
8. Sancties
9. Ontslagregeling
10. Diverse bepalingen
11. Afsluiting
Annex : Prijzen
Annex : Lessen en Trainingsmomenten

ZVL-Huishoudelijk reglement V03 20190527

Pagina 1 van 20

1. ZVL – missie
•
•
•
•
•
•

Zwemvereniging Lier (ZVL) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
De meest recente statuten zijn goedgekeurd op de algemene vergadering van 17.05.2019 en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
ZVL wil ertoe bijdragen dat de leden leren zwemmen en recreatief of competitief kunnen zwemmen.
ZVL heeft tot doel kinderen op een leuke manier te leren zwemmen, jongeren de verschillende
zwemstijlen aan te leren en te verbeteren en competitiezwemmers op te leiden en te begeleiden.
ZVL heeft als doel om zoveel mogelijk mensen aan het zwemmen te krijgen en te houden.
ZVL moet een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen met voldoening en plezier kunnen samenkomen
en samen zwemmen. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport zijn belangrijk. ZVL
wil actief werken aan de bewustwording op dit vlak bij de zwemmers, evenals bij de trainers, de
begeleiders en de ouders.
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2. Huishoudelijk reglement – wat?
•

•
•
•
•

•

•
•

Artikel 15 van de statuten van ZVL bepaalt dat ‘het huishoudelijk reglement wordt vastgelegd door de
raad van bestuur ter regeling van zaken voorgeschreven door de statuten, dan wel ter regeling van
zaken waarin de statuten niet voorzien. Als zodanig mag het echter geen bepalingen bevatten welke
strijdig zijn met de statuten’.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te raadplegen op de ZVL-website. Op aanvraag kan
een papieren versie verkregen worden.
Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen in dit huishoudelijk reglement aan te brengen.
Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op de ZVL-website.
Alle wijzigingen die tijdens het jaar worden gedaan, zullen worden toegelicht op de eerstvolgende
algemene vergadering.
Het huishoudelijk reglement is een praktische ondersteuning van wat in de ZVL-statuten staat
beschreven. Het is een verzameling van bepalingen die een goede werking moeten garanderen.
Tevens gaat het over hoe er binnen ZVL met elkaar wordt omgegaan en wat als normaal en nietnormaal wordt beschouwd. Verder beschrijft het de consequenties bij het niet-naleven van de
afspraken.
Werkende leden en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie
voor wat betreft het uitdragen en het bewaken van de regels. Deze gelden voor de leden van de
zwemschool, de competitiezwemmers, de recreanten, de ouders en andere familieleden, de
wettelijke vertegenwoordigers van de jongeren, de medewerkers en alle andere leden van ZVL.
Voor alle hierna vermelde personen geldt dat dit zowel mannelijke als vrouwelijke personen betreft.
Omwille van de leesbaarheid wordt dit echter niet expliciet opgenomen.
Met schriftelijk wordt hierna bedoeld op papier en/of elektronisch. De bedoelde elektronische
communicatiekanalen van ZVL zijn haar website (www.zwemvereniginglier.be) of e-mail.
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3. ZVL – lidmaatschap
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Iedereen die lid is of die lid wil worden van ZVL verklaart door de betaling van de
lidmaatschapsbijdrage kennis te hebben genomen van de statuten en van het huishoudelijk
reglement.
Voor minderjarigen geldt dat ook de ouders en/of de wettelijke voogd, zelfs al zijn die geen lid, kennis
dienen te nemen van de statuten en van het huishoudelijk reglement.
Het lidgeld en de andere kosten verbonden aan het lidmaatschap worden jaarlijks tijdens een
bestuursvergadering bepaald en opgenomen in de betreffende annex.
Het lidmaatschap loopt per werkjaar van 1 september tot 31 augustus van het daaropvolgend jaar.
In de zwemschool (zie artikel 5) betalen de zwemmers eenmaal per jaar lidgeld. (zie annex prijzen)
In de zwemclub (zie artikel 5) betalen de zwemmers enerzijds eenmaal per jaar lidgeld en anderzijds
maandelijks een bijdrage volgens de groep waartoe ze behoren. ( zie annex prijzen)
De betaling van het jaarlijks lidgeld gebeurt vòòr 31 juli voor het daaropvolgende werkjaar.
De betaling van het jaarlijks lidgeld kan via overschrijving op het rekeningnummer van de club of aan
de hand van sport- en cultuurcheques. Er wordt echter niet weergegeven op de sport- en
cultuurcheques.
Indien het lidgeld niet tijdig wordt betaald, wordt er een aanmaning gestuurd, hiervoor zal een
administratieve kost worden aangerekend. Indien de betaling van het lidgeld alsnog uitblijft, wordt het
lidmaatschap automatisch stopgezet per 1 september van het betrokken werkjaar en dit zal leiden tot
het schappen van de vergunning op de eerstvolgende maand januari. Voor het innen van
achterstallige saldo’s zal er beroep worden gedaan op een incassobureau, waarvoor de kosten ter
uwer lasten worden gelegd.
Na het betalen van het lidgeld kunnen de zwemmers hun lidkaart afhalen tijdens de activiteiten.
De zwemmers zijn steeds in het bezit van hun lidkaart en een geldig maandabonnement (enkel
zwemclub) dat fungeert als bewijs van betaling voor het maandgeld, indien van toepassing, bij
deelname aan de trainingen. Een verantwoordelijke van ZVL of van het zwembad heeft op elk
moment het recht het lidmaatschap te controleren. Het lid zal dan spontaan zijn geldige lidkaart
tonen. Zij die geen geldige lidkaart kunnen voorleggen kunnen de toegang tot het zwembad worden
ontzegd.
Wanneer een zwemmer tijdens het zwemseizoen mag overstappen van de zwemschool naar de
zwemclub, gebeurt er een verrekening met de daar geldende tarieven.
In de zwemclub dienen de maandgelden voor elk begin van de maand worden overgeschreven op de
rekening van de club.
Competitie zwemmers die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en een studentenkaart hebben of
recreatiezwemmers vanaf 12 jaar die een studentenkaart hebben of helpende leden (trainers,
lesgevers of bestuursleden), kunnen opteren voor het gebruik van een 10-uren kaart, die het
maandgeld vervangt. Kaart is bruikbaar in volgende groepen : Seniors, Pre-masters, Masters en
Recreatie. 10-uren kaart is 1 jaar geldig na aankoopdatum. Niet gebruikte uren worden niet
terugbetaald. Elk begonnen trainingsuur zal gelden als 1 uur training. Zie annex prijzen voor de
kostprijs van deze kaart.
Voor de zwemmers in de zwemclub die overstappen naar een andere groep, wordt het maandgeld in
de daaropvolgende maand aangepast volgens hun nieuwe groep.
Geen enkele betaling van lid- en maandgeld zal aan de zwemmers teruggestort worden bij het
beëindigen van de activiteiten en/of het lidmaatschap.
Door lid te worden van ZVL aanvaarden de leden tevens het lidmaatschap van de Koninklijke
Belgische Zwembond (KBZB) en van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF). De leden zijn verplicht zich
te onderwerpen aan de reglementen van deze bonden en deze na te leven.
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4. ZVL – organisatie
4.1. Sportief – zwemschool en zwemclub
• De sportieve activiteiten van ZVL worden georganiseerd binnen twee afdelingen, zijnde de
zwemschool en de zwemclub.
• Alle zwemlessen en trainingen gaan door in het zwembad ‘De Waterperels’ – Kazernedreef 100, Lier.
• Op het einde van elk zwemseizoen biedt ZVL de mogelijkheid om een of meerdere zwembrevetten te
behalen. (voor alle zwemmers in de zwemclub en in de zwemschool voor zwemmers vanaf groep
dolfijnen)
De zwemschool is bedoeld voor kinderen van 3 tot 8 jaar.
• De kinderen leren er op een aangename en speelse manier gewennen aan het water. In eerste
instantie wordt beoogd dat elk kind zijn mogelijke angst voor het water overwint, om zo stapsgewijs
over te gaan tot de basiselementen van de genormeerde slagen. Eveneens leren de kinderen hoe ze
correct moeten duiken.
• Zie annex lestijden en trainingsmomenten voor de tijdstippen van de zwemlessen
• De zwemschool is opgedeeld in verschillende niveaugroepen, overgangen tussen de groepen is
mogelijk na het behalen van de eindtermen. Deze worden bepaald door de club gebaseerd op de
richtlijnen van de Vlaamse zwemfederatie(VZF), Sportvlaanderen en Vlaamse trainersschool(VTS).
• Op het einde van de zwemschool kan het kind technisch goed zwemmen en wordt de mogelijkheid
geboden om over te gaan naar de zwemclub.
De zwemclub is bedoeld voor jongeren vanaf 8 jaar.
• De kinderen stappen in na het doorlopen van de ZVL-zwemschool, of na het slagen in een
zwemproef. Zwemproeven worden op regelmatige tijdstippen georganiseerd. Zie annex lestijden en
trainingsmomenten voor de tijdstippen.
• In de zwemclub kunnen jongeren groeien naar wedstrijdzwemmen dit door het verkrijgen van een
competitievergunning. Deze competitievergunning wordt toegekend door de Vlaamse Zwemfederatie
en laat toe deel te nemen aan officiële wedstrijden. Om daaraan te kunnen deelnemen moet de
zwemmer de zwemstijlen op een correcte manier uitvoeren, op de trainingen voldoende aanwezig
zijn en bepaalde limiettijden, vastgelegd door de ZVL-trainersstaf, zwemmen. Om aan deze eisen te
voldoen beschikt de zwemclub over een opleidingsgroep waarbinnen de voorbereidingen worden
genomen tot competitiezwemmen – met aandacht voor alle zwemstijlen, de zwemtechniek, het
duiken en het nemen van keerpunten.
• In de zwemclub worden vijf groepen onderscheiden volgens leeftijd met uitzondering van het
zwemklasje:
• Zwemklasje : overgangsgroep zwemschool naar zwemclub of nieuwe zwemmers die ouder zijn
dan 8 jaar, max leeftijd aanvang is 12 jaar.
• Eendjes : 9 en 10 jarigen
• Benjamins : 11 en 12 jarigen
• Miniemen : 13 en 14 jarigen (vergunninghouders competitiezwemmen)
• Cadetten : 15 en 16 jarigen (vergunninghouders competitiezwemmen)
• Juniors : 17 en 18 jarigen (vergunninghouders competitiezwemmen)
• Seniors : 19 en 20 jarigen (vergunninghouders competitiezwemmen)
• Pre-Masters : 21 tot 24 jarigen (vergunninghouders competitiezwemmen)
• Masters : 25+ jarigen (vergunninghouders competitiezwemmen)
• Recreatie : 12+ (niet vergunninghouders competitiezwemmen)
• Het zwemklasje is de voorbereidende groep, waar de zwemtechniek en de keerpunten verder
worden geperfectioneerd. In deze groepen wordt een belangrijke basis gelegd voor het
competitiezwemmen. De zwemmers hebben de mogelijkheid om aan wedstrijden voor nietvergunninghouders (niet-officiële wedstrijden) deel te nemen.
• In de groepen eendjes, benjamins en miniemen worden de zwemmers voorbereid op het halen van
een competitievergunning en worden diegenen die reeds een competitievergunning hebben getrained
met het oog op deelname van wedstrijden..
• In de groepen cadetten, juniors, seniors, pre-masters en masters worden de zwemmers getrained
met oog op deelname van wedstrijden.
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•

De recreatiegroep is gecreëerd om zwemmers die door omstandigheden niet doorgegroeid zijn of niet
doorgroeien tot competitiezwemmers, de mogelijkheid te bieden nog regelmatig in clubverband te
zwemmen. Zij mogen op vrijwillige basis deelnemen aan niet-vergunning wedstrijden.

4.2. Bestuurlijk – Bestuur, algemene vergadering, ouderraad en jeugdraad
De samenstelling en de werking van het bestuur worden geregeld in de statuten.
• 3 Bestuursleden nemen een aantal taken op zich binnen de vereniging. Voor deze taken rapporteren
ze aan en/of vragen ze advies op de maandelijkse bestuursvergaderingen. Dit bestuur bestaat uit de
3 verkozen bestuursleden aangevuld met extra personen die het bestuur kunnen adviseren.
• Binnen het de raad van bestuur worden een aantal functies onderscheiden, nl.:
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• Het bestuur houdt haar zittingen op regelmatige basis bij voorkeur minstens éénmaal per maand.
Leden en niet-leden kunnen – indien gewenst en/of nodig – een beperkte uitnodiging krijgen om een
deel van de vergaderingen van het bestuur bij te wonen. Zij worden gehoord – bij voorkeur – bij de
aanvang of op het einde van de vergadering.
• Er kunnen bijzondere vergaderingen van het bestuur belegd worden op eenvoudige vraag van elk
bestuurslid. Dringende beslissingen kunnen genomen worden na overleg – hetzij telefonisch, hetzij
elektronisch – met de bestuursleden.
De samenstelling en de werking van de algemene vergadering wordt geregeld in de statuten.
• Waar statutair nodig en minstens jaarlijks roept het bestuur de algemene vergadeèing samen.
• De jaarrekening van het voorbije werkjaar en de begroting worden op de algemene vergadering
voorgelegd.
• De werking tijdens het voorbije jaar wordt toegelicht en de krijtlijnen rond de werking van volgend
werkjaar bepaald.
De zwemvereniging voorziet de mogelijkheid dat ouders van zwemmers zich organiseren in een
ouderraad. Zij kunnen periodiek in dialoog treden met het bestuur.
De zwemvereniging voorziet de mogelijkheid dat zwemmers vanaf de 13j zich organiseren in een
jeugdraad. Zij kunnen periodiek in dialoog treden met het bestuur.
4.3. Medewerkers
• Alle medewerkers kennen en onderschrijven het huishoudelijk reglement.
• Alle medewerkers hebben recht op een correcte verzekering, die – indien ze geen lid zijn van ZVL –
apart voor hen wordt onderschreven.
• Alle medewerkers die cursussen volgen, vergaderingen bijwonen of andere club-gerelateerde
activiteiten uitvoeren als club-verantwoordelijke en/of ten dienste van ZVL, kunnen in eer en geweten
een onkostennota indienen voor relevante uitgaven, verplaatsing en maaltijden/drank, dit binnen het
wettelijk kader van vrijwilligersvergoedingen.
• De zwemclub wordt gecoördineerd door de hoofdtrainer, bijgestaan door een aantal trainers.
• De zwemschool wordt gecoördineerd door het hoofdzwemschool, bijgestaan door een aantal
lesgevers en voor de inhoudelijke invulling door de hoofdtrainer.
• De jeugdsportcoördinatoren coördineert zowel de taakverdeling als de samenwerking tussen de
afdelingen. Op regelmatige basis wordt een sportvergadering gehouden onder leiding van de
jeugdsportcoördinatoren. De hoofdzwemschool, hoofdzwemschool, de trainers zijn op deze
vergadering aanwezig. Van iedere vergadering wordt een verslag opgemaakt en bezorgd aan de
betrokken medewerkers en het bestuur, voor verdere opvolging.
Jeugdsportcoördinatoren
• De jeugdsportcoördinatoren staan in voor de uitbouw en de coördinatie van een goed-draaiende
jeugdsportwerking.
• Zij bewaken de kwaliteit van de jeugdsportwerking op het sporttechnisch, beleidsmatig,
sociaalpedagogisch en organisatorisch vlak.
Lesgevers
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•
•

•
•

De lesgevers krijgen een t-shirt van de club.
De cursusgelden van trainingscursussen en bijscholingen worden door ZVL betaald – na overleg met
bestuur en het behalen van het diploma en mits overhandigen van de betalingsbewijzen.
De terugbetaling van het cursusgeld wordt evenredig gespreid over 3 jaar. Indien de lesgever, ZVL
verlaat, doet hij afstand van eventuele opstaande saldo’s.
De lesgevers krijgen een vergoeding voor elk lesdeel. (zie annex)
De lesgever kan, aanvullend op zijn vergoeding, een terugbetaling van zijn verplaatsing krijgen,
indien deze geschied met het openbaar vervoer, mits het overhandigen van de betalingsbewijzen.

Trainers
• De trainers en lesgevers dienen zich actief ten dienste te stellen van de zwemschool en de
zwemclub.
• De trainers krijgen jaarlijks een budget om een clubuitrusting aan te schaffen of te vernieuwen.
Budget wordt jaarlijks bepaald door bestuur.
• De cursusgelden van trainingscursussen en bijscholingen worden door ZVL betaald – na overleg met
bestuur en het behalen van het diploma en mits overhandigen van de betalingsbewijzen.
• De terugbetaling van het cursusgeld wordt evenredig gespreid over 3 jaar. Indien de lesgever, ZVL
verlaat, doet hij afstand van eventuele opstaande saldo’s.
• cursusgelden – pro rata – terugbetalen.
• Trainers krijgen een vergoeding voor elk trainingsuur. Het begeleiden van een wedstrijd is
gelijkgesteld aan één trainingsuur (zie annex)
• De trainer kan, aanvullend op zijn vergoeding, een terugbetaling van zijn verplaatsing krijgen, indien
deze geschied met het openbaar vervoer, mits het overhandigen van de betalingsbewijzen.
Redders
• De redders dienen zich actief ten dienste te stellen van de zwemschool en de zwemclub.
• De redders kunnen bij het uitoefenen van hun functie ten dienste van de vereniging, gebruik maken
van een redder T-shirt om zijn herkenbaarheid te verhogen.
De cursusgelden voor redder worden door ZVL betaald – na overleg met bestuur en na het behalen
van het diploma en mits overhandigen van de betalingsbewijzen. De terugbetaling van het cursusgeld
wordt evenredig gespreid over 3 jaar. Indien de redder, ZVL verlaat, doet hij afstand van eventuele
opstaande saldo’s.
• De jaarlijkse bijscholing worden door ZVL terug betaald mits het overhandigen van de
betalingsbewijzen, een kopie van het attest. Hierdoor stelt de reder zich een jaar ten diensten van de
club.
Afgevaardigden
• Een afgevaardigde fungeert als officiële vertegenwoordiger van de club tijdens wedstrijden, en waakt
als goede huisvader over onze zwemmers.
• Hij is aanwezig gedurende de gehele periode van de wedstrijd. Hij controleert de aanwezigheden van
de ZVL-zwemmers voor aanvang, staat de zwemmers bij om tijdig op hun plaatsen aanwezig te zijn
tijdens de wedstrijd en is aanwezig bij de uitreiking van de prijzen op het einde van de wedstrijd.
• De afgevaardigde krijgt een club T-shirt om zijn herkenbaarheid op de wedstrijd te verhogen.
• ZVL zorgt ook voor de nodige vergunning.
Officials
• Een official staat in voor tijdopname, start- en aankomstregistratie en controle en/of administratieve
opvolging van een zwemwedstrijd.
• De official is verbonden aan de zwemclub maar oefent zijn functie tijdens de wedstrijden neutraal,
voor het gehele gebeuren en voor alle zwemmers uit.
• Een official is eveneens aanwezig gedurende de gehele wedstrijd.
• Een official wordt aangesteld door de Vlaamse Zwemfederatie, na opleiding, stages en examens. De
voorwaarden en opleidingsmogelijkheden staan vermeld op www.zwemfed.be/officials.
• De official krijgt een official-polo van ZVL of van de zwemfederatie (in het geval van openwaterwedstrijden) en kan een chronometer gebruiken van ZVL.
• Na het succesvol beëindigen van de opleiding worden de kosten ervan gedragen door ZVL, die
tevens zorgt voor de nodige vergunning.
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5. Sportieve werking
5.1. Zwemschool
5.1.1. Lessen – tijdschema
• Alle zwemlessen en trainingen gaan door in het zwembad ‘De Waterperels’ – Kazernedreef 100, Lier.
• Zie annex “lestijden en trainingen” voor de lesuren
5.1.2. Lessen – algemeen verloop
• De zwemmers worden verwacht in de inkom van het zwembad ten laatste 15 minuten voor de start
van de lessen. Van zwemmers die niet aanwezig zijn bij de start van de les, kan de toegang
geweigerd worden. Lesgevers dienen tijdig aanwezig te zijn. Om de zwemmers toe te laten in het
zwembad dient een hoger redder met geldig bijscholingsattest aanwezig te zijn.
• Een zwemmer die niet aanwezig kan zijn op een les, verwittigt altijd de lesgever.
• Van de zwemmers wordt verwacht dat zij aan de volledige les deelnemen, behalve bij
gezondheidsproblemen of anders beslist door trainer.
• De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden. De kleedkamers zijn geen speel- of
wachtruimten. De kleedkamers worden na gebruik netjes achtergelaten. De zwemmers wordt
aangeraden geen kostbare voorwerpen achter te laten in de kleedkamers. De aanwijzingen op de
deuren of de richtlijnen van begeleiders of toeziend personeel dienen correct opgevolgd te worden.
Wie zich waar kan omkleden kan je terugvinden in de annex “lestijden en trainingsuren”.
• Voor de start van de zwemlessen nemen de zwemmers een douche. De douches zijn geen
speelruimten. Beperk het verblijf in deze zone tot het strikt noodzakelijke. Iedere gebruiker ziet erop
toe dat de douches netjes achtergelaten worden. Bij problemen of onregelmatigheden wordt de
toezichter-redder, de lesgever of een aanwezig bestuurslid geïnformeerd.
• De toiletten dienen door de gebruikers netjes achtergelaten te worden. Bij problemen of
onregelmatigheden wordt de toezichter-redder, de lesgever of een aanwezig bestuurslid
geïnformeerd.
• Het verlaten van het zwembad, de douches en de kleedkamers moet gebeuren binnen de vijftien
minuten na het beëindigen van de trainingen en binnen de dertig minuten na het beëindigen van de
zwemlessen. Minderjarige zwemmers die zonder begeleiding huiswaarts keren, dienen de
gebruikelijke weg te nemen.
• Indien een zwemmer een les niet kan uitdoen, blijft de zwemmer in het zwembad tot het einde van de
les, behalve indien de ouders of wettelijke voogd op de hoogte zijn en toestemming geven aan de
lesgever om de zwemmer al naar huis te laten gaan.
5.1.3. Lessen – benodigdheden
• Bij aanvang van het lidmaatschap krijgt de zwemmer een ZVL-badmuts,-zwemzak en lanyaard.
• Voor de zwemschool : badmuts (eerste exemplaar gratis), badpak/zwembroek, zwembril (vanaf
groep Dolfijnen), handdoek – alle te voorzien door de zwemmer.
5.1.4. Lessen – ontwikkeling en vooruitgang
De zwemmers doorlopen de zwemschool op eigen tempo, afhankelijk van de geboekte vooruitgang.
• De organisator zwemschool, op aangeven van de lesgevers, beslist over de overstap naar een
volgende groep op basis van vooropgestelde doelen.
• Op het einde van elk zwemseizoen biedt ZVL de mogelijkheid om een zwembrevet te halen. (vanaf
groep dolfijnen)
• Op het einde van de zwemschool kan het kind technisch goed zwemmen en wordt de mogelijkheid
geboden om over te gaan naar de zwemclub.
• Vanaf de groep zwaardvissen kunnen de zwemmers uitgenodigd worden om deel te nemen aan nietofficiële zwemwedstrijden. (zie ook bij artikel 5.5.1)
5.2 Zwemclub
5.2.1. Trainingen – tijdschema
• Alle zwemlessen en trainingen gaan door in het zwembad ‘De Waterperels’ – Kazernedreef 100, Lier.
• Zie annex “lestijden en trainingen” voor de trainingsuren
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5.2.2. Trainingen – algemeen verloop
• De zwemmers worden verwacht in de inkom van het zwembad ten laatste 15 minuten voor de start
van de trainingen. De trainingen beginnen met een individuele opwarming op het droge. Van
zwemmers die niet aanwezig zijn bij de start van de trainingen, kan de toegang geweigerd worden.
Trainers en lesgevers dienen tijdig aanwezig te zijn. Om de zwemmers toe te laten in het zwembad
dient een hoger redder met geldig bijscholingsattest aanwezig te zijn.
• Een zwemmer die niet aanwezig kan zijn op een training, verwittigt altijd de trainer.
• Van de zwemmers wordt verwacht dat zij aan de volledige training deelnemen, behalve bij
gezondheidsproblemen.
• De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden. De kleedkamers zijn geen speel- of
wachtruimten. De kleedkamers worden na gebruik netjes achtergelaten. De zwemmers wordt
aangeraden geen kostbare voorwerpen achter te laten in de kleedkamers. De aanwijzingen op de
deuren of de richtlijnen van begeleiders of toeziend personeel dienen correct opgevolgd te worden.
• Wie zich waar kan omkleden kan je terugvinden in de annex “lestijden en trainingsuren”.
•

•
•

•

Voor de start van de zwemlessen en de trainingen nemen de zwemmers een douche. De douches
zijn geen speelruimten. Beperk het verblijf in deze zone tot het strikt noodzakelijke. Iedere gebruiker
ziet erop toe dat de douches netjes achtergelaten worden. Bij problemen of onregelmatigheden wordt
de toezichter-redder, de trainer of een aanwezig bestuurslid geïnformeerd.
De toiletten dienen door de gebruikers netjes achtergelaten te worden. Bij problemen of
onregelmatigheden wordt de toezichter-redder, de trainer of een aanwezig bestuurslid geïnformeerd.
Het verlaten van het zwembad, de douches en de kleedkamers moet gebeuren binnen de vijftien
minuten na het beëindigen van de trainingen en binnen de dertig minuten na het beëindigen van de
zwemlessen. Minderjarige zwemmers die zonder begeleiding huiswaarts keren, dienen de kortste
en/of minst gevaarlijke weg te nemen.
Indien een zwemmer een training niet kan uitdoen, blijft de zwemmer in het zwembad tot het einde
van de training, behalve indien de ouders op de hoogte zijn en toestemming geven aan de trainer om
de zwemmer al naar huis te laten gaan.

5.2.3. Trainingen – benodigdheden
• Bij aanvang van het lidmaatschap krijgt de zwemmer een ZVL-badmuts.
• Ook Voor de zwemclub zijn verplicht : badmuts, badpak/zwembroek, zwembril , handdoek – alle
te voorzien door de zwemmer.
• Verder wordt dit door de zwemmer aangevuld naargelang de groep waartoe hij behoort:
Zwemvliezen
(liefst nabiji)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kracht
Paddles

Techn
Paddles

Zoomers
(Speedo)

Been
Rekker

Polarband

Frontale
Snorkel

Zwemklasje
Eendjes
Via
X
zwemBenjamins
X
X
X
X
club (1)
Miniemen
X
X
X
X
X
Cadetten
X
X
X
X
X
Juniors
X
X
X
X
X
Seniors
X
X
X
X
X
Pré-Masters
X
X
X
X
X
Masters
X
X
X
X
X
Recreatie
(1): eerste exemplaar wordt gratis ter beschikking gesteld door zwemclub. Daarna zal dit door de
zwemmer aangekocht dienen te worden.
• Van de zwemmers wordt verwacht dat ze drank meebrengen naar de trainingen – water volstaat,
eventueel sportdrank, zonder prik en uiteraard in plastieken (bij voorkeur herbruikbare) verpakking.
5.2.4. Trainingen – ontwikkeling en vooruitgang

In de zwemclub zijn de groepen (met uitzondering van zwemklasje) opgedeeld volgens leeftijd.
• Voor het zwemklasje hebben zwemmers 6 maand de tijd om over te gaan naar de volgende groep.
Hiervoor moeten ze hebben deelgenomen aan minstens 2 PACO-wedstrijden of niet-
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•

•

•
•
•

•

•

vergunningshouders-wedstrijden en 200m crawl, 100m schoolslag, 100m rug en 25m vlinder (afslag
met zwemvliezen) technisch correct kunnen zwemmen met bij horende start duik en keerpunten. Na
het behalen van de eindtermen is het geen probleem om over te stappen naar eendjes. Indien
zwemmers ouder is dan de leeftijd van eendje en dus ook naar een hogere leeftijdscategorie moet,
wordt er toegestaan 3 maand bij elke voorgaande leeftijd te zwemmen. (Vb. Je hebt leeftijd van
miniem, maar zwemt bij zwemklasje. 3 maand bij eendjes trainen, 3 maand bij benjamins en daarna
naar miniemen.) Vanaf de eendjes overgang volgens leeftijd.
Voorwaarden voor het behalen van een competitievergunning:
- Minstens 75% aanwezigheid op trainingsmomenten
- Deelgenomen aan minstens 2 PACO-wedstrijden of niet-vergunningshouders-wedstrijden
- Zwem-technisch voldoen aan de wedstrijdreglementen voor de vier stijlen (vlinder, rug, schoolslag,
crawl)
- 100 m crawl kunnen zwemmen binnen een tijd van 2 minuten
- 100 rugslag kunnen zwemmen binnen een tijd van 2 minuten
- 100 schoolslag kunnen zwemmen binnen een tijd van 2 minuten
- Eendjes: 100 m wisselslag kunnen zwemmen zwem-technisch in orde.
- Vanaf benjamins en miniemen : 200 m wisselslag kunnen zwemmen binnen een tijd van 3.30
minuten en zwemtechnisch in orde.
Zwemtechnisch in orde wil zeggen dat een ZVL-official dit zal evalueren. Hij adviseert of de
vergunning al dan niet wordt uitgereikt. De evaluaties kunnen enkel tijdens de laatste training van de
maand.
Voorwaarden voor het behouden van een wedstrijdvergunning:
- Minstens 75% aanwezigheid op trainingsmomenten
- Minstens 75 % deelname aan wedstrijden waar ZVL je voor uitnodigt.
- Minstens deelnemen aan 2 wedstijden per seizoen
Vergunning dient behaalt te zijn ten laatste bij de miniemen voor overgang naar cadetten
Eens de zwemmers een vergunning haalt, kunnen zij uitgenodigd worden om deel te nemen aan
officiële wedstrijden.
Algemeen wordt gesteld dat, om behoorlijke resultaten te boeken, op regelmatige basis te trainen
noodzakelijk is. Wie afwezig is voor meerdere dagen meldt dit aan de trainer. Tweemaandelijks
worden de aanwezigheden tijdens de trainersvergadering geëvalueerd. Wie onvoldoende heeft, krijgt
een waarschuwingsbrief gericht aan ouders en zwemmers. Wie de daaropvolgende maand nog
onvoldoende scoort, wordt doorverwezen naar de recreatiezwemmers. Hiertegen is geen verhaal
mogelijk.
ZVL neemt ook deel aan openwater wedstrijden. Alle leden die deel uitmaken van een competitie
groep en in het bezit zijn van een vergunning, kunnen hier vrijblijvend aan deelnemen. Op
uitzondering van openwater is het niet mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden uit een andere
zwemreeks.
ZVL heeft het recht deelnemers aan wedstrijden te weigeren/schrappen bij onvoldoende officials.

5.3. Wedstrijden
5.3.1. Niet-officiële wedstrijden
• Vanaf het moment dat een zwemmer in de zwemschool in de groep zwaardvissen zwemt en zolang
hij geen vergunning heeft, kan hij uitgenodigd worden om deel te nemen aan niet-officiële
zwemwedstrijden.
• Ook de sportzwemmers en recreanten kunnen hier aan deelnemen, mits te voldoen aan de juiste
leeftijdscategorie.
• De wedstrijden worden aangekondigd via de site, samen met de nodig informatie, de trainers zullen
onze zwemmer hier tijdig aan herinneren.
• De zwemmer schrijft zich in via de ZVL-website. De zwemmer maakt hier voor een account aan op
de ZVL-website, met gebruikersnaam (voornaam + achternaam) en zelf gekozen paswoord.
• De zwemmer is tijdig aanwezig in het zwembad – veelal gelegen in de provincie Antwerpen – en
zwemt de wedstrijddelen waarvoor hij ingeschreven is.
• De deelname aan niet-officiële wedstrijden wordt aangeraden om ervaring op te doen. Het maakt de
keuze gemakkelijker of een zwemmer hierin wil doorgroeien of niet. Tijdens de wedstrijden kunnen de
trainers de gemaakte vorderingen en gezwommen tijden beoordelen. Opgemerkte fouten worden
aangepakt tijdens de volgende trainingen.
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•

•
•

De zwemmer is verplicht de club-outfit te gebruiken bij deelname aan wedstrijden. Deze outfit kan
aangekocht worden via de club en omvat: T-shirt, short en badmuts. (ZVL zal 1x per jaar een
groepsaankoop organiseren ). Tijdens het inzwemmen en tijdens het wedstrijdzwemmen zet de
zwemmer de ZVL-badmuts op. Indien de zwemmer deze vergeten is, dient hij ter plaatse een nieuwe
aan te kopen bij de aanwezige ZVL-vertegenwoordiger.
De eventueel behaalde prijzen op een wedstrijd worden door de zwemmer persoonlijk in club-outfit
afgehaald.
Na elke wedstrijd wordt de beschikbaar gestelde ruimte netjes achtergelaten.

5.3.2. Competitievergunning
• Op basis van een positieve evaluatie, rekening houdend met de aanwezigheid en de inzet op de
trainingen en de behaalde limiettijden op twee zwemstijlen en het voldoen aan de
vergunningsvoorwaarden, kan de trainersstaf beslissen dat een zwemmer in aanmerking komt voor
een competitievergunning.
• Aangezien van de ouders verwacht wordt dat zij de zwemmers begeleiden naar de wedstrijden, is het
belangrijk dat zowel zwemmer als ouders na gezamenlijk overleg al dan niet ingaan op deze
mogelijkheid. Zij geven hun akkoord schriftelijk aan met een door de huisarts ingevuld attest van
medisch onderzoek.
• Daarna zal ZVL de aanvraagprocedure opstarten bij de Vlaamse Zwemfederatie. De kosten
verbonden aan de vergunning bij de Vlaamse Zwemfederatie, de bijkomende verzekeringskosten en
de startgelden op wedstrijden worden gedragen door ZVL.
• Bij het niet meer voldoen aan de vereiste criteria kan ZVL de competitievergunning intrekken en
kunnen gemaakte kosten voor deze vergunning doorgerekend worden aan de zwemmer.
• De zwemmer dient minstens aan 70% van de wedstrijden die de trainer voor hem heeft voorzien,
deel te nemen.
5.3.3. Officiële wedstrijden
• De zwemmer maakt een account aan op de ZVL-website, met gebruikersnaam (voornaam +
achternaam) en zelfgekozen paswoord.
• De zwemmer wordt op de trainingen en via de elektronische kanalen van ZVL op de hoogte gebracht
van elke wedstrijd waaraan hij kan deelnemen. Hiervoor wordt rekening gehouden met
trainingsgroep, zwemniveau en inzet.
• De zwemmer dient tijdig via de website zijn deelname aan de wedstrijd te bevestigen. De
bevestigingen zijn de raadplegen op de website na het posten van een reactie.
• De zwemmer zwemt de wedstrijddelen (afstand – slag) waarvoor hij is ingeschreven.
• Bij niet-deelname aan een wedstrijd waarvoor de zwemmer nochtans bevestigd heeft, dient de
zwemmer onmiddellijk de trainer op de hoogte te stellen. Bij een laattijdige afmelding of niet geldige
afwezigheid zal ZVL niet-recupereerbare kosten – bijvoorbeeld voor verplaatsing en overnachting of
voor startgelden – zullen aan de zwemmer worden doorgerekend. Enkel afwezigheid door ziekte met
ziekte attest is een geldige afwezigheid.
• De zwemmer is verplicht de club-outfit te gebruiken bij deelname aan wedstrijden. Deze outfit kan
aangekocht worden via ZVL en omvat: sporttas, trainingspak of trainingsboek met sweater, T-shirt,
short en badmuts. Tijdens het inzwemmen en tijdens het wedstrijdzwemmen zet de zwemmer de
ZVL-badmuts op. Indien de zwemmer deze vergeten is, dient hij ter plaatse een nieuwe aan te kopen
bij de aanwezige ZVL-vertegenwoordiger.
• De eventueel behaalde prijzen op een wedstrijd worden door de zwemmer persoonlijk en in cluboutfit afgehaald.
• Na elke wedstrijd wordt de beschikbaar gestelde ruimte netjes achtergelaten.
• Bij onvoldoende officials kunnen zwemmers geweigerd worden om deel te nemen aan de
wedstrijden.
Voor bepaalde officiële wedstrijden en kampioenschappen kan de organisator limiettijden opstellen voor
deelname.
• De trainer beslist of de zwemmer aan de voorwaarden voldoet en zich kan inschrijven.
• Alleen de tijden gezwommen tijdens een wedstrijd georganiseerd onder de reglementen van de
KBZB of, voor buitenlandse wedstrijden, onder de reglementen van de lokale zwembond en die
verschenen zijn als eindtijd, tussentijd of de eerste tijd bij een aflossing, worden als officieel erkend.
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•

Deelnemers aan (Belgische) kampioenschappen zijn verplicht om de voorafgaande stage of
opgelegde trainingen die daaraan gekoppeld is mee te doen. Wie onvoldoende aanwezigheden heeft
of de beoogde trainingsintensiteit niet haalt, kan uitgesloten worden voor deelname aan de
kampioenschappen door de trainer. De betrokken zwemmer betaalt de wedstrijdkosten en eventuele,
door ZVL niet-recupereerbare andere kosten, aan ZVL.

5.4. Stages
• ZVL probeert jaarlijks te voorzien in aantal zwemstages aangepast aan de verschillende
leeftijdsgroepen..
• Het zijn de trainers die beslissen of een zwemmer al dan niet in aanmerking komt voor deelname –
gebaseerd op zwemprestaties, inzet en verwachtingen, afhankelijk van het aantal beschikbare
plaatsen. De ouders en de zwemmer kunnen al dan niet ingaan op deze mogelijkheid.
• Deelname aan stages worden bevestigd na ontvangen van een voorschot. Reeds betaalde bedragen
worden nooit terugbetaald. ZVL heeft geen annulatieverzekering. Dit om de kostprijs van de stages te
drukken. Iedere zwemmer mag eventueel zelf een verzekering afsluiten hiervoor.
• Bij annulatie zal ZVL alle kosten doorreken, hiervoor kan een betaalbewijs afgeleverd voor uw
persoonlijke annulatieverzekkering.
5.5. In en rond het zwembad
• Bij het verblijf in alle delen van het zwembad dient men het huishoudelijk reglement van het zwembad
te volgen. Ook voor alle andere aspecten zullen de gebruikers – zwemmers en andere ZVLaanwezigen – zich houden aan de bepalingen van het zwembad.
• De zwemmers en andere betrokkenen zien erop toe en zorgen ervoor dat het zwembad en de
gebruikte ruimtes netjes blijven. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. Er wordt geen glas- of
aardewerk mee in het zwembad genomen. Het is in het gehele sportcomplex/gebouw ten strengste
verboden te roken.
• De begeleiders van de zwemmers hebben tijdens de zwemlessen en de trainingen de cafetaria en de
kijkerszone van het zwembad ter beschikking. De natte zone van het zwembad is geen plaats om te
wachten tijdens de activiteiten. Het verblijf in de natte zone is alleen blootsvoets, met geschikt
schoeisel of schoenovertrekken toegelaten, mits toestemming van de toezichter, de redder of de
trainer, of tijdens de zwemschool.
• Auto's worden reglementair geparkeerd op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen naast het
zwembadcomplex. Fietsen en bromfietsen worden op de daarvoor bestemde ruimte geplaatst op een
ordelijke manier. Ze mogen geen hinder vormen voor de voetgangers of de personen die het
zwembad willen betreden.
• Bij het naderen van het zwembadcomplex wordt de snelheid gematigd.
• De toegang naar het zwembad, de nooduitgangen en dienstingangen worden omwille van de
veiligheid steeds vrij gehouden.
• De voorziene alarmknoppen en telefoontoestellen mogen enkel gebruikt worden door de redders die
zich in het zwembad bevinden. Gebruik van deze knoppen of telefoontoestellen door onbevoegden
kan tot sancties leiden.
• Bij het in nood verkeren van een zwemmer, lesgever, trainer of een toeschouwer dienen steeds de
redders of het toezichthoudend personeel gewaarschuwd te worden. Eigen initiatief wordt ten zeerste
afgeraden. Redders en helpers, bijgestaan door toezichthoudend personeel, zijn bevoegd voor het
toedienen van de eerste hulp. Het oproepen van een dokter en/of de hulpdiensten dient in wederzijds
overleg beslist te worden indien meerdere bevoegden aanwezig zijn.
• Bij een noodzakelijk ontruiming van zwembad, kleedkamers, cafetaria en aangelegen lokalen dienen
de richtlijnen van het toezichtpersoneel en/of de hulpdiensten strikt opgevolgd te worden. Het nog
snel ophalen van achtergebleven materiaal zal in geen geval toegestaan worden.
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6. Normen en waarden – gedragsregels
6.1. Uitgangspunten
• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
• We gedragen ons altijd sportief, ook wanneer anderen minder sportief zijn.
• De echte winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
• We hebben altijd respect voor de trainers, de lesgevers, de afgevaardigden en de officials.
• We aanvaarden de ander zoals hij is en discrimineren niet.
• We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet.
• We respecteren elkaars privacy.
• We gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
• We respecteren elkaars spullen.
• We houden het zwembadcomplex en de omgeving proper.
• Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers!
• Specifieke aandacht gaat uit naar pesten. In de mate van het mogelijke hebben alle ZVL-betrokkenen
aandacht voor de diverse mogelijkheden tot pesten – bijvoorbeeld via elektronische media – en zullen
zij het bestuur hierover inlichten.
• Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk dat alle ZVL-betrokkenen snel en accuraat
reageren. Ook hier zullen zij – zelfs bij vermoedens – steeds het bestuur inlichten.
• Bij het niet respecteren van de regels zal het ZVL-bestuur de nodige en gepaste maatregelen nemen
binnen haar bevoegdheid.
• Elk lid verbind zich er toe de gedragscode te lezen en na te leven.
• ZVL Beschikt over een aanspreekpunt integriteit (API). Een laagdrempelig aanspreekpunt waar
zwemmers, hun ouders, bestuurders of andere betrokken terechtkunnen, met vragen, vermoeden of
klachten over grensoverschrijdend gedrag. Contacteer hem via de site.
6.2. Specifieke aandachtspunten
Voor de trainers en de lesgevers:
• Trainer zijn in ZVL betekent een maatschappelijk, sociaal en sportief engagement opnemen.
• ZVL verwacht van de trainers en de lesgevers dat zij zich beleefd en respectvol gedragen. Zij mogen
geen onmogelijke dingen eisen van hun zwemmers.
• Ze laten tijdens trainingen of activiteiten nooit de groep die hen is toevertrouwd in de steek.
• Bij al dan niet plotse afwezigheid van de trainer is het zijn verantwoordelijkheid om gepaste
maatregelen te treffen. Deze maatregelen bestaan onder meer in het zoeken en aanduiden van een
vervanger.
• De trainers en de lesgevers vertegenwoordigen ZVL en alle zwemmers tijdens wedstrijden en
activiteiten steeds op een gepaste manier.
• De trainer en lesgever staat vaak op de eerste lijn in het contact met de zwemmers en de leden. Hij
moet dan ook voldoende aandacht hebben voor mogelijk ongewenst gedrag. Hij zal de betrokkenen
daarover aanspreken.
Voor de zwemmers:
• Wees beleefd!
ZVL verwacht van alle leden dat zij zich beleefd en respectvol gedragen tegenover de trainers, de
lesgevers, de afgevaardigden, het bestuur, de officials, de andere leden, de andere sporters en het
publiek. We dulden geen grofheden.
• Wees sportief!
Vertoon teamgeest. Help en steun je medezwemmers.
• Wees stipt!
Voor een zwemles, training en wedstrijd ben je tijdig vóór aanvang in het zwembad aanwezig.
• Een trainer of lesgever heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen indien deze al is
begonnen.
• Mocht je een probleem hebben, meld en bespreek dit.
Bij langere afwezigheid laat je de trainer niet in het ongewisse.
• Wie meerdere trainingen mist, zichtbaar niet geschikt is door ziekte of conditioneel tekort of geschorst
is, kan geschrapt worden voor deelname aan wedstrijden.
Voor de ouders:
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•
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Onthoud u ervan uw kind te coachen tijdens de lessen, de trainingen en/of de wedstrijden – laat dit
over aan de lesgevers en de trainers. Uw welgemeende, goedbedoelde raad doet niets anders dan
uw kind in vertwijfeling brengen.
Supporteren voor uw kind kan uiteraard wel!
Deel uw negatieve kritiek enkel rechtstreeks met de verantwoordelijke personen.
Met vragen of bij problemen in verband met het sportieve kunt u steeds terecht bij de trainers of de
lesgevers. Na de trainingen en de wedstrijden kunt u met hen een afspraak maken om uw probleem
te bespreken.
Voor alle andere vragen en problemen kunt u steeds iemand binnen het ZVL-bestuur contacteren.
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7. Klachten en geschillen
•

•

•
•
•
•

Er wordt ervan uitgegaan dat klachten en geschillen kunnen geregeld, of op zijn minst besproken,
worden tussen de betrokkenen. Indien dit echter onmogelijk is, wordt door het bestuur, op basis van
de door haar gekende elementen, een regeling uitgewerkt conform de statuten en het huishoudelijk
reglement.
Een ontevreden lid kan de reden van zijn ontevredenheid schriftelijk kenbaar maken aan de raad van
bestuur. Deze klacht wordt door het dagelijks bestuur behandeld. Daartoe dient de klacht in
behoorlijke termen opgesteld en schriftelijk ingediend te zijn. Indien het ZVL-belang dit vergt, kan er
mogelijk geen gevolg gegeven wordt aan de klacht. Het bestuur is echter steeds bereid om samen
met de betrokkene de oorzaak van de klacht te onderzoeken en een antwoord of een voorstel tot
oplossing te geven.
Een ontevreden trainer, lesgever of medewerker kan zijn klacht schriftelijk kenbaar maken aan de
raad van bestuur. Deze zorgt ervoor dat de zaak behandeld wordt op de eerstvolgende vergadering
van het bestuur. Het bestuur zal steeds een antwoord geven aan de betrokkene.
ZVL Beschikt over een aanspreekpunt integriteit (API). Een laagdrempelig aanspreekpunt waar
zwemmers, hun ouders, bestuurders of andere betrokken terechtkunnen, met vragen, vermoeden of
klachten over grensoverschrijdend gedrag, waar u steeds bij terecht kan.
Bij geschillen tussen leden in verband met ZVL wordt verwacht dat deze voorgelegd worden aan het
bestuur. Deze zal bemiddelen en trachten tot een oplossing te komen.
Elk lid dat met de KBZB of de VZF een geschil heeft, kan op de steun van ZVL rekenen voor zover de
ZVL-belangen niet geschaad worden.
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8. Sancties
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Bij deelname aan activiteiten van ZVL of aan activiteiten waaraan ZVL deelneemt of meewerkt, wordt
van alle leden en alle medewerkers verwacht dat zij de bepalingen van het huishoudelijk reglement
en de gedragscode volgen.
Algemeen zien trainers, lesgevers, redders, afgevaardigden en andere verantwoordelijke personen
van ZVL erop toe dat de bepalingen uit het huishoudelijk reglement en de gedragscode nageleefd
worden.
Bij niet-naleving of overtreding kan worden overgegaan worden tot sancties. Hier bepaald de raad
van bestuur de strafmatregel recht evenredig in gevolg de overtreding. De raad van bestuur kan op
zijn beurt de raad in roepen van het dagelijks bestuur, trainers, federatie of erkende organisaties.
De sancties kunnen bestaan uit onmiddellijke waarschuwingen of verwijderingen, tijdelijke
schorsingen voor bepaalde of onbepaald duur, of definitieve ontzegging van het lidmaatschap van de
vereniging. Bij overtredingen van de wet zal aangifte gedaan worden bij de politie.
Redenen tot sancties zijn onder meer, maar niet uitsluitend: doping- of druggebruik, alcohol misbruik,
diefstal, pesten, verbale of fysieke bedreigingen, verbaal of fysiek geweld, wapendracht, bezit of
gebruik van vuurwerk – naast alle misdragingen welke volgens de geldende normen en waarden
ontoelaatbaar zijn, als inbreuken tegen het huishoudelijk regelement, statuten en de gedragscode.
Iedere betrokken persoon kan mondeling of schriftelijk in kennis worden gesteld van een overtreding
of een aanklacht betreffende een mogelijke overtreding of niet-naleving.
In het geval waarbij de trainer, de lesgever of een andere verantwoordelijke persoon van ZVL direct
tot het verwijderen van een zwemmer van een training of een wedstrijd is overgegaan, dient hij
binnen de 48u melding hiervan te maken bij de raad van bestuur. Ook indien niet direct tot het
verwijderen van de zwemmer of een andere persoon is overgegaan, wordt melding gemaakt bij het
bestuur.
Het bestuur bespreekt overtredingen of mogelijke overtredingen op het huishoudelijk reglement
tijdens de maandelijkse vergaderingen of in een met spoed georganiseerde vergadering, met de
bedoeling snel tot actie over te kunnen gaan.
Het bestuur beslist over de sancties bij niet-naleving.
Indien een overtreding ernstig wordt geacht door het bestuur, zal het een aanspreekpunt aanduiden.
Het aanspreekpunt pleegt zorgvuldig hoor en wederhoor bij alle betrokkenen. Alle overige
bestuursleden worden hiervan regelmatig op de hoogte gebracht.
De door het bestuur genomen beslissing betreffende de sanctie bij een overtreding is bindend. De
beslissing zal zowel mondeling, indien de toestand dit toelaat, als schriftelijk, worden overgemaakt
aan de overtreder en/of diens ouders, voor minderjarigen.
Kleine overtredingen geven aanleiding tot een waarschuwing. Bij herhaalde kleine overtredingen kan
het bestuur overgaan tot verdergaande sancties in de vorm van schorsing of uitsluiting tot het
definitief schrappen van het lidmaadschap.
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9. Ontslagregeling
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Niet-vergunninghouders-zwemmers kunnen op ieder moment hun lidmaatschap beëindigen door de
trainer, de lesgever of een bestuurslid op de hoogte te brengen.
Vergunninghouders-zwemmers kunnen slechts geldig ontslag geven tussen 15 mei en 15 juni van elk
jaar, volgens de modaliteiten van de Vlaamse Zwemfederatie. Buiten de wettelijke periode is een
overgang naar een andere zwemvereniging slechts mogelijk in geval van woonstverandering of mits
onderlinge toestemming tussen beide zwemverenigingen, volgens de modaliteiten van de Vlaamse
Zwemfederatie.
Voor officials gelden bij ontslag dezelfde bepalingen als voor de vergunninghouders-zwemmers.
Trainers en lesgevers kunnen op ieder moment ontslag nemen, rekening houdend met de gemaakte
afspraken met ZVL. Zij brengen het bestuur op de hoogte van hun beslissing.
Alle andere leden kunnen ontslag nemen volgens de bepalingen van de statuten van ZVL.
De bepalingen van de Vlaamse Zwemfederatie zijn te raadplegen op www.zwemfed.be.
Het betaald lidgeld wordt noch geheel, noch gedeeltelijk terugbetaald door ZVL.
Alle materiaal dat in bruikleen werd gekregen van ZVL, wordt in goede staat aan ZVL terugbezorgd.
Bij overgang naar een andere zwemvereniging zullen zwemmers niet meer aangegeven worden door
ZVL als laureaten bij de stad Lier.
Bij ontslag zal het account van de persoon op de website van de club zal geschrapt worden
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10. Diverse bepalingen
• Alcohol en roken
Het is alle ZVL-leden en medewerkers ten strengste verboden om tijdens lessen, trainingen, activiteiten
van ZVL of activiteiten waaraan ZVL deelneemt of meewerkt, alcohol of drugs te gebruiken of te roken.
Indien het gaat om niet-sportieve activiteiten en indien de omstandigheden het toelaten, kan er
buiten/naast de eigenlijke activiteit en wanneer het lid of de medewerker zijn taak niet aan het uitvoeren
is, hiervan afgeweken worden. Uiteraard blijft de wetgeving van toepassing en moet alle misbruik
vermeden worden.
• Drugs, doping en medicatie
Het is alle ZVL-leden en medewerkers ten strengste verboden om drugs of doping te gebruiken, dit zowel
tijdens als naast lessen, trainingen of andere activiteiten waaraan ZVL deelneemt of meewerkt. Elke
inbreuk heeft een schorsing tot gevolg met een verplichte melding aan het WADA (Wereld Anti-Doping
Agentschap).
Een overzicht van verboden producten is beschikbaar op www.dopinglijn.be.
Het gebruik van voedingssupplementen wordt ten stelligste afgeraden en gebeurt steeds op eigen risico.
Bij gebruik van medicatie voorziet de zwemmer zelf in een medisch attest voor het geneesmiddel. De
zwemmer moet dit kunnen voorleggen bij eventuele dopingcontrole tijdens trainingen en wedstrijden. Bij
langdurig gebruik bezorgt de zwemmer een duplicaat van dit attest aan de trainer. Meerderjarige
zwemmers en elitezwemmers moeten steeds in het bezit zijn van een TTN (Toestemming
Therapeutische Noodzaak), aan te vragen via de nationale antidoping-organisatie. Bovenstaande geldt
binnen het wettelijk kader waar de vereniging zich dient aan te houden. Meer informatie is beschikbaar op
www.dopinglijn.be.
• Privacy
ZVL doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met die gegevens. ZVL
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Vordering
Gegevensbescherming of GDPR (General Data Protection Regulation) van 15 december 2015. Onze
privacyverklaring onderschrijft helder en transparant over hoe wij omgaan met (persoons-)gegevens.
• Portretrecht
Tijdens activiteiten van ZVL of activiteiten waaraan ZVL deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of
beeldmateriaal genomen worden waarop de zwemmers, de ouders en de medewerkers mogelijk te zien
zijn. De deelname aan deze activiteiten houdt in dat de betrokkene toestemming verleent aan ZVL om het
beeldmateriaal in het kader van de eigen werking te publiceren op al zijn dragers. Indien niet akkoord,
dan dient de betrokkene dit schriftelijk mee te delen aan de raad van bestuur die het betreffende
materiaal dan kan laten verwijderen. ZVL zal het beeldmateriaal op geen enkele manier uit eigen
beweging aan derden verspreiden.
• Ongevallen
Alle leden van de vereniging, die in regel zijn met hun lidmaatschap, zijn verzekerd tegen lichamelijke
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. De verzekering geldt voor het beoefenen van zwemmen,
waterpolo, kunstzwemmen en schoonspringen in alle door de federatie reglementair erkende varianten
en beoefening vormen, alsmede voor activiteiten met het oog op de instandhouding van de conditie
(bosloop, jogging, wandelen en fitness) in binnen- en buitenland, doch enkel in federaal- of clubverband.
Ook medewerkers – niet-leden, bijvoorbeeld ouders van zwemmers – worden verzekerd tijdens hun
activiteiten voor ZVL. Hun naam moet wel op voorhand opgegeven worden.
Bij een ongeval moet de betrokkene en de leiding van de aan de gang zijnde activiteit de raad van
bestuur binnen de 24 uur op de hoogte brengen. Het bestuur, eventueel samen met bestuursleden,
kunnen helpen bij de aangifte van het ongeval.
• Rustperiodes en sluitingsdagen
ZVL is afhankelijk van de openingstijden van het gebruikte zwembad. De sluitingsdagen van het
zwembad worden aangekondigd door het zwembad via diverse kanalen (ingang, kassa, cafetaria) en,
indien er hierdoor geen training plaatsvindt, door ZVL via diverse kanalen (trainer, website, facebook).
Onverwachte sluitingen van het zwembad met impact op ZVL, zullen zo vlug mogelijk worden
gecommuniceerd aan de betrokken zwemmers o.m. via website, facebook, e-mail, sms of telefoon.
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In principe zijn er geen trainingen op de wettelijke feestdagen. Uitzonderingen worden door de trainers
aan hun zwemmers gecommuniceerd.
Tijdens de zomermaanden juli en augustus zijn er geen zwemlessen.
•

Gezond sporten

De gezondheid van onze sporters staat op de eerste plaats. Leden die ziek zijn, horen niet thuis in een
zwembad. Tevens is het niet toegestaan met een besmettelijke ziekte deel te nemen aan de
lessen/trainingen. Onze zwemmers zijn verplicht elke vorm van blessure of ziekte vooraf te melden aan
onze trainers. Zonder doktersadvies zal de trainer beslissen of er al dan niet kan worden deelgenomen
aan de training. Wij mogen geen enkele vorm van medicatie toedienen zonder doktersattest, ook niet op
vraag van de ouders. In noodsituatie zullen we steeds eerst de hulpdiensten worden verwittigd alvorens
de ouders of wettelijke voogd te contacteren.
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11. Afsluiting
Lid zijn van de vereniging houdt in dat men de regels accepteert. Alle zwemmers en hun ouders, de
trainers en de lesgevers, de vrijwilligers en alle andere betrokkenen worden verondersteld op de hoogte
te zijn van dit huishoudelijk reglement en dienen hiernaar te handelen.
Naleving van en controle op het huishoudelijk reglement zal een bijdrage leveren tot het welzijn van de
leden, ZVL beschermen tegen ongewilde excessen, en zo alle betrokkenen bij ZVL nog meer plezier
verschaffen in de uitoefening van en/of betrokkenheid bij de zwemsport.
Zwemvereniging Lier vzw – het bestuur
zwemvereniginglier@hotmail.com
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