Huishoudelijk reglement Abadà Capoeira Benelux VZW

1.Algemene bepalingen
a) De vereniging Abada Capoeira Benelux vzw is gevestigd te Gent
b) Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de
meest recente statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van
koophandel zijn neergelegd.

2. Leden
a) De vereniging bestaat uit de volgende spelende leden: kinderen, jeugd en
volwassenen.
b) Kinderen, zijn de leden die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt
c) Jeugd zijn de leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt
d) Volwassenen zijn leden van 18 jaar en ouder

3. Het lidmaatschap
a) De aanmelding voor lidmaatschap gebeurt door invulling van een door de vereniging
te verstrekken formulier , waarop de volgende gegevens zijn in te vullen : naam,
voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres en wordt
bevestigd door eerste betaling.
Voor minderjarigen dient het formulier de naam van de wettelijke vertegenwoordiger
te bevatten.
b) Het lesgeld wordt bepaald door het bestuur.
c) Het lesgeld en de verzekeringsgelden worden bij aanvang van de gekozen periode
betaald:
- Voor nieuwe leden of indien maandelijks: bij het begin van de maand.
- Bij half-jaarlijkse of jaarlijks betaling: bij aanvang van deze periode.
d) Het bestuur zorgt ervoor dat de leden van de vereniging worden aangemeld bij de
sportfederatie waaronder de club behoort.

4. De sportomgeving
Een veilige sportomgeving is belangrijk om alle spelende leden vrijuit en ongestoord te
laten deelnemen aan de activiteiten.
Onze sportvereniging engageert zich daarom om
a) alle leden, bestuurders en vrijwilligers te beschermen door het afsluiten van de
nodige verzekeringen.

b) te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en
seksistisch gedrag.
c) sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen.
d) op een gezonde en medisch verantwoordde manier te sporten.

5. Rechten en plichten van de spelende leden
a) Bij toetreding hebben de leden het recht om een exemplaar van het
huishoudelijk reglement te ontvangen.
b) De leden gedragen zich met respect naar de trainer en de medeleden toe
c) Ze hebben het recht deel te nemen aan de trainingen
d) Opmerkingen en bedenkingen bij de training, kunnen na de training besproken
worden.
e) Spelende leden zijn tijdig aanwezig. Indien dit niet mogelijk is, vraag de trainer
om toestemming om in te voegen.
f) Leden trainen bewust en geconcentreerd om blessures te vermijden.
g) Elke blessure die wordt opgelopen tijdens de training, dient onmiddellijk te
worden meegedeeld aan de trainer. Het aangifteformulier dient te worden
ingevuld en terugbezorgd aan de vereniging.
h) Bij laattijdige aangifte (meer dan 24h na oplopen van de blessure), vervalt de
tussenkomst van de verzekering.
i) Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in
te dienen. Het bestuur engageert zich deze zo snel mogelijk te behandelen en
bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heft
ingediend.
j) Leden hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van wijziging van
contactgegevens.
k) De leden hebben de plicht de reglementen van de vereniging na te leven en
daarnaast ook de richtlijnen van de federatie.

6. Uniform
a) Tijdens de training dragen de leden specifieke trainingskledij:
1. T-shirt Abada Capoeira
2. Abada
3. Corda
Dit voor de uniforme uitstraling van de club en Abada capoeira
b) Het uniform dient te worden aangekocht bij de club, ten laatste één maand nadat
de leden zijn gestart.
c) Het uniform dient steeds proper gewassen te zijn

7. Hygiëne
a) Leden zorgen steeds voor de nodige hygiëne.
b) Nagels dienen kortgeknipt en verzorgd te zijn
c) Uniform steeds proper gewassen.

8. Straffen
a) In het algemeen zal strafbaar zijn: het handelen of nalaten, datgene wat in strijd is
met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de
vereniging, of handelingen waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
b) Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en
wederhoor, naast een straf welke aan een speler of ander lid wordt gegeven door de
tuchtcommissie van de federatie; een bijkomende straf vanuit de vereniging op te
leggen.
c) Bij een beslissing als bedoeld in lid b van dit artikel, heeft het desbetreffende lid een
beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient
binnen de 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te
worden gemaakt bij de algemene vergadering, middels een aangetekend schrijven
gericht aan de secretaris van de vereniging.
d) Het gebruik van alcoholische dranken , verdovende middelen , doping-en of andere
stimulerende middelen zijn verboden tijdens de trainingen en in uniform.
e) Roken in clubkledij wordt niet getolereerd.
f) Gebruik van GSM, smartphone of andere mobiele toestellen is tijdens de training
niet toegestaan, tenzij dit expliciet werd toegelaten door de aanwezige trainer.

9. Gebouwen in gebruik door de vereniging
a) De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van
welke aard ook van de leden en derden in de gebouwen aanwezig.
b) Elke vorm van diefstal betekent met onmiddellijke ingang het einde van het
lidmaatschap van de club.
c) Leden worden geacht geen materiaal en afval te laten rondslingeren in de
gebouwen in gebruik door de vereniging

10. Wedstrijden, evenementen en externe trainingen
a) Deelname aan wedstrijden, evenementen en trainingen bij andere clubs, dient te
worden goedgekeurd door de trainer.
b) Leden die aan wedstrijden en evenementen deelnemen, dienen te verschijnen in de
voorgeschreven kledij
c) Deze kledij dient steeds proper en net te zijn

11. Aansprakelijkheid van de leden
Elk lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging of
aan door de vereniging gehuurde eigendommen aangerichte schade. Elke
geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die de
betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het
tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

12. Sponsoring
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

13. Aanspreekpunt persoonlijke integratie
Elk lid kan zich voor vragen en opmerkingen steeds wenden tot een bestuurslid dat
aanwezig is op een training of wedstrijd.
Daarnaast is er ook een ombudspersoon, met name Adel Gunst, steeds bereikbaar op
het e-mailadres RvB.AbadaCapoeiraBenelux@gmail.com. Bij deze persoon kunt u
steeds in alle vertrouwen terecht in geval er vragen of problemen zouden opduiken.

14. Slotbepalingen
a) Dit reglement dient strikt nageleefd te worden, zoniet heeft de trainer het recht om
u met onmiddellijke ingang als lid te ontslaan.
b) Bij inschrijving verklaart men zich akkoord met dit reglement, indien minderjarig,
verklaren de verantwoordelijke personen zich akkoord.
c) Het clubreglement is onderhevig aan aanpassingen

Het clubreglement is op datum van 16 mei 2019, opgemaakt te Gent.

Namens het bestuur van de vereniging

Wouter STICHELBOUT

Adel GUNST

De voorzitter

De secretaris

