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Intern Reglement Sint Jan Zedelgem Lions
vzw
ARTIKEL 1 ALGEMEEN
Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van
de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd.
In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.
ARTIKEL 2 LEDEN
De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:
-

-

Werkende leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De
voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten. Een lijst van
werkende leden wordt bijgehouden op de zetel. De rechten en plichten van de werkende leden worden
verder omschreven in de statuten.
Toegetreden leden: ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen actief aan sport in de
vereniging en betalen het vereiste lidgeld. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden
verder omschreven in de statuten.

Hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de statuten van de vereniging.
Alle leden verbinden zich tot volgende afspraken:
-

-

Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van dit intern reglement (en in voorkomend geval, de statuten).
Een exemplaar wordt bezorgd aan de leden of er wordt meegedeeld waar het intern reglement
ingekeken kan worden. In de statuten verschijnt, conform het WVV, een datum waarop de laatste
wijzigingen aan het intern reglement werden aangebracht.
Door het lidmaatschap mogen de toegetreden leden deelnemen aan trainingen en in voorkomend geval
wedstrijden. De sportieve eindbeslissing over de deelname aan wedstrijden berust steeds bij de trainer.
Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur
engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.
Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de vereniging.
Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld. De tarieven zijn hier beschikbaar: https://sjzlions.be/word-lid .
Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door
het bestuur te zullen naleven.
Ieder lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij het aangesloten is naleven. Bij
schending van bepalingen uit deze reglementen, kan een lid voor de tuchtcommissie van de federatie
moeten verschijnen. Alle opgelegde straffen of boetes die toegerekend worden aan het desbetreffende
lid, worden uitgevoerd of betaald door het lid in kwestie.
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ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP
Inschrijving bij een club gebeurt op de volgende wijze:
Het lid neemt contact op met het secretariaat via secretariaat.sjzlions@gmail.com Daar kunnen ze 3 gratis
proeflessen aanvragen. Na de proeflessen beslissen ze om al dan niet in te schrijven en lid te worden.
De voorzitter of secretaris bezorgd nadien het nieuwe lid de procedure om in te schrijven afhankelijk van welke
sporttak hij wenst deel te nemen. De verschillende sporttakken zitten onder verschillende sportfederaties die elk
een verschillende procedure hanteren om aan te sluiten. Er wordt ook een brief tot het betalen van het lidgeld
doorgemaild.
Bij de inschrijving in een club, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de
desbetreffende sportfederatie. Op die manier kan het lid aangesloten worden bij deze sportfederatie, teneinde de
verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen
garanderen.
Voor minderjarige leden zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten
verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.
ARTIKEL 4 VEILIGHEID
Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de
activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:
- Alle leden, bestuurders en vrijwilligers worden maximaal beschermd door het afsluiten van de nodige
verzekeringen
- Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel
grensoverschrijdend gedrag
- Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen
- Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen
- Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven
- Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan
ARTIKEL 8 TUCHT EN SANCTIES
Wanneer een toegetreden lid het intern reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan het
bestuur een onafhankelijk orgaan samenstellen dat zal oordelen over het uitsluiten van dit toegetreden lid. Het
bestuur zorgt ervoor dat de tuchtregeling overeenkomstig artikel 8 van het Decreet op de niet-professionele
sportbeoefenaar van 24 juli 1996 nageleefd worden.
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ARTIKEL 9 SPORTSPECIFIEKE REGELS
In het kader van een veilige beoefening van de sport, legt de sportclub volgende regels op aan de toegetreden
leden:
- Speel eerlijk volgens de regels van de sport
- Draag geen sierraden tijdens trainingen en wedstrijden
- Doping en alcohol zijn uit den boze tijdens sportmomenten
ARTIKEL 10 SPONSORING
De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd
krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Daarnaast kan de leden ook gevraagd worden om wedstrijdkledij te
dragen waarop het logo van de sponsor(s) is afgebeeld.
ARTIKEL 11 PRIVACY
De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen
respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club
behandeld. De privacyverklaring van de club vind je terug via https://sjzlions.be/privacyverklaring
ARTIKEL 12 WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT
Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald. Bij
gebreke aan statuten of enige regeling hieromtrent, zal het reglement enkel aangepast kunnen worden door het
bestuur van de vereniging.
De laatste wijziging vond plaats op donderdag 7 november 2019.
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