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Huishoudelijk reglement
Lidgeld
1.

Bij de betaling van het lidgeld ontvangt het lid het huishoudelijk
reglement. Ieder lid is verplicht het huishoudelijk reglement te lezen en
dit ook strikt na te leven.

2.

Ieder lid betaalt het door de vereniging vastgestelde lidgeld. Het lidgeld
moet betaald zijn één maand na het overhandigen van de overschrijving.
Indien de betaling niet is gebeurd voor 15 oktober wordt u de toegang
tot de zaal ontzegd.

3.

Om te mogen deelnemen aan de turnlessen dient het lid zijn/haar lidgeld
te hebben betaald. Uitzondering hierop zijn de eerste twee
kennismakingslessen

4.

In het lidgeld is begrepen de verplichte bijdrage aan de turnfederatie en
de verplichte verzekering.

5.

Het lidgeld van een lid dat wordt uitgesloten uit de vereniging wordt niet
terugbetaald.

6.

Bij ontslagname verliest het lid het recht op de door hem/haar betaalde
lidgeld.

7.

Het lid neemt ontslag door het niet voldoen aan de financiële
verplichtingen.

8.

Indien een lid zonder geldige reden of zonder voorafgaande verwittiging
aan de lesgever of spaarmeester(es), afwezig blijft tijdens de trainingen
gedurende drie opeenvolgende maanden, wordt hij/zij ontslagnemend te
zijn en als dusdanig niet langer lid te zijn van IVOLO Hoboken vzw.,
zonder ook maar enig recht op teruggave van het betaalde lidgeld.

Gedrag / Overtuigingen
9.

Iedereen kan lid worden van IVOLO, ongeacht nationaliteit,
geloofsovertuiging of huidskleur. De leiding zal erop toezien dat
racistische opmerkingen en pestgedrag niet worden geduld.
Een goede samenwerking tussen gymnast, ouder en lesgever is een
noodzakelijk iets voor een vlot functioneren. Als deze samenwerking niet
volgens de afspraken verloopt, kan het bestuur van IVOLO passende
maatregelen nemen.

10.

De leden zijn volstrekte gehoorzaamheid verschuldigd aan de leiding, de
verantwoordelijke en het bestuur.
Bij ernstige feiten kan het bestuur een tuchtmaatregel uitspreken. De
aard van de maatregel wordt bepaald door de ernst van de feiten en
eventueel het recidief karakter.
Als het ordentelijk verstrekken van de les gehinderd wordt, zal het
bestuur de gymnast ertoe brengen zijn gedrag te verbeteren en aan te
passen. De lesgevers kunnen daartoe, onder het gezag van het bestuur,
de gepaste ordemaatregelen nemen.
Het lid kan wegens wangedrag uitgesloten worden uit de les.
Voor zwaardere straffen beslist het bestuur in samenspraak met de
leiding.

11.

Lesgevers signaleren eveneens elk probleemgedrag, afwezigheden,
opstandigheid, pesterijen, roken, druggebruik,.. zowel aan ouders als
aan het bestuur. Zij geven informatie door, die hen verstrekt wordt door
derden (medegymnasten, ouders, …) aan het bestuur.
Op elk vermoeden en/of beschuldiging volgt een gesprek met de
betrokken gymnast (gesprek met lesgever of vertrouwenspersoon). Het
lid zal duidelijk gemaakt worden dat het probleem bespreekbaar is.

12.

Elk lid van IVOLO Hoboken vzw mag onder geen enkel beding door
zijn/haar gedrag de goede naam van IVOLO Hoboken en deze van de
leden in het gedrang brengen.

Gezondheid en Hygiëne
13.

Tracht tijdig in de zaal te zijn, maar ook niet te vroeg zodat de vorige les
niet wordt gestoord. De gymnast wacht in de daarvoor voorziene ruimte
tot de lesgever of verantwoordelijke hem daar komt halen.

14.

Kleding verzorgen en vooral aangepast en zuiver schoeisel dragen, zodat
het materiaal niet beschadigd wordt.

15.

Kringuniform wordt aangeschaft, deze kan worden besteld in de afdeling.
(kleuters : een short en een T-shirt)Er wordt geturnd met turnpantoffels
of op blote voeten ( geen dikke sportschoenen). Turnpantoffels worden
ter plaatse aangetrokken om te vermijden dat deze de vloer of de
toestellen beschadigen.

16.

Lange haren worden samengebonden. Ingeval van neten en/of luizen is
het niet toegelaten deel te nemen aan de lessen.

17.

Het dragen van scherpe en gevaarlijke voorwerpen sieraden, juwelen,
uurwerken is verboden.

18.

Persoonlijke smaak en overtuiging worden door IVOLO positief
gewaardeerd, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te
provoceren, een inbreuk te plegen op de goede zeden en de vrijheid om
andere te belemmeren. Tevens mogen noch de eigen veiligheid of
gezondheid, noch die van anderen in het gedrang komen.
Om redenen van hygiëne en/of veiligheid moet in de lessen aangepaste
kledij gedragen worden.
Het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes en
dergelijke is niet toegelaten voor de veiligheid.

19.

Eten en drinken is in alle turnzalen en sportzalen ten strengste verboden.
Er wordt tijdens de lessen niet gesnoept, ook geen kauwgom.
Het is wel mogelijk om tijdens de pauze water te drinken.
De lesgever zal vermelden wanneer en waar dit kan verbruikt worden.

Publiek / privacy / diefstal / audiovisueel materiaal
20.

Waardevolle voorwerpen worden thuisgelaten.
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel
verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen en kledij. Alsook niet voor
het opzettelijk beschadigen van materialen welke al of niet van de
vereniging zijn.

21.

Geen enkele toeschouwer mag de zaal betreden tijdens de trainingen,
tenzij bij uitdrukkelijke toestemming van de dienstdoende leiding.(
bijvoorbeeld eerste les of opendeurdagen)

22.

IVOLO behoudt zich het recht voor geluid en foto- en beeldmateriaal
waarop bestuur, lesgevers, gymnasten, participanten voorkomen,
openlijk en in opdracht van het bestuur genomen tijdens de activiteiten
en bedoeld als registratie alsook verslag van die activiteiten, aan te
wenden in publicaties (bijvoorbeeld: pers, internet, uithangbord,
website, informatiefolder, …) U kan zich altijd schriftelijk verzetten tegen
het gebruik van beeldmateriaal door een brief te sturen aan de voorzitter
van IVOLO Hoboken vzw.

23.

Het stiekem in de afdeling opnemen van geluid, foto- en beeldmateriaal
(zonder dat de opgenomen gymnasten of trainers dit weten) is
verboden.
De gymnasten mogen niet tijdens activiteiten filmen, tenzij hiervoor de
uitdrukkelijke toestemming van het bestuur en de betrokken lesgevers
werd verleend.
Indien deze toestemming niet werd gevraagd, dan kan de lesgever
gebruik maken van zijn recht tot verzet tegen de verwerking van
persoonlijke gegevens. Indien het lid weigert het materiaal te
verwijderen van internet en dergelijke, dan kan er een gerechtelijke
procedure ingesteld worden bij de voorzitter van de “Rechtbank van
eerste aanleg” ofwel klacht neerleggen bij de “Commissie voor
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer”.

24.

De persoonlijke gegevens van het lid, die door IVOLO verzameld worden
(zoals naam, contactgegevens,…) dienen enkel om het lid in te schrijven
bij de Gymnastiekfederatie en een verzekering af te sluiten. Deze
persoonlijke gegevens zijn door het aangesloten lid altijd op te vragen.

25.

Roken is schadelijk voor de gezondheid. Er geldt een algemeen
rookverbod. Binnen de gebouwen geldt altijd, overal en voor iedereen
een rookverbod. Ook ouders, derden vallen onder dit rookverbod.

26.

Vanzelfsprekend verzet IVOLO zich tegen alles wat te maken heeft met
illegale drugs (zowel soft- als hard drugs). Deze middelen zijn hoe dan
ook verboden.

27.

Daarenboven voert IVOLO een gezondheidsbeleid ten aanzien van de
zogenaamde legale drugs (medicijnen, tabak, alcohol, …) Dit
gezondheidsbeleid heeft als bedoeling bewust leren omgaan met deze
middelen.

Materiaalzorg
28.

We willen aan iedereen vragen om zorg te dragen voor de materialen en
turnzalen. Hou de kleedkamers, toiletten, gangen, turnzalen, enz. proper
en verzorgd.
Deponeer je afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.Verwittig
onmiddellijk de lesgever bij schade of gebreken aan de materialen.

29.

De valmatten en/of turntoestellen worden steeds door 2 of meerdere
personen gedragen en dus nooit over de vloer gesleept.

30.

Na elke les worden steeds alle toestellen en toebehoren op hun plaats
gezet,

Evenementen
31.

Er wordt van iedere gymnast verwacht deel te nemen aan het Jaarfeest
en de Brevettendag. Bij het niet kunnen aanwezig zijn op deze
evenementen dient tijdig verwittigd te worden aan de lesgever, zodat zij
hun oefeningen en plaatsen kunnen voorzien.

32.

Klachten en/of ideeën kunnen altijd aan de leiding worden gemeld. Je
klacht en/of idee zal in de eerst volgende vergadering worden
besproken. De uitslag zal dan later worden meegedeeld.

Ongevallen / verzekering
33.

Ongevallen welke plaatsvonden tijdens de lessen of tijdens de
verplaatsing van of naar de les, dienen binnen de 24 uur gemeld te
worden aan het bestuur. Dit in verband met de verzekering.

34.

Voor het vervoer van en naar de zaal worden de leden verzocht de
kortste en veiligste weg te nemen, vermits enkel dit traject gedekt wordt
door de verzekering.

35.

Beveilig je fiets, bromfiets, enz. met een goed slot. Zet deze op de
daarvoor voorzien plaatsen. Zorg dat je auto goed toe is en plaats u
reglementair.

Voor kleuters
36.

Een zakdoek en een proper broekje komen heel vaak van pas. Zorg er
tevens voor dat uw kleuter naar het toilet is geweest vooraleer de les
begint.

37.

De ouders brengen hun kinderen naar de zaal tot aan de deur en komen
hun kleuters ook op tijd afhalen. Indien men om een of andere reden
belet is, dient men steeds de leiding te verwittigen.

Voor speciale groepen
38.

De leiding bepaalt de doorverwijzing naar ritmiek en rope-skipping. Er
wordt onder geen beding de keuze gelaten noch aan de gymnasten noch
aan de ouders.

39.

Ritmiek en rope-skipping. Er wordt van deze gymnasten verwacht dat zij
blijven deelnemen aan de recreatieve turnlessen in de afdeling, daar zij
enkel op die manier iets kunnen bijleren.

40.

Zo vaak mogelijk aan alle lessen, happenings en wedstrijden deelnemen.

41.

Tijdig verwittigen indien niet wordt deelgenomen aan optredens of
demonstraties.

42.

Het inschrijvingsgeld van de wedstrijden en/of happenings wordt door de
club betaald.

43.

Bij alle groepsactiviteiten blijven de gymnasten in groep bijeen.
Uitzonderingen worden enkel toegestaan door de aanwezige leiding.

