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Huishoudelijk reglement
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1. Artikel 1: Leden
Een persoon die lid wenst te worden van onze atletiekclub Atletiek Belgica Edegem Sport , kortweg ABES genoemd,
vult een inschrijvingsformulier in, tekent dit zelf of door de wettelijk vertegenwoordiger, betaalt de nodige
lidgelden en geeft dit af aan het secretariaat die de aansluiting zal bevestigen.
Men wordt lid voor minstens 1 jaar dat loopt vanaf 1/11 tot 31/10 van het volgende jaar en alle leden dienen zich
te gedragen naar het huishoudelijk reglement dat ze bij inschrijving overhandigd krijgen.
Het lidmaatschap kan eindigen onder volgende voorwaarden:
 op eigen verzoek, rekening houdende met de reglementen van de VAL;
 door uitsluiting sportbestuur;
 door ontbinding van de vereniging;
 indien het niet voldoen aan de financiële verplichtingen.

2. Artikel 2: Sportbestuur
Het sportbestuur bestaat uit minstens 5 leden en maximaal 10 leden, die minstens voor één jaar onafgebroken
ingeschreven zijn bij ABES en minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
De voornaamste functies zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester, ook wel het kleine bestuur genoemd.
Alles over dit bestuur kan je vinden in document ”ABES structuur” en ligt ter inzage bij de secretaris.
Het sportbestuur vergadert maandelijks de tweede maandag van de maand, behoudens andere afspraak via de
voorzitter of wanneer minimum 4 leden het wenselijk achten. De beslissingen worden met meerderheid van
stemmen goedgekeurd of indien onbeslist, door de voorzitter.
Als sportbestuur aanvaarden we de uitdaging om de club verder te ontwikkelen, financieel gezond te houden en
ervoor te zorgen dat ten allen tijde de nodige middelen ter beschikking zijn voor training en wedstrijden.
Als sportbestuur stellen we ons ontvankelijk voor elke klacht dan ook om deze te onderzoeken en naar een gepaste
oplossing te zoeken.

3. Artikel 3: Clubreputatie
Van al onze leden(m/v), zowel atleten, coaches, clubafgevaardigden, bestuursleden verwachten we dat ze zich
ten volle inzetten voor de taak die ze hebben binnen de bestaande clubstructuren.
Ieder op zich is een uithangbord van de club. Enkel op die manier blijft ABES een club die gezien mag worden en
waar iedereen, zowel recreant als atleet de kans krijgt om zich te kunnen ontwikkelen als wedstrijdatleet. We
zullen niet aanvaarden dat leden de club in een negatief daglicht stellen, op welke manier dan ook!

4. Artikel 4: Respect – Hoffelijkheid
Alle ABES trainers geven het voorbeeld door alle leden met respect te behandelen, zowel voor, tijdens of na de
training of op wedstrijd of op welk ander ogenblik ook. Ook de leden dienen dezelfde ingesteldheid te hebben,
voor zowel andere leden als voor de trainers en bestuursleden , de club in zijn geheel.
We hebben respect voor iedereen, voor het materiaal en de infrastructuur van de club, maar ook voor de clubs
waar we wedstrijden of kampioenschappen afwerken. Clubs die respect uitstralen, bekomen ook respect van de
andere clubs, sponsors en andere instanties.
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Respect is niet alleen het perfecte uithangbord van de club, maar hangt ontegensprekelijk samen met algehele
sportiviteit waar dan ook. Aan al onze leden wordt gevraagd hoffelijk te zijn voor zowel eigen leden en leden van
andere sportverenigingen als ook tegen alle bestuursleden. We hebben waardering voor het werk dat, door elkeen
verbonden aan de club, wordt verricht.

5. Artikel 5: Sportbeleving
We vragen van al onze leden en supporters steeds de olympische gedachte na te streven onder de vorm van een
sportieve inzet. Spotten en uitlachen van andere atleten of ploegen wordt te allen tijde vermeden. Indien andere
clubs, sporters of supporters zich laten verleiden tot mensonterende acties, kopiëren wij dit gedrag niet, maar
gedragen we ons als een ware sportman/sportvrouw in eer en geweten en in alle omstandigheden.
Competitieve ingesteldheid wordt gewaardeerd en is noodzakelijk in wedstrijden, maar mag nooit ten koste gaan
van sportiviteit of menselijke waarden.

6. Artikel 6: Pestgedrag
Pestgedrag is een punt waar we als club heel gevoelig voor zijn.
Indien pestgedrag wordt gemeld, zullen zowel dader als slachtoffer zo snel mogelijk gehoord worden door de
trainer en sportcoördinator. In de mate van het mogelijke zullen we het slachtoffer begeleiden, het pestgedrag
van de dader analyseren om snel te kunnen ingrijpen. Bij recidief gedrag zullen in tweede fase bestuur en ouders
worden ingelicht. De laatste stap is dan een gesprek met alle betrokken partijen om tot een definitieve oplossing te
komen.

7. Artikel 7: Clubsfeer
We verwachten van onze leden dat ze met plezier naar de club komen en dat ze de nodige inspanningen leveren
om zich als atleet te ontwikkelen. De club en zijn sfeer moet zoveel mogelijk ook uitgestraald worden door zijn
leden. Hierin vragen we dan ook dat de clubkledij zoveel mogelijk wordt gedragen op training en zeker op
wedstrijden en kampioenschappen , ook als uithangbord voor onze sponsors.
Bij problemen of misverstanden zal er getracht worden om deze op een respectvolle manier op te lossen in
eenieders belang. Hoe sneller een probleem wordt opgelost, hoe minder kans op roddels en gissingen. Indien
onderling geen oplossing wordt gevonden, dan treedt in eerste instantie de trainer op, daarna de sportcoördinator
of het sportbestuur om de goede huissfeer te herstellen.

8. Artikel 8: Atleten
Elke aangesloten atleet is verplicht om op wedstrijden en kampioenschappen de clubkledij te dragen opdat ook op
die manier onze sponsors als uithangbord optreden.
Een atleet vanaf cadet kan verplicht worden deel te nemen aan een beker van Vlaanderen of een
aflossingswedstrijd, tenzij de atleet een geldige reden heeft tot niet deelname.
Boetes opgelegd door de VAL zullen doorgerekend worden aan de betreffende atleet.
Het is de atleet aangeraden geen waardevolle spullen of gelden achter te laten in de kleedkamer, aangezien de
club niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor vervreemding ervan.
Van onze atleten wordt verwacht dat ze steeds tijdig aanwezig zijn op de training en wedstrijden of andere
afspraken. Bij herhaaldelijke inbreuken zal dit worden gemeld aan de ouders, aan wie we verder vooral voor de
allerkleinsten zullen vragen ze tijdig naar de training te brengen. Trainingen en wedstrijden die aan de gang zijn,
worden best niet verstoord.
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Verder vragen we aan onze atleten de infrastructuur ordelijk achter te laten en het materiaal op de correcte wijze
terug op te bergen, zodat andere trainingsgroepen geen hinder ondervinden. Eventuele gebreken of materiële
ongelukken worden best meteen gemeld aan de trainer of materiaalmeester.

9. Artikel 9: Gelden en straffen
De bijdrage van de leden worden jaarlijks in augustus vastgelegd door het sportbestuur. Hierbij wordt rekening
gehouden met
 bedrag van vergunning en verzekering opgelegd door de VAL;
 de begroting van het komende jaar;
 trainersvergoedingen;
 onkosten materiaal en pistegebruik tijdens trainingen en wedstrijden en onkosten bij andere organisaties,
waaronder bijvoorbeeld busgebruik, jury…
Straffen van leden mag alleen gebeuren door personen aangeduid door het sportbestuur en kan bestaan uit een
vermaning, uitsluiting of een tijdelijke schorsing.

10. Artikel 10: Ouders, familie en supporters.
Hier vragen we dat ze niet alleen supporteren voor de individuele atleet, maar ook voor de club in het algemeen.
Laat je niet verleiden tot negatief gedrag, maar wees stimulerend in de aanmoedigingen waarmee je aangeeft dat
je achter de atleet en de club staat.
Verder vragen we om tijdens trainingen en wedstrijden geen richtlijnen te geven aan de atleten. Dit behoort toe
aan de trainer. Indien de ouders toch een bedenking hebben, kan dit achteraf gerust met de trainer besproken
worden.

11. Artikel 11: Trainers
Van de trainer verwachten we als club dat hij in alle eerlijkheid het beste voorheeft met de atleet en in eer en
geweten zijn trainingsschema’s zo goed mogelijk afstemt op zowel de kwaliteiten als de zwakten van de atleet.
Ook na de wedstrijd wordt de trainer nog een moment met de atleet gegund om de wedstrijd te analyseren en
hem eventueel nog bij te sturen voor volgende wedstrijden.
De trainer heeft binnen de club de voorbeeldfunctie!

12. Artikel 12: Alcohol en Tabak.
Aan al onze leden raden we het nuttigen van rookwaren zeer sterk af en streven we naar een rookvrije omgeving,
zoals ook omschreven door de wetgeving. Het is ook de bedoeling om de wettelijke regeling aangaande
drankgebruik in de kantine streng te controleren. Deze regeling zal ook worden toegepast bij wedstrijden op
andere atletiekclubs, stages en zomerkampen.
Bij overtreding, zal in eerste instantie het lid zelf hier worden over aangesproken. Bij een volgende inbreuk zullen
de ouders worden ingelicht en zal hen worden gemeld dat er sancties zullen volgen en zelfs uitsluiting in het
slechtste geval.

13. Artikel 13: Doping en drugs.
Er bestaat binnen onze club een nultolerantie voor dopinggebruik.
Indien er melding is van druggebruik van één van onze leden –zij het als gebruiker of als verkoper- zal dit steeds
leiden tot uisluiting binnen onze club. Op dit vlak zijn we als club van mening dat we uiterst streng moeten
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optreden daar drugs en dopinggebruik in strijd zijn met de wereldwijde aanvaarde sportcharters en de
reglementen van de IOC.

14. Artikel 14: Jury
Juryleden verbonden aan onze club doen dit steeds op een correcte manier, volledig onpartijdig en vrij van elk
vooroordeel. Onze club verbindt er zich toe jaarlijks 2 juryleden ter beschikking te stellen ten behoeve van
wedstrijden van de VAL. Als club stellen we alles in het werk om kandidaat-juryleden van de nodige opleiding te
voorzien.

15. Artikel 15: Algemene vergadering
De algemene vergadering is de bijeenkomst van alle stemgerechtigde leden vermeld in artikel 1 van dit
huishoudelijk reglement. Er wordt steeds een vergadering bijeengeroepen voor het einde van de maand oktober of
op gelijk welk tijdstip door het sportbestuur of door 1/5 de van de effectieve leden.
De vergadering moet minstens 8 dagen op voorhand ter kennis aan de leden aangebracht worden via
oproepingsbrief of door het club blad of door melding ervan op een duidelijk zichtbare plaats. De oproeping
vermeldt dag , uur en plaats en de dagorde.
Op de algemene vergadering wordt
 door het sportbestuur een jaarverslag uitgebracht;
 door de penningmeester een financieel verslag uitgebracht;
 de beheerders en bestuurders (her)verkozen;
 voorstellen op de agenda geplaatst die door ten minste 5 leden worden gesteund en minimum drie weken
van tevoren aan sportbestuur werden gemeld.
Het verslag wordt daarna in het clubblad gepubliceerd.
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