Huishoudelijk reglement
Om het plezier bij iedereen te garanderen, hebben we enkele afspraken gebundeld in ons huisreglement. Goede afspraken
maken immers goede vrienden!

Artikel 1 Algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd ‘Sport en Opleiding vzw’ (hierna ‘de vereniging’) is opgericht op
01/06/2010 en gevestigd te Schransdreef 74, 3090 Overijse.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de
meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de
rechtbank van koophandel zijn neergelegd.
3. De data van onze activiteiten:
a. Naschoolse activiteiten en activiteiten voor senioren lopen van september tot en met
midden juni. Tijdens de schoolvakanties en op officiële feestdagen zijn er geen
naschoolse activiteiten.
b. Onze stages lopen tijdens de schoolvakanties.
Artikel 2 Leden
1. De vereniging bestaat uit: kleuters, scholieren lagere school, scholieren middelbare
school, volwassenen & senioren.
2. Kleuters zijn leden vanaf 2 jaar, die de leeftijd van 6 jaar nog niet hebben bereikt
3. Scholieren lagere school zijn leden vanaf 6 jaar, die de leeftijd van 13 jaar nog niet
hebben bereikt.
4. Scholieren middelbare school zijn leden vanaf 12 jaar, tot en met 18 jaar.
5. Volwassenen zijn leden vanaf 18 jaar.
6. Senioren zijn leden van 55 jaar en ouder.

Artikel 3 Het lidmaatschap
1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een online
aanmeldingsformulier op onze website (www.sportenopleiding.be) , waarop de volgende
gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum,
telefoonnummer en emailadres. Voor jeugdleden dient het formulier ingevuld te worden
door de wettelijke vertegenwoordiger.
2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze
kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te
worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de vereniging
ressorteert.
4. Indien het lidgeld niet werd voldaan na het volgen van de derde les, dan zal de toegang
tot de activiteit worden geweigerd. Het lid is dan immers niet gedekt door de verzekering.
5. Men kan op elk moment van het jaar instappen, zolang de groep niet volzet is
6. Bij beslissing van het lid om niet langer deel te nemen aan de activiteit, worden de
resterende lessen terugbetaald door de vereniging, mits afhouding van €30
administratieve kost.
7. Om kwaliteitsvolle lessen te kunnen verzekeren, is het aantal inschrijvingen per les
beperkt. Wanneer een les volzet is, word je hiervan verwittigd en op een wachtlijst
geplaatst. Er kan op dat moment naar een alternatief gezocht worden.
8. Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een activiteit, kan deze geannuleerd worden.
Het lid kan dan eventueel kiezen voor een andere activiteit of een tegoedbon voor het
reeds betaalde lidgeld.

Artikel 5 Een veilige (sport)omgeving
1. Een veilige (sport)omgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten
deelnemen aan de activiteiten. Onze vereniging engageert zich daarom om:
a. al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten
van de nodige verzekeringen,
b. te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele
intimidatie,
c. sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
d. te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,
d. een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,
e. op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.
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2. Bij eventuele ongevallen of kwetsuren opgelopen tijdens een activiteit, dient dit
onmiddellijk gemeld te worden aan de lesgever. Na de les wordt zo spoedig mogelijk
(binnen de 48u) contact opgenomen met het bestuur (info@sportenopleiding.be) in
verband met de verzekering. Het letsel dient ook binnen de 48u door een dokter te
worden vastgesteld en de verzekeringspapieren dienen door de dokter te worden
ingevuld.
Enkel deelnemers die in orde zijn met hun inschrijving en lesgeld zijn verzekerd!
3. Risicopatiënten: er moet bij de lesgever melding gemaakt worden van elementen
(gezondheidsfactoren, blessures of andere medische problemen) die een invloed kunnen
hebben op een veilige deelname aan de lessen.

Artikel 6 Rechten en plichten van leden
1. Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:
a. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het
huishoudelijk reglement te ontvangen.
b. Zij hebben het recht om deel te nemen aan bijeenkomsten.
c. Zij hebben het recht van vrije toegang tot bijeenkomsten, voor zover door het bestuur
niet anders is bepaald.
2. Verschillende mutualiteiten geven een tussenkomst op het inschrijvingsgeld bij een
erkende vereniging. Elk ingeschreven lid die in orde is met zijn lesgeld krijgt in de loop
van oktober een voorgedrukt formulier. Je kan met dit formulier bij jouw mutualiteit een
terugbetaling verkrijgen.
Artikel 7 Communicatie
1. Wij vragen met aandrang om een e-mailadres op te geven bij inschrijving. Alle leden die
een e-mailadres hebben opgegeven, worden op de hoogte gehouden van al onze
activiteiten en eventuele wijzigingen.
2. Alle communicatie omtrent de naschoolse activiteiten verloopt via Gimme en via mail. Na
inschrijving zal u uitgenodigd worden voor de kanalen (activiteiten) waarvoor u bent
ingeschreven. Gelieve zo snel mogelijk op Gimme aan te melden! Zo ontvangt u steeds
de juiste informatie. Alle wijzigingen, uitnodigingen voor activiteiten/evenementen,
nieuwtjes, etc. zullen worden ook via mail gestuurd.
3. Gelieve onze communicatie (brieven, mails, etc.) goed te lezen om misverstanden te
vermijden. Noteer data van aangekondigde activiteiten meteen in je agenda.
4. Bij ziekte of afwezigheid van een lesgever, zal er voor vervanging gezorgd worden.
Indien dit niet mogelijk is, wordt de les afgelast en wordt er een inhaalles voorzien. Je
wordt hiervan verwittigd per mail of via Gimme.
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Artikel 8 Kledij
1. Er wordt deelgenomen aan de lessen in aangepaste kledij en met aangepast schoeisel.
Volstrekte reinheid van lichaam en kleding is vereist. Het dragen van juwelen tijdens de
beoefening van sport is verboden.
a. Voor de activiteiten Multimove, Multisport, Zumba Gold & Paardrijden: sportschoenen
en sportieve kledij.
b. Voor de activiteit Dans: dansschoenen, balletschoenen of blote voeten, sportieve
kledij volgens het advies van de lesgever.
c. Voor de activiteiten Jiu-Jitsu en zelfverdediging: blote voeten, kimono en gordel.
d. Voor de knutselactiviteiten: voorzie kledij die vuil mag worden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de
vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te
zijn door hem 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.
2. De vereniging kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade aan
of diefstal van eigendommen voor, tijdens of na de activiteiten op eender welke locatie.
Breng dus geen kostbare voorwerpen mee naar de les!
3. Verloren voorwerpen kunnen afgegeven worden aan de lesgever. Ben je iets verloren,
vraag het dan na aan de lesgever. Wij raden aan om waardevolle voorwerpen thuis te
laten

Artikel 10 Nieuwsbrieven
1. Onze nieuwsbrief verschijnt 1x per maand. De inhoud en strekking van de opgenomen
artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de
redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen. De pers- en
propagandacommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en
verspreiden van het clubblad.

Artikel 11 Privacy
1. Leden van Sport en Opleiding vzw kunnen tijdens de activiteiten en evenementen
gefotografeerd worden. Deze foto's kunnen ten allen tijde gebruikt worden op onze
website en voor publicitaire doeleinden. Als lid stem je hier stilzwijgend mee in, tenzij je
ons uitdrukkelijk en schriftelijk meedeelt dit niet te wensen.
2. De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van
de leden te zullen respecteren. De verkregen gegevens worden in een private mailinglijst
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bewaard voor een periode noodzakelijk in functie van de doeleinden voor de verwerking
en communicatie met leden i.v.m. al onze activiteiten. Deze gegevens worden strikt
vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.
Je kan je gegevens op elk moment laten aanpassen of verwijderen door een mail te
sturen naar info@sportenopleiding.be . De gegevens van niet-leden (proefles) zullen
worden verwijderd na afmelding.

Artikel 12 Lessen
1. Alle lessen starten stipt, dus zet je al klaar op de speelplaats zodat de lesgever niet eerst
alle kinderen moet gaan zoeken.
2. Indien nodig, neemt de lesgever de kinderen mee naar een sporthal in de buurt. Wees
rustig op straat, loop in een rij achter elkaar en let goed op als je een straat oversteekt.

3. Na de les neemt iedereen zijn spullen en verlaat de zaal, zodat de volgende les ook op
tijd kan starten.
4. Alle lesgevers en leden hebben respect voor het materiaal, de lokalen en elkaar. Gelieve
alle flesjes en verpakkingen in de vuilbak te deponeren. Voorwerpen die achterblijven
worden verzameld in een bak.
5. Wij vragen aan ouders om hun kinderen tijdig te komen ophalen na de les, alsook hen
binnen in de zaal te komen ophalen.
6. Een regelmatige aanwezigheid in de lessen is gewenst. Er worden iedere les
aanwezigheden genomen. Langdurige afwezigheid dient gemeld te worden aan de
lesgever.
7. Snoep en kauwgom horen niet thuis in onze lessen.
8. Tijdens een sportles kan de lesgever een korte drinkpauze inlassen. Gelieve enkel water
mee te brengen (geen frisdranken of fruitsapjes!).
9. Het is niet toegelaten om te filmen in de les, tenzij de lesgever hiervoor toestemming
geeft. Filmpjes op YouTube, Facebook of andere sites plaatsen gebeurt in overleg met
de lesgever.
10. Je neemt steeds je goed humeur mee en werkt flink mee in de les.
Artikel 13 Gedrag
1. We zijn een drugsvrije vereniging en het gebruik van gelijk welke vorm van drugs of
doping wordt niet getolereerd. Indien de lesgever het vermoeden heeft dat een lid drugs
gebruikt heeft of dronken is, zal de toegang tot de activiteit ontzegd worden.
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2. In de sportzaal is geen plaats voor discriminatie, minachting, pesterijen, ruzies, enz.,
maar enkel voor gezellig en ontspannen samen trainen in volle aandacht en met respect
voor elkaar.
Artikel 14 Slotbepalingen
1. Bij inschrijving sta je achter ons huisreglement en ga je hiermee akkoord.
2. De vereniging heeft het recht om het huisreglement ten allen tijde te wijzigen. De
gewijzigde versie zal op de datum van wijziging online beschikbaar gesteld worden en de
leden worden hiervan op de hoogte gebracht.
De laatste wijziging vond plaats op 05/11/2019
Alvast bedankt om samen met ons deze afspraken na te leven!
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