Huishoudelijk reglement Panhof VZW
Artikel 1 Algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd Panhof VZW (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op 1-4-2014 en is
gevestigd te Peer.
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.
Artikel 2 Leden
1.
2.
3.
4.

De vereniging bestaat uit: pupillen, junioren en senioren.
Pupillen zijn die leden die de leeftijd van 10 jaar nog niet hebben bereikt.
Junioren zijn die leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
Senioren zijn leden van 18 jaar en ouder.

Artikel 3 Ereleden
1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij
hebben geen verplichtingen meer jegens de verenigen maar, zij hebben echter wel alle
rechten van de leden.
Artikel 4 Het lidmaatschap
1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de
secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te
vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Voor
jeugdleden dient het formulier mede ondertekend 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. Voor 2017
bedraagt dit 37€, dit is inclusief verzekering CI bij het VLP.
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 club ressorteert.
4. Het nemen van groepslessen kan via een 10-beurtenkaart (125€) of door het betalen van 14€
voor een losse les. De 10-beurtenkaart is 3 maanden geldig en dient contant betaald te
worden.
5. Een privéles bedraagt 17,50€ per les, contant te betalen bij aanvang van de les.
Artikel 5 Een veilige sportomgeving
Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan
de activiteiten. Onze sportvereniging 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,
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c.
d.
e.
f.
g.

sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,
een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,
op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.
Alle leden dragen steeds een veiligheidshelm en we raden het gebruik van een
bodyprotector ten zeerste aan.
h. Bij een veilige sportomgeving hoort ook een nette omgeving. Mest dient steeds
verwijderd te worden uit de gangen, wasplaats en pistes. Tijdens de lessen wordt dit
door de instructeur of een door hem aangestelde persoon gedaan.
Artikel 6 Rechten en plichten van leden
Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
reglement te ontvangen.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de
ledenvergaderingen.
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het
bestuur niet anders is bepaald.
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het
bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen
behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het
onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft
ingediend.
6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van
de richtlijnen opgesteld door de federatie.
9. Zij hebben de plicht om lessen steeds minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, zo niet, dan
worden deze aangerekend bij een volgende les.
Artikel 7 Recht op afbeelding en privacy
1. Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van activiteiten van de
vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken. Alsook om die afbeeldingen te gebruiken
ter promotie van de activiteiten van de vereniging.
2. Het lid heeft evenwel recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze
toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de
vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.
Artikel 8 Aansprakelijkheid van de leden
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.
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Artikel 9 Sponsoring
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.
Artikel 10 Slotbepalingen
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de
leden.
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