BAVO Bavikhove
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Opgesteld op 01/08/2014 en bevestigd op de bestuursvergadering van 21/08/2014.
TITEL EEN: STATUUT VAN DE VERENIGING
Artikel 1:
De vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid en is aldus een “feitelijke vereniging”.
Artikel 2:
De ALGEMENE VERGADERING heeft de souvereine macht binnen de feitelijke vereniging.
Alleen de “effectieve leden” maken van de Algemene Vergadering deel uit; de andere, zijnde de
“toetredende” leden, niet.
Deze effectieve leden zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester en die leden die door 2
effectieve leden voorgedragen worden om deel uit te maken van de Algemene Vergadering en
door deze laatste aanvaard worden.
Elk lid van de Algemene Vergadering heeft 1 stem. Hij/zij zal elk jaar opgeroepen worden voor
de jaarlijkse algemene vergadering welke zal gehouden worden in de maand mei en desgevallend
voor de buitengewone algemene vergaderingen welke zullen gehouden worden telkens dit
noodzakelijk geacht wordt.
De Algemene Vergadering heeft alle bevoegdheden.
Artikel 3:
De Algemene Vergadering benoemt onder haar leden een RAAD VAN BESTUUR, welke Raad
onder haar leden statutair heeft aangesteld: een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
De Raad van Bestuur dient minstens 1 keer per jaar te vergaderen. Hij dient bovendien samen te
komen telkens minimum 2 beheerders hierom verzoeken.
De Raad van Bestuur zorgt voor het algemeen beleid van de club.
Artikel 4:
Het DAGELIJKS BESTUUR van de vereniging wordt waargenomen door: de voorzitter,
secretaris, penningmeester, jeugdverantwoordelijke en materiaalmeester.
Artikel 5:
De boekhoudkundige stukken van de vereniging dienen elk jaar, ten laatste op de algemene
vergadering volgend op het vorig boekjaar, nagezien en geparafeerd te worden door TWEE, door
de Raad van Bestuur aangestelde personen, hetzij leden van de Raad van Bestuur zelf, met
uitzondering van diegene die de boekhouding binnen de club voert, hetzij 1 of 2 derden.
Artikel 6:
De vereniging wordt geldig vertegenwoordigd tegenover de overkoepelende volleybalinstanties
en andere derden, door de voorzitter, secretaris, penningmeester of een aangesloten lid
gevolmacht door de voorzitter of secretaris.
TITEL TWEE: INTERNE ORGANISATIE
Artikel 7: clubverplichtingen bij familiale aangelegenheden van haar leden:
- Bij huwelijk wordt een geschenk aangeboden van max. 30 euro;
- Bij geboorte wordt een geschenk aangeboden van max. 20 euro;
- Wanneer een speelster/speler dient opgenomen te worden in het ziekenhuis of langer dan 1
maand ziek is, wordt verwacht van de andere speelsters/spelers van haar ploeg en haar/zijn
trainer/trainster en/of ploegverantwoordelijke dat zij het slachtoffer minimum 1 maal bezoeken;
- Voor alle andere familiale aangelegenheden worden op initiatief van de voorzitter passende
schikkingen genomen.
Artikel 8: Lidgelden:

Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks bepaald tijdens een algemene vergadering.
De vereniging behoudt zich het recht voor om aan de spelende leden, voor de aanvang van het
volgende volleybalseizoen, betaling te vragen van het lidgeld. Dit met het oog op de planning van
de komende competitiedeelname en teneinde te vermijden dat niet meer actieve leden
aangesloten blijven en de vereniging voor hen aan het Verbond aansluitings- en
verzekeringskosten dient te betalen.
Buiten de normale aansluitings- en verzekeringskosten, brengt het Verbond bij aansluiting of
heraansluiting van een lid een administratieve bijdrage in rekening, afhankelijk van het niveau
waar het lid zal opgesteld worden (hoe hoger de reeks, hoe hoger de bijdrage).
De club behoudt zich het recht voor deze bijdrage door te rekenen aan het lid dat zich aansluit of
heraansluit en dit naast het normaal voorziene lidgeld.
Nieuwe leden treden onmiddellijk in de rechten en plichten van de andere leden, onder meer ook
wat betreft de betaling van het lidgeld.
Alleen wie aantreedt als speelster/speler dient lidgeld te betalen, met uitzondering van
speelster/spelertrainster/trainer.
Leden die hun lidgeld volledig betaald hebben voor de vervaldag en door omstandigheden (bv.
Zwangerschap, ernstige kwetsuren, verandering van woonplaats, werkomstandigheden en alle
andere omstandigheden door de Raad van Bestuur te beoordelen), niet aan het komende seizoen
kunnen deelnemen, krijgen hun lidgeld terug, verminderd met de aan de VVB betaalde
aansluitings- en verzekeringskosten. Zij dienen ZELF om deze teruggave te verzoeken bij de
clubsecretaris.
Artikel 9: Uitrusting:
ALLE uitrusting die door de club ter beschikking gesteld wordt van de speelsters/spelers, dient
VERPLICHT gedragen te worden op beker- en competitiewedstrijden en bij voorkeur ook op
tornooien en oefenwedstrijden..
Verder raden wij ten stelligste aan, het dragen van:
- volleybalschoenen ZONDER ZWARTE zolen (= verboden in veel sporthallen);
- kniebeschermers;
- trainingspak of minstens een sweater.
Alle speelsters/spelers van de club dienen een UNIFORM sportbroekje te dragen, dat zij zich op
eigen kosten doch via de club kunnen aanschaffen indien dit niet door de club ter beschikking
werd gesteld. Voor zover het model het toelaat, dient het wedstrijdtruitje verplicht IN het
wedstrijdbroekje gedragen te worden.
Alle sportgerief (wedstrijdtruitjes, trainingspakken, sporttassen en eventuele andere) dat ter
beschikking gesteld wordt van de leden is en blijft eigendom van de vereniging “BAVO
Bavikhove” en dient op eerste verzoek van deze vereniging teruggegeven te worden.
Indien het betrokken lid, binnen de 8 dagen nadat zij/hij hetzij schriftelijk hetzij mondeling dit
verzoek ontvangen heeft, hieraan geen gevolg heeft gegeven, behoudt de vereniging zich het
recht voor om van het in gebreke gebleven lid een schadevergoeding te eisen gelijk aan de
aankoopprijs van nieuw vervangmateriaal.
Spelers/speelsters zijn, samen met de terreinafgevaardigde en/of de materiaalmeester,
verantwoordelijk voor het plaatsen en wegnemen van alle materiaal (netten, palen, stoelen,
enz..) op de wedstrijden.
Artikel 10: Activiteiten sportraad Harelbeke
Indien de club deelneemt aan de door de Harelbeekse sportraad ingerichte activiteiten, dient elk
lid mee te werken, of indien betrokken lid door omstandigheden niet kan deelnemen, dit te
melden aan de trainer.

Artikel 11: Aansluiting - schorsing - definitieve uitsluiting:
Nieuwe, spelende leden, worden slechts aangesloten nadat zij aan minimum 3 trainingen
deelgenomen hebben.
De aan te sluiten leden dienen de richtlijnen tot inschrijving, welke zij samen met hun
aansluitingskaart zullen ontvangen, strikt na te leven.
De Raad van Bestuur kan beslissen om een toetredend lid op non-actief te plaatsen. Deze
beslissing dient unaniem te gebeuren indien de Raad van Bestuur maar uit 3 leden bestaat en met
een meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden, indien ze 5 of meer leden telt. Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Redenen voor dit op non-actief plaatsen kunnen zijn: niet betaling van het lidgeld, schending van
de gedragscodes beschreven in navermeld artikel 12 van onderhavig reglement.
Artikel 12: Gedragscodes
1. Stiptheid:
Wij verwachten van onze speelsters/spelers:
- dat zij zoveel mogelijk op wedstrijden en trainingen aanwezig zijn; dat zij, zo zij niet kunnen
aanwezig zijn, TIJDIG hun trainer, coach of ploegverantwoordelijke verwittigen;
- dat zij voor de thuiswedstrijden 45 MINUTEN voor de wedstrijd klaarstaan in de sporthal, in
eerste instantie om de terreinafgevaardigde te helpen bij zijn taak (zie art. 9) en vervolgens om
tijdig met de opwarming te kunnen starten
- dat zij voor de uitwedstrijden STIPT aanwezig zijn op de door de ploegverantwoordelijke
aangeduide vertrekplaats en -uur;
- dat zij 15 MINUTEN voor het begin van de training in de sporthal aanwezig zijn om het
materiaal te plaatsen;
- dat zij zich niet alleen als plichtsgetrouwe sportbeoefenaars gedragen, maar ook daadwerkelijk
hun medewerking verlenen aan de (neven)activiteiten van de vereniging.
- kosten veroorzaakt door individuele tekortkomingen of fouten (boetes) van leden kunnen door
de Raad van Beheer ten laste gelegd worden van het in gebreke gebleven lid.
2. Hygiene:
Roken wordt AFGERADEN en is in de omgeving van of in de sporthal TEN STRENGSTE
VERBODEN voor alle leden.
Om het even waar we naar toe gaan: we houden alles netjes.
De volleybalreglementen verbieden het dragen van gelijk welke juwelen bij het volleyballen.
Laat dus, niet alleen voor de wedstrijden maar ook voor de trainingen, alle “versieringen” thuis.
Je zal ze dan ook niet vergeten in de sporthal of gestolen worden.
3. Sportiviteit:
We verwachten van al onze leden dat zij zich in alle omstandigheden beleefd en correct gedragen
tegenover trainer, coach, medespeelsters, tegenstrevers, scheidsrechters en toeschouwers.
4. Gebruik sportinfrastructuur en -materiaal:
Alle leden dienen het sportmateriaal (volleybalnet en toebehoren, ballen, enz.) en de
sportinfrastructuur (sportvloer, kleedkamers, berging, enz.) als een “goed huisvader” te
gebruiken. Dit betekent o.m.: geen zwarte zolen op parketvloer, opbergen van ALLE ballen,
afsluiten van de ballenbakken en berging, plaatsen van palen en net op de daarvoor voorziene
plaatsen, opruimen van lege waterflessen, enz. Indien uit de onachtzaamheid van de leden schade
voortvloeit, behoudt de Raad van Bestuur zich het recht voor die schade te verhalen op het
in gebreke gebleven lid of leden.
5. GSM-toestellen dienen tijdens alle volleybalactiviteiten uitgeschakeld te worden.

6. Alle leden van het BAVO Bavikhove dienen zich te houden aan het reglement van inwendige
orde van het stadsbestuur van Harelbeke en alle andere reglementen opgelegd door het
stadsbestuur inzake het gebruik van de sporthallen en sportaccomodaties.. Dit “Reglement van
inwendige orde voor het in huur nemen van de gemeentelijke sporthallen de dageraad, de
vlasschaard, ter gavers […]” is na te lezen op de website van het stadsbestuur Harelbeke.
7. Alle leden van het BAVO Bavikhove dienen zich te houden aan de reglementen opgelegd door
het volleybalverbond, VVB en KWVBV. Deze reglementen zijn ter beschikking op de websites
van de verschillende organisaties VVB en KWVBV.
Artikel 13: jeugdarbitrage
Elke speelster/speler ouder dan 18 jaar dient zich ter beschikking te stellen voor het fluiten van
minstens 1 jeugdwedstrijd in het seizoen.
Artikel 14: trainersopleiding
De club voorziet in een financiële tussenkomst voor elk lid dat slaagt in het behalen van het
diploma van jeugdinitiator. Deze tussenkomst bedraagt 1/3 van de kostprijs, uit te betalen na het
1e trainingsjaar bij de club dat volgt op het behalen van het diploma en nog 1/3 van de kostprijs
uit te betalen op het einde van het 2e trainingsjaar dat volgt op het behalen van het diploma.
Artikel 15: Verzekering
Niet alleen de spelende leden die officieel bij de club zijn aangesloten maar ook de niet-spelende
leden (bestuursleden, scheidsrechters, medewerkers …) die aangesloten zijn worden door de
bondspolis verzekerd.
Elk ongeval op training of tijdens een wedstrijd moet zo vlug mogelijk, met gebruikmaking van
het aangifteformulier dat ter plaatse of bij de clubsecretaris kan bekomen worden, doorgegeven
worden aan het Volleybalverbond (VVB), die dan verder het nodige doet bij de
verzekeringsmaatschappij.
Van dan af gebeurt de verdere afhandeling tussen de verzekeringsmaatschappij en het slachtoffer.
Zo worden alle afrekeningsstukken en het genezingsattest RECHTSTREEKS naar de
verzekeringsmaatschappij opgestuurd, met vermelding van het dossiernummer.
BELANGRIJK: na een ongeval, dat werd aangegeven aan de maatschappij en waarvoor een
dossier werd geopend, MOET ALTIJD een GENEZINGSATTEST worden ingediend bij de
verzekeringsmaatschappij, OOK ingeval geen enkel afrekeningsstuk werd ingediend en de
verzekeringsmaatschappij geen financiële tussenkomst hoefde te verlenen.
ZONDER DIT ATTEST, WORDT EEN VOLGENDE ONGEVALSAANGIFTE NIET
AANGENOMEN!
De verzekering komt tussen voor wat betreft het verschil in het hetgeen het RIZIV en de
mutualiteit betaalt.
Kosten waarvoor geen RIZIV tussenkomst is, worden door de Verzekering NIET terugbetaald
(bv. Bepaalde medicijnen, push-brace, een hoger doktershonorarium, enz.).
Een aangifte van een sportongeval dient zo vlug mogelijk te gebeuren, dit betekent ten laatste
binnen de week na het ongeval. Indien het aangifteformulier laattijdig bij de clubsecretaris terecht
komt, kan deze niet aansprakelijk gesteld worden voor het mogelijks niet aanvaarden van het
schadegeval.
Artikel 16: Gunstmaatregelen:
Elke ploeg die een kampioenentitel behaald zal daarvoor op een door de Raad van Bestuur te
bepalen, gepaste en economisch verantwoorde manier gehuldigd worden.
TITEL DRIE:
Artikel 17: Wijzigingen en aanvullingen:

Onderhavig Huishoudelijk Reglement kan ten allen tijde, mits een beslissing van de Raad van
Bestuur, genomen met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden, aangevuld of gewijzigd
worden.
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 21/08/2014.
(volgen de handtekeningen)

