
HUISHOUDELIJK REGLEMENT ATLETIEKCLUB HAMME VZW 

ARTIKEL 1 ALGEMEEN 

Art 1.1 

Iedereen wordt geacht  de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. 

De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze  

misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden. In sommige gevallen, 

zo het bestuur daartoe met meerderheid van stemmen beslist , kan tot ontslag worden overgegaan. 

Art 1.2 

De statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage op adres van de secretaris en op het 

Secretariaat (momenteel gelegen aan het atletiekterrein van Hamme) 

Art 1.3 

De Raad van Bestuur bepaalt het logo van de club. 

 

ARTIKEL 2 DOEL 

Art 2.1 

De vereniging heeft naast de in de statuten beschreven doeleinden zich als leuze gesteld om 

- Een evenwicht te zoeken tussen competitie- en recreatiesport 

- Zoveel mogelijk mensen uit de regio sportief in beweging te brengen 

- Sociale activiteiten te organiseren die de competitie- en recreatiesporter dichter bij elkaar 

brengen 

Art 2.2 

Hiervoor zullen volgende activiteiten georganiseerd worden 

- Een veldloop 

- Pistemeetings 

- Start to run opleiding 

- Oefenloop 

- Fun dag 

- Een atletiek kamp 

- Een scholenveldloop 

De raad van bestuur beslist jaarlijks over de te organiseren activiteiten, en kan activiteiten toevoegen 

of weglaten. 

Art3.1 

De werkende leden en toegetreden leden worden beschreven in de statuten in Art 5 



Art 3.2 

Naast de eerder vernoemde leden bestaat de vereniging  : 

- Gewone leden 

- Steunende leden 

- Ereleden 

Art 3.3 

Gewone leden zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn de atletieksport daadwerkelijk te 

beoefenen of deze sport bevorderen door hun medewerking aan activiteiten.                                                                   

Steunende leden zijn natuurlijke personen die op enigerlei wijze de vereniging steunen op financieel 

vlak.                                     

Ereleden zijn gewone of steunende leden die wegens hun verdienste voor de vereniging door de 

Algemene ledenvergadering op voorstel van de Raad van Bestuur, als dusdanig zijn benoemd en hun 

benoeming aanvaarden. 

 

Art 3.4 

Leden zijn zij die zich schriftelijk of via e-mail door middel van een inschrijfformulier bij de secretaris 

hebben aangemeld en door de Raad van Bestuur zijn aangenomen. Bij leden jonger dan 18 jaar moet 

het inschrijfformulier ondertekend woorden door een van de ouders  of een voogd. De datum 

waarop het lid door de secretaris of bevoegd persoon ingeschreven wordt in de database van de VAL, 

geldt als aansluitingsdatum bij de vereniging. 

Art 3.5 

Nieuwe leden hebben het recht, alvorens zich aan te sluiten drie trainingen gratis te volgen. 

Art 3.6 

De kosten die een afschrijving van een lid met zich meebrengen, vallen ten laste van dit lid. 

Art 3.7 

Alle leden zijn verplicht veranderingen in adres , woonplaats, tel of gsm nummer, e-mail adres 

onverwijld mee te delen aan de secretaris. 

Art 36.8 

Beëindiging van lidmaatschap 

- Overlijden 

- Schriftelijke opzegging aan de secretaris en de VAL binnen de regels door de VAL opgemaakt 

- Ontslag door de raad van bestuur 

 

 

 



 

ARTIKEL 4 WEDSTRIJDEN EN SPONSORING 

Art 4.1 

Ieder lid dient zich bij wedstrijden, waarbij men op enigerlei wijze de vereniging vertegenwoordigt, 

te kleden in de clubkledij. Het clubtenue bestaat momenteel uit een singlet of topje met als 

hoofdkleuren blauw en wit. Afwijkingen in het clubtenue zijn slechts toegestaan na goedkeuring  

door de raad van bestuur en in de meeste gevallen door de Vlaamse  Atletiekliga. Bij 

wegwedstrijden en bij grote warmte is het dragen van een aangepaste, neutrale eenkleurige trui 

i.p.v. de clubtrui toegelaten, die moet wel voldoen aan de voorwaarden qua publiciteit van de 

normale clubtrui. 

Art 4.2 

Het is leden toegestaan zich persoonlijk te laten sponsoren. De raad van bestuur dient hiervoor zijn 

toestemming te geven. 

Art 4.3 

Individuele sponsorcontracten mogen niet strijdig zijn met belangen van sponsors die de vereniging 

ondersteunen 

Art 4.4 

Reclame uitingen op kledij mogen niet strijdig zijn met de bepalingen van de VAL hieromtrent en 

dienen de goedkeuring van de Val te krijgen. 

Art 5.6 

Kledij op training mag niet geassocieerd zijn met een andere dan AC Hamme atletiekvereniging van 

welke vorm ook 

Art 4.6 

De leden zijn verplicht de aanwijzingen van trainers en andere begeleiders met betrekking tot 

wedstrijden en trainingen stipt te volgen. 

 

ARTIKEL 5 LIDGELDEN     

Art 5.1 

De hoogte en de betalingswijze van het lidgeld wordt door de raad van bestuur vastgesteld. De 

lidgeldregeling zal door het bestuur aan de leden bekendgemaakt worden via  de website van de 

club. De raad van bestuur beslist jaarlijks over de hoogte van bepaalde reducties. De raad van 

bestuur betaald geen lidgeld. 

 

Art 5.2 

De lidgelden voor het seizoen 2017-18 zijn 



- Heraansluiting wedstrijdatleet (ongeacht moment)                  150 € 

- Nieuwe aansluiting                                                                           180 € 

- Nieuwe aansluiting vanaf 1 april                                                    140 € 

- Nieuwe recreanten enkel recreatief jogging  + 16 j                    100 € 

- Heraansluiting recreanten enkel recreatief jogging  + 16 j          60 € 

- Nieuwe aansluiting wedstrijdatleet vanaf 1 april                        115 € 

- Ouders die een borstnummer willen                                               30 € 

- atleten die reeds vorig jaar een startnummer hadden. 

(Gezinskorting wedstrijdatleten): vanaf 3 leden                          450€ 

- Gratis leden – sponsors bestuur trainers jury  

 

Art 5.3 

De lidgelden van de heraansluitingen worden jaarlijks geïnd tijdens de maanden september – 

oktober 

Art 5.4 

Indien een maand na de vastgestelde datum niet voldaan werd aan het betalen van het lidgeld, 

volgt een aanmaning hetzij schriftelijk , mondeling of via e-mail. Indien niet aan de in de aanmaning 

gestelde termijn wordt voldaan , kan een schorsing volgen tot het volledige bedrag  voldaan is. 

Art 5.5 

Externe atleten mogen, op advies van een clubtrainer en in overleg met de raad van bestuur, bij 

onze club komen trainen , mits betaling van het lidgeld van een nieuwe wedstrijdatleet. De atleet 

krijgt dus de mogelijkheid om de trainingsvisie van de trainer te leren begrijpen en te beoordelen of 

de wisselwerking tussen beide goed zit om zijn niveau te verhogen. De extra vergoeding wordt aan 

zien als een compensatie van het niet vertegenwoordigen van de clubkleuren , maar wel genieten 

van de deskundigheid van de clubtrainer. 

ARTIKEL 6 RAAD VAN BESTUUR 

Art 6.1 

Bevoegdheden 

Aangezien de club op dit moment geen dagelijks bestuur noch andere commissies (evenementen 

recreanten, logistiek of andere) worden alle beslissingen om de goede werking van de club te 

waarborgen genomen door de raad van bestuur. 

Deze kan op elk moment overgaan tot het oprichten van een dagelijks bestuur of commissies indien 

dit nodig wordt geacht. De raad van bestuur zal op dat moment de leden en bevoegdheden van het 

dagelijks bestuur of van de commissies opnemen in zijn huishoudelijk reglement. Het is dan ook 

vanzelfsprekend dat alle beslissingen die bepaalds worden door de statuten of het huishoudelijk 

reglement , genomen worden door de raad van bestuur. 

Art 6.2 

De raad van bestuur vergadert in principe eens per maand en verder zo dikwijls als de voorzitter of 

minstens 2  bestuursleden het nodig achten.  



Art 6.3 

De raad van bestuur organiseert eens per jaar een informatieve algemene vergadering, op deze 

vergadering zullen alle werkende leden uitgenodigd worden en geïnformeerd worden over 

- Een jaaroverzicht door de voorzitter 

- Een jaaroverzicht door de secretaris 

- Een financieel jaaroverzicht 

- Een rondvraag 

Een vraag tot interpellatie dient uiterlijk veertienkalenderdagen  voor de vergadering schriftelijk 

gericht aan de secretaris 

 

ARTIKEL 7 BOETES   

Boetes opgelegd door de bond of een officieel orgaan aan de vereniging, welke het gevolg zijn van 

overtredingen of nalatigheid van een van de leden, worden op deze leden  verhaald. Op schriftelijk 

verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden, kan de raad van bestuur 

beslissen de boete ten laste van de vereniging te nemen. Boetes moeten binnen de 2 weken na 

oplegging voldaan zijn bij de penningmeester; bij nalatigheid kan de raad van bestuur overgaan tot 

schorsing of ontslag. Kleinere boetes die opgelegd worden door de VAL(bv ondanks inschrijving niet 

aanwezig op kampioenschap) kunnen van de prestatievergoeding (zie verder) afgetrokken worden. 

 

ARTIKEL 7 DIVERSEN 

Artikel 7.1  

De naam AC Hamme mag door de leden niet in verband gebracht worden met de verkoop van allerlei 

consumenten goederen zonder akkoord van de raad van bestuur en zonder dat de opbrengst ervan 

niet ten voordele van de VZW zou zijn. 

Artikel 7.2  

Veiligheid is een topprioriteit voor iedereen. Alle leden dienen de gebruikelijke 

veiligheidsvoorschriften te respecteren; Elk ongeval  of onveilige situatie dient onmiddellijk aan een 

van de leden van de raad van bestuur gemeld te worden. Op wedstrijden verwittigt men de officieel 

of hoofdscheidsrechter als je een onveilige situatie opmerkt of de terrein verantwoordelijke. 

Artikel 7.3 

De onkostenvergoeding mogen de wettelijke minima niet overschrijden. Deze worden jaarlijks bij wet 

vastgelegd. De trainers ontvangen een vergoeding , deze wordt bepaald door de raad van bestuur 

hetzij per gegeven training hetzij via onderlinge overeenkomst tussen raad van bestuur en trainer. De 

club betaald opleidingen en /of bijscholingen van trainers terug na goedkeuring door de raad van 

bestuur. 

Artikel 7.4 



Onkosten gemaakt door leden van de raad van bestuur of vrijwilligers gemaakt in opdracht van de 

VZW worden terugbetaald. Het is natuurlijk vanzelf sprekend dat deze onkosten te maken hebben 

met de werking van de club. Hiertoe behoren 

        Verplaatsingsvergoeding per km aan het tarief dat juryleden van de VAL krijgen  

        Aankopen voor de club tegen voorlegging factuur of aankoopbewijs 

Artikel 7.5 

Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk regelement kan worden gedaan door de raad van 

bestuur zoals voorgeschreven in de statuten 

Artikel 7.6 

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorziet, beslist de raad van 

bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


