Koninklijke Brugse Badminton Club
Beleidsplan
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
versie 1.4
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De Brugse badmintonclub moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jongeren en ouderen, gezamenlijk, met
plezier en voldoening kunnen sporten.
Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.
Artikel 1 : Algemeen
 De vereniging genaamd Koninklijke Brugse Badmintonclub. (hierna: ‘de Brugse BC’) is opgericht op 25 oktober 1967
en is gevestigd te Brugge.
 Voorliggend huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie
van de statuten van de vereniging.
 Het huishoudelijk reglement, zoals hier voorgesteld, is een weergave van de tijdsgeest binnen de vereniging. Het
staat het bestuur vrij om het huishoudelijk reglement aan te passen, op ieder tijdstip, indien zij dit nodig acht.
 De recentste versie van dit huishoudelijk reglement werd goedgekeurd in de evaluatievergadering op het einde van
afgelopen badmintonseizoen.
 Dit huishoudelijk reglement geldt voor ALLE leden, aanwezige ouders in de zaal en derden (=bezoekers).
 Het seizoen loopt per 1 september tot 31 augustus, het financiële jaar (boekjaar) van de vereniging loopt van 1
januari tot en met 31 december.
Artikel 2 : Lidmaatschap
 De aanmelding gebeurt door invulling en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier.
Op het formulier zijn volgende zaken in te vullen: naam, voornaam , adres, geboortedatum, telefoonnummer, statuut
van de speler, mailadres, ….
Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger (ouder of
voogd).
 De minimum leeftijd bij aansluiting als jeugdspeler bedraagt : in het jaar van toetreden aan de club 6 jaar worden.
 De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld op de evaluatievergadering van het
vorige seizoen. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan of zo snel
mogelijk door een overschrijving van het verschuldigde bedrag op de clubrekening.
 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.
 Bij het nakomen van het invullen en de betaling van het lidgeld is de persoon in kwestie verzekerd. Zolang
bovengenoemde niet in orde is, is de speler dan ook niet verzekerd bij ongevallen en speelt hij/zij op eigen risico. De
Brugse Badmintonclub zal dan ook niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.
Artikel 3 : Clubblad, infoboekje
Het infoboekje 'Brugse BC' verschijnt 1x per jaar. Elk lid van de vereniging kan zo’n boekje krijgen. Als er meerdere
leden binnen het gezin aangesloten zijn, vragen wij om het aantal te ontvangen boekjes tot het minimum te herleiden.
Artikel 4 : Portretrecht
 Tijdens trainingsmomenten of wedstrijden, of activiteiten waaraan de Brugse BC aan deelneemt of meewerkt, kunnen
foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn.
 Deelname aan deze activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan de Brugse BC om deze beelden in het
kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. de website, facebook, … te publiceren.
 De Brugse BC zal deze foto’s niet bezorgen aan commerciële firma’s die er dan vrij over zouden kunnen beschikken
voor hun publiciteit.
 Het is enkel toegelaten om foto’s te nemen in de sportzaal en in de cafetaria. Het is dus niet toegelaten om buiten
deze toegestane zones beeldmateriaal op te nemen!
Artikel 5 : Rechten van leden
Alle leden hebben de hierna te noemen rechten:
 Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten te ontvangen.
 Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van het jeugdbeleidsplan te ontvangen.
 Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van het club-infoboekje te ontvangen.
 Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 Alle meerderjarigen hebben het recht om deel te nemen aan debatten en inspraak op de ledenvergaderingen.
 Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is
bepaald. Bestuursvergaderingen en trainersvergaderingen gebeuren tussen de personen die op deze vergaderingen
zijn uitgenodigd.
 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 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.
 Ieder aangesloten lid kan een interpellatie indienen bij het bestuur om uitleg te verkrijgen over een beslissing van het
bestuur.
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 Bij toetreding als lid hebben zij het recht een financiële tegemoetkoming te verkrijgen bij de mutualiteit waarbij de
aangesloten is aangesloten. Het gepaste formulier wordt door het aangesloten lid bezorgd aan het secretariaat van
de vereniging. Deze wordt gecheckt op betaling van het lidgeld, ingevuld, afgestempeld en terug aan het betrokken
lid afgegeven.
 Elk lid ouder dan 18 jaar heeft het recht zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie of om het voorzitterschap
op zich te nemen.
 Elk lid die zich ongewenst bejegend voelt, kan dit melden aan de aanspreekpersoon voor Ethiek en Integriteit van de
vereniging, kortweg API. Het lid kan dit ook melden aan het bestuur die dan de melding overmaakt aan de API. Elke
melding wordt behandeld zoals het protocol binnen de vereniging voorschrijft.
Artikel 6 : Plichten van leden
Alle leden hebben de hierna te noemen plichten:
 Zij hebben de plicht om elke huisadres, emailadres, telefoonnummer, … door te geven aan het secretariaat. Dit o.a.
in verband met de verspreiding van clubnieuws, nieuwsbrieven en andere belangrijke meldingen zoals uitzonderlijke
sluitingsdagen van de sportzaal. De adressen worden NIET verspreid onder de leden zelf en worden ook NOOIT
doorgegeven aan commerciële doeleinden.
 Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het lidgeld.
 Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld
door de federatie.
 Tijdens de trainingen en/of wedstrijden wordt er naast het veld gelopen zodat de spelers niet gehinderd worden.
 Zij hebben de plicht om respect te hebben voor alle personen en voor het materiaal waarmee gewerkt wordt.
 Wij, als vereniging, dienen op tijd weg te zijn uit de sportzaal om plaats te maken voor andere sportvereniging, dit wil
zeggen dat we minstens vijf minuten voor het einde van het uur moeten stoppen met spelen en opruimen.
 Elk lid heeft het recht om te spelen tegen anderen met dien verstande dat we alleen enkel gaan spelen wanneer dit
zich toelaat. Met andere woorden: wanneer er veel volk in de zaal is, zal GEEN enkel worden gespeeld. Ieder lid
komt om te spelen en niet om op de bank plaats te nemen.
 Ieder lid heeft het recht om te “kloppen” op het veld waarmee hij/zij wil aantonen dat de baan voor hem/haar is
vastgelegd als de huidige partij is afgelopen. Er kan telkens maar 1 baan “afgeklopt” worden. Gelieve dan, om geen
kostbare speeltijd te verliezen, zo snel mogelijk een ploeg samen te stellen VOOR de aanvang van de wedstrijd.
Artikel 7 : Weigering of uitsluiting van een speler tot de vereniging
Een persoon kan geweigerd worden tot aansluiting aan de vereniging indien:
 het bestuur een ledenstop heeft ingeroepen ter bescherming van speelgelegenheid van de reeds aangesloten leden
 het individu zich reeds herhaaldelijk onsportief heeft gedragen, op of naast het terrein op een gelijkaardige
evenement die gekend is bij het bestuur
 het individu gekend staat binnen het bestuur als “negatieve invloed” voor de clubwerking of clubnaam.
 Als er aanwijzingen zijn dat personen ongefundeerde aantijgingen of beschuldigingen uiten aan de vereniging, haar
bestuurders en/of vertegenwoordigers, derden of schade aanbrengen aan de organisatie als dusdanig
 Een ondernomen actie door een lid van de vereniging die, door het bestuur, niet OK wordt bevonden, kan
aanleiding geven tot het geven van de nodige uitleg van die speler in kwestie, aan het bestuur. Indien de speler
daar niet wilt op ingaan, geeft zij/hij haar/zijn fout toe.
 Een speler kan en mag geen handel, verkoop van rackets, shuttels, enz, voeren binnen de muren van onze
sportzalen, zonder toelating gekregen te hebben van het bestuur.
 Matchfixing wordt niet geduld in onze club.
Indien een aangesloten lid zich niet houdt aan onderstaande zaken, kan die speler uit de vereniging worden gezet:
 Het niet betalen van het verschuldigde lidgeld
 Als er aanwijzingen zijn dat personen ongefundeerde aantijgingen of beschuldigingen uiten aan de vereniging, haar
bestuurders en/of vertegenwoordigers, derden of schade aanbrengen aan de organisatie als dusdanig.
De weigering of uitsluiting van het individu moet met meerderheid van stemmen bepaald worden op een
bestuursvergadering. Beroep tegen deze beslissing is NIET mogelijk. Het bestuur beslist wat het beste is ter
bescherming van zijn vereniging en zijn leden.
Artikel 8 Straffen
In het algemeen zal strafbaar zijn:
 handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de
vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, een sanctie welke aan een
speler of ander lid wordt gegeven, op te leggen.
Bij een beslissing door het bestuur, heeft het desbetreffende lid de mogelijkheid tot beroep bij de algemene vergadering
van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden
gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.
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Artikel 9 : Kledij
Om de sport te beoefenen zijn enkele kledij-regels van toepassing:
 We dragen altijd aangepast sportkledij, zowel op training als op wedstrijden: broekje, rokje, T-shirt MET mouwen.
 Schoeisel dat strepen achterlaat op de vloer wordt niet toegelaten. Schoenen met zwarte zolen waarop de
vermelding “NO MARKING” op vermeld staat, is wel toegelaten.
 Het dragen van slippers tijdens het beoefenen van de sport is niet toegelaten
 Blootvoets lopen in de gangen is niet toegelaten
 Bij regenweer is het raadzaam om in gewone schoenen naar de sportzaal te komen. In de kleedruimtes kan van
schoeisel veranderd worden. Reden : water afkomstig van regen of sneeuw is nefast voor de sportvloeren, zeker voor
parketvloeren (Tempelhof). Ook zand is heel schadelijk voor sportvloeren, hou hier rekening mee!
De kleuren bestaan uit:
a. shirt:
b. broek:
c. rok:
d. trainingstenue:

lichtblauw
zwart
zwart
niet bepaald

Deze kleuren worden niet verplicht opgelegd door het bestuur. Maar om de club beter kenbaar te maken aan de
buitenwereld en om onze sponsors te respecteren, vragen wij om op interclubwedstrijden en toernooien , de Brugse
kleuren van de vereniging te verdedigen. Voor de jeugdbegeleiders is het zeker beter herkenbaar tussen alle andere
deelnemers van diverse clubs.
Artikel 10 : Gevonden en/of verloren voorwerpen
Uiteraard is iedereen zelf verantwoordelijk voor haar/zijn materiaal of kledij. Wij vragen U rekening te houden om geen
waardevolle gebruiksvoorwerpen achter te laten in de kleedruimtes tijdens de trainingen of wedstrijden. De kleedruimtes
blijven constant open en iedere vorm van misbruik is mogelijk.
Indien je iets gevonden hebt kan je het aan de zaaltoezichter geven ofwel aan iemand van het bestuur van de
vereniging.
Ben je iets kwijt laat het dan bekendmaken via de zaaltoezichter ofwel aan iemand van het bestuur van de vereniging.
Diefstal moet onmiddellijk gemeld worden aan het bestuur of zaaltoezichter zodat de politie kan verwittigd worden.
Artikel 11 : Reglement vanuit de Brugse Sportdienst
Het is, volgens het reglement van de Brugse Sportdienst, verboden om in de sportzaal:
 glas (onder gelijke welke vorm), mee te brengen
 te eten in de sportzaal
 alcohol te nuttigen in de sportzaal of in de kleedruimtes
 te roken in het volledige gebouwencomplex
 papier of afval weg te werpen op andere plaatsen dan de daartoe bestemde afvalbakken
 zich te begeven op plaatsen en lokalen die niet voor het publiek toegankelijk zijn
 gangen, douches en kleedruimtes te gebruiken als speelruimten
 de kleedkamers langer dan 20 minuten na het einde van de activiteit te gebruiken
Het is, volgens het reglement van de Brugse Sportdienst, MITS toelating, wel toegelaten om:
 muziek te spelen zolang de andere gebruikers, die aanwezig zijn in de sportzaal, niet gestoord worden
 water in plastieken flessen en /of Isotonische drankjes te nuttigen.
 zich op te warmen of “cooling-down” oefeningen te doen in de gangen zolang andere gebruikers van het
sportcomplex niet gehinderd worden.
Artikel 12 : Gebruik van ter beschikking gesteld materiaal van de sportdienst
Bij het gebruik van ter beschikking gesteld materiaal van de sportdienst zijn er enkele aandachtspunten die door alle
spelers dienen te worden opgevolgd:
 De palen en netten dienen na het gebruik op de daarvoor voorziene plaats te worden teruggeplaatst
 De deelnemers aan trainingen of wedstrijden dienen zich om te kleden in de hen toegewezen kleedruimte(s). Er
worden afzonderlijke kleedruimtes voorzien voor de meisjes en jongens in de Koude keuken van 18.00 tot 19.30.
Deze voorziene lokalen worden telkens aangeduid op de deur.
In de sportzaal Tempelhof is dit niet van toepassing gezien er enkel jeugdtraining wordt gegeven en dus geen
volwassenen moeten douchen of zich omkleden. Indien toch een jeugdbegeleider gebruik moet maken van de
douche, zal een afzonderlijk lokaal ter beschikking gesteld worden door de zaaltoezichter van dienst.
Voor de kleedruimtes in het sportcomplex Magdalena kan de jeugd (-18-) gebruik maken van afzonderlijke lokalen
indien ze dit zelf willen. Afzonderlijk douchen, voor -18 jarigen, is in het sportcomplex Magdalena zaal niet mogelijk!
 De gebruikers zullen zich na de training of wedstrijd gaan wassen en kleden waarvoor hen, maximum 20 minuten tijd
wordt gegeven
 Alle afval (eten, drank, …) dient te worden gedeponeerd in één van de afvalcontainers die ter beschikking worden
gesteld. Let op afval wordt gescheiden opgehaald.
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Artikel 13 : Gebruik van ter beschikking gesteld materiaal van de vereniging
Alle ter beschikking gesteld materiaal van de vereniging dient na de training of speelgelegenheid, terug aan een
verantwoordelijke van de club worden gegeven.
Artikel 14 : Personen kunnen de toelating geweigerd worden tot de sportinfrastructuur
Indien noodzakelijk kan het bestuur van de vereniging volgende personen de toegang tot de sportzaal weigeren:
 Personen die de orde verstoren en/of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen
 Personen die handelen in strijd met onderhavig reglement en statuten van de vereniging
 Personen die de aanwijzingen van het toezichthoudend personeel van de sportdienst niet opvolgen
 Personen die kennelijk onder invloed zijn van drank en/of illegale middelen
 Personen die opzettelijke schade zoals vandalisme aanbrengen
 Personen die bedreigingen ten opzichte van anderen uiten
Artikel 15 : Clubverandering
Elke clubverandering gebeurt schriftelijk. Voor het volledige reglement omtrent “clubverandering” verwijzen we naar
de site van Badminton Vlaanderen.
§1 - Inschrijving.
De speler schrijft zich in, in een club naar keuze.
§2 - Clubverandering ten gevolge van uitleenbasis.
Elke speler heeft het recht om vrijwillig bij een andere club te spelen op uitleenbasis. Let wel op hier zijn enkele
reglementen van toepassing vanuit de federatie: periode = tussen 1 maart en 30 april
 Uitlenen dient tijdig gemeld te worden aan Badminton Vlaanderen. Uiterlijk op 1 mei van het lopende jaar moet de
aanvraag op het secretariaat van de federatie AANGETEKEND zijn toegekomen anders vervalt de “uitleenbasis”.
 Vanaf het nieuwe, komende seizoen behoren de behaalde resultaten van die speler voor zijn nieuwe club.
§3 - Clubverandering ten gevolge van vrijwillige transfer.
Elke speler heeft het recht om vrijwillig te transfereren naar een andere club. Let wel op hier zijn enkele reglementen
van toepassing vanuit de federatie: periode = tussen 1 maart en 30 april
 Transfereren dient tijdig gemeld te worden aan Badminton Vlaanderen. Uiterlijk op 1 mei van het lopende jaar
moet de aanvraag op het secretariaat van de federatie AANGETEKEND zijn toegekomen anders vervalt de
“transfer”.
 Vanaf het nieuwe, komende seizoen behoren de behaalde resultaten van die speler voor zijn nieuwe club.
§4 - Clubverandering ten gevolge van ontslag.
Indien men ontslagen wordt uit een club, dan kan men van club veranderen. Indien je competitiespeler bent zullen de
nodige papieren in orde gebracht worden. Zelf zal je pas voor je nieuwe club kunnen wedstrijden afwerken in het
nieuwe, komende seizoen.
§5 - Clubverandering wegens stopzetting club.
Indien de werking van een club wordt stopgezet zijn de leden van die club vrij om te transfereren.
Artikel 16 : Pers
Iedereen kan meewerken met “pers”:
 publicaties in de geschreven pers omtrent uzelf of uw kind als lid van de Brugse Badmintonclub mogen steeds op
het secretariaat worden afgeleverd (papier en/of digitaal). Wij leggen hiermee een dossier aan voor ons:
“clubnieuwtjes” en voor “het erfgoed van de club”.
 tijdens het interview en andere persgelegenheden moet de clubnaam steeds vermeld worden.
 het dragen van de clubkledij met de huidige logo’s van sponsors is “hard aanbevolen”
 het is niet toegelaten de clubnaam te misbruiken of te beschimpen. Indien dit toch gebeurt, kan het bestuur
beslissen de leden, die deze regel overtreden, uit de club te zetten.
Artikel 17 : Wijziging van het huishoudelijk reglement
 Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door het bestuur op de evaluatievergadering.
 Alle wijzigingen zullen opgenomen worden in het clubboekje en worden gepubliceerd op de website
 Het eventueel aangepaste huishoudelijk reglement treed in voege bij het begin van het nieuwe seizoen.
Artikel 18 : Slotbepalingen
 Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement.
 Alle leden, ouders, trainers/lesgevers, vrijwilligers en overige betrokkene worden geacht op de hoogte te zijn van
de inhoud van dit huishoudelijk reglement en dienen hiernaar te handelen. Lid zijn van de vereniging houdt in dat
men de regels accepteert.
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 Het bestuur is ten alle tijden gerechtigd om wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement door te voeren. Wijzigingen
zullen gepubliceerd worden via de website Brugse BC.be en worden pas actief in het nieuwe seizoen.
 Naleving van en controle op dit huishoudelijk reglement zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van al onze
leden, de club beschermen tegen ongewilde buitensporigheden en zo alle betrokkenen bij onze sportvereniging zo
mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van onze sport.
 De laatste versies van het jeugdbeleidsplan, statuten en huishoudelijk kunnen steeds geraadpleegd worden op de
website van de vereniging
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