Bell Badminton vzw
Huishoudelijk reglement
Als complement tot de statuten van Bell Badminton vzw zoals gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad met oprichtingsdatum 30 maart 2009 neergelegd, waarin de rechten en plichten van
de Raad van Bestuur en van de stemgerechtigde leden worden bepaald, worden de rechten en
plichten van de toegetreden of niet-stemgerechtigde leden beschreven.

I.

Omschrijving van de vereniging

De vereniging is ontstaan uit de Personeelsvereniging van Alcatel-Lucent Bell.
Alle relevante informatie rond de vereniging kan worden teruggevonden
www.bellbadminton.be (zie 2.6).

II.

op

Verplichtingen van de vereniging

De vereniging voldoet op jaarlijkse basis aan de wettelijke verplichtingen die de vzw-wetgeving
oplegt voor de zogenaamd kleine vzw’s.
Daarenboven heeft de vereniging, naast de Collectieve sportverzekering de nodige bijkomende
verzekeringen aangegaan om de bestuurders en de leden extra te beschermen; “BA bestuurders
vzw” en “BA uitbating/voedselvergiftiging”. De “verzekering voor niet-sportieve activiteiten”
wordt via de liga Badminton Vlaanderen bekomen. De vrijwilligers verzekering wordt via de
Provincie Antwerpen genomen, en in die verzekering worden 100 dagen vrijwilligerswerk
verzekerd.

III.

Leden

De bepalingen zijn geldig voor stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden conform de
statuten van Bell Badminton vzw.
Alle leden die geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur of die niet door de Raad van Bestuur
conform Art. 6 van de statuten als stemgerechtigde leden werden aanvaard, worden als
toegetreden of niet-stemgerechtigde leden beschouwd.
Artikel 1
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen
opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreden,
uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte
bijdragen of gedane inbrengen.
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden dan ook, moet het vermogen van de
vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag
het niet worden uitgekeerd aan de leden.
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Artikel 2
2.1. Nieuwe leden worden door de Raad van Bestuur aangenomen. Hiertoe moet een verzoek
door het kandidaat-lid aan het adres van de vereniging worden gericht door middel van
het overhandigen van een inschrijvingsformulier of het elektronisch bevestigen van de
inschrijving per email of via de website www.bellbadminton.be. Een eventuele weigering
van het lidmaatschap door de Raad van Bestuur moet niet worden gemotiveerd.
De Raad van Bestuur houdt zich het recht voor om een maximumaantal leden voorop te
stellen, en wanneer dit bereikt is nieuwe leden te weigeren.
2.2. Door het aanvaarden van het lidmaatschap aanvaarden de leden de statuten en het
huishoudelijk reglement van de vereniging.
2.3. Alle leden worden verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
die gebeuren tijdens het beoefenen van de badmintonsport in onze vereniging via de
federatie
waarbij
het
lid
wordt
aangesloten
(zie
Artikel
4).
Uiteindelijk zijn de leden zelf verantwoordelijk betreffende hun lidmaatschap en
bijdragebons bij hun persoonlijk gekozen mutualiteit. De verzekering geldt pas vanaf het
betalen van het lidgeld.
2.4. Kandidaat leden kunnen maximaal 2 x op proef een trainingsavond bijwonen.
Om de kosten met betrekking tot administratie en verzekering te vergoeden, wordt een
voorschot op het lidgeld betaald.
Nadien is deelname aan een clubactiviteit slechts mogelijk na aansluiting.
Kandidaat leden, die al in het verleden aangesloten waren bij de vereniging, kunnen geen
gebruik meer maken van deze optie (2.4).
2.5. Jeugdspelers jonger dan twaalf dienen steeds door een ouder of volwassen begeleider, te
worden vergezeld.
2.6. Alle correspondentie met de leden zal via email (BB Flits), de Bell Badminton website
(www.bellbadminton.be)
en
sociale
media
(Facebookpagina:
www.facebook.com/pages/Bell-Badminton-vzw/272538889453553) gebeuren.
Alle leden worden verondersteld via deze weg bereikbaar te zijn. Mochten sommige leden
niet over een e-mailadres beschikken, dan worden die, enkel wanneer noodzakelijk geacht
door de Raad van Bestuur, per brief geïnformeerd.
2.7. Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de
vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken
ter
promotie
van
de
activiteiten
van
de
vereniging.
Het lid heeft evenwel het 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.
2.8. Bij activiteiten krijgen de actieve leden voorrang bij inschrijving ten opzichte van de
steunende leden.
2.9. Indien bij activiteiten vrijwilligerswerking van toepassing is, worden de vrijwilligers gedekt
door de vrijwilligersverzekeringen van toepassing.
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Artikel 3
De jaarlijkse bijdrage van de leden en de periode (werkingsjaar/sportseizoen) waarvoor deze
bijdrage geldt, wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld en dient te worden bekrachtigd
door de Algemene Vergadering. Door het betalen van de bijdrage bewijst men tevens zijn
lidmaatschap.

Artikel 4
Elk lid wordt aangesloten bij de liga “Badminton Vlaanderen vzw” als “Recreant”,aangezien de
club als Recreant club is aangesloten. Meer informatie over Badminton Vlaanderen vzw kan op
www.badmintonvlaanderen.be gevonden worden.
De leden die competitie spelen bij “Koninklijke Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs”
(afgekort “kAVVV”) – afdeling badminton, worden ook bij kAVVV – afdeling badminton
aangesloten. Meer informatie over kAVVV – afdeling badminton kan gevonden worden op
www.kavvvbadminton.be .
Artikel 5
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging Bell Badminton vzw treden. Het moet dit schriftelijk
meedelen aan het adres van de vereniging of per email (contact informatie via de website
www.bellbadminton.be).
Elk lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.
De Raad van Bestuur kan besluiten een lid uit te sluiten. Een Bestuurder of zijn plaatsvervanger
kan een geweigerd, uitgetreden of ontslagen lid uit de trainingsfaciliteit verwijderen.
Wanneer het lidmaatschap in loop van een werkingsjaar eindigt, blijft de bijdrage voor het
geheel verschuldigd, tenzij de Raad van Bestuur anders beslist.

IV.

De Informele Algemene Vergadering

Artikel 6
De Informele Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door
de voorzitter van de Raad van Bestuur of zijn plaatsvervanger
Elk lid beschikt over één stem. Elk lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen.
Maar één lid kan niet meer dan 1 volmacht voor een ander lid dragen.
Artikel 7
De Informele Algemene Vergadering is bevoegd voor:
 Het maken van aanbevelingen tot wijziging van het huishoudelijk reglement
 Het aanbrengen van kandidaturen voor stemgerechtigde leden en hun eventuele
functie binnen de vereniging.
 Het bevestigen van adviezen en voorstellen van leden met betrekking tot de
werking van de vereniging
 Het maken van specifieke voorstellen rond de werking van de vereniging
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Artikel 8
De Informele Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de
vereniging dat vereist of wanneer ¼de van de leden hierom verzoekt.
Elk lid moet per email (indien niet beschikbaar, per gewone brief) worden uitgenodigd, ten
minste 14 dagen voor de vergadering. In deze email of brief worden plaats, dag en uur van de
vergadering vermeld. Elk onderwerp dat zal behandeld worden op de vergadering, moet in
deze uitnodiging staan vermeld; anders kan het niet worden behandeld.
Artikel 9 - Financiële Informatie
Het werkingsjaar/seizoen loopt niet noodzakelijk samen met het boekjaar (ref. Statuten Art 16).
Ten einde alle leden toch een inzicht te geven in de aanwending van de werkingsmiddelen van
de vereniging, geeft de penningmeester ter gelegenheid van de Informele Algemene
Vergadering een beknopt financieel overzicht (werkelijkheid en vooruitzicht) van huidig
werkingsjaar.
Artikel 10
Van elke Informele Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend
worden door de voorzitter en de secretaris of door hun plaatsvervangers.
Deze besluiten opgenomen in de notulen worden slechts van kracht na bekrachtiging op de
eerstvolgende Algemene Vergadering; welke principieel plaatsvindt onmiddellijk aansluitend
op de Informele Algemene Vergadering.
Artikel 11
De besluiten rond adviezen, voorstellen en wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden
genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij
staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn vervanger.

V. Bijzondere regeling i.v.m. de zittingen van de Raad van Bestuur
Artikel 12
De zittingen van de Raad van Bestuur zijn principieel gesloten vergaderingen. De
stemgerechtigde leden (vermits zijn op basis van Art 6 van de statuten door de Raad van
Bestuur zelf werden aanvaard), kunnen zonder voorafgaandelijk verzoek aan de zittingen van
de Raad van Bestuur deelnemen.

VI. Een veilige sportomgeving
Artikel 13
De club engageert zich om sporten in een veilige omgeving te garanderen. Dit betekent o.a.
 Dat we werken aan een fysiek veilige omgeving
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Dat van iedereen binnen de vereniging sportief en sociaal aanvaardbaar gedrag wordt
verwacht en wordt gestimuleerd
 Dat gezond en medisch verantwoord sporten de norm is, waardoor er o.a. een
nultolerantie is voor drugs of doping.
De vereniging heeft dan ook een aantal specifieke functies binnen haar organisatie gecreëerd
om dit engagement te kunnen waarmaken.


Artikel 14
De Raad van Bestuur stelt een veiligheidsverantwoordelijke aan die alle aspecten rond veiligheid
binnen de vereniging coördineert en bovendien aanspreekpunt is voor alle leden i.v.m.
veiligheid.
Artikel 15
De Raad van Bestuur stelt bovendien ook een vertrouwenspersoon aan, die als aanspreekpunt
fungeert voor alle grensoverschrijdend gedrag, pesten, discriminatie, fair play, alsook ongepast
gedrag van een lid van de vereniging naar derden (andere clubs, scheidsrechters, trainers,
federaties, …).
Artikel 16
Bij flagrante overtredingen van een lid tegen de veiligheidsvoorschriften (Artikel 14) of tegen
de gedragsregels (Artikel 15) op een clubactiviteit of een competitie kan de aanwezige
clubverantwoordelijke overgaan tot het uitsluiten van het lid tot de activiteit waarop het
incident voorvalt.
Verdere sancties worden dan voorgelegd en beslist door de Raad van Bestuur.

VII.

Praktische afspraken

Artikel 17 – Trainingsavonden
Onze trainingsavonden op maandag gaan door van 20u00 tot 22u00 (9 terreinen) in Sporthal
Wilrijkse Plein, Vogelzanglaan 6, 2020 Antwerpen. Deze trainingsavonden gaan door van begin
september tot midden juni.
Onze trainingsavonden op donderdag gaan door van 20u30 tot 22u30 (12 terreinen) in
Topsporthal – Leonardo Lyceum, Edegemsesteenweg 100, 2610 Wilrijk. Deze trainingsavonden
gaan door van midden augustus tot eind juni.
Onze trainingsavonden op zondag gaan door van 20u00 tot 22u00 (12 terreinen) in
Topsporthal – Leonardo Lyceum, Edegemsesteenweg 100, 2610 Wilrijk. Deze trainingsavonden
gaan door van begin september tot eind juni.
De sporthallen zijn gesloten op bekende wettelijke feestdagen (1 & 11 november, 24 & 25
december, 1 & 2 januari, paasmaandag, 1 mei, OLH Hemelvaart). Eventuele extra sluitingsdagen
worden via de website www.bellbadminton.be bekend gemaakt.
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Artikel 18 – Inhaalwedstrijden competitie
Er wordt maximum 1 terrein ter beschikking kan gesteld worden voor inhaalwedstrijden van
competitie spelende leden., indien geen andere oplossing met de betrokken federaties
(Badminton Vlaanderen, PBA, kAVVV afdeling badminton) kan worden gevonden.
Op trainingsavonden mag ook maximum 1 inhaalwedstrijd worden gespeeld, zodat de
zaalbezetting onder controle kan gehouden worden en de niet-competitiespelers voldoende
kans te krijgen om te spelen.
De aanvraag voor het spelen van een inhaalwedstrijd dient te gebeuren aan de
sportcommissaris, en indien de sportcommissaris niet bereikbaar is, aan één van de andere
bestuursleden. De sportcommissaris coördineert en beslist i.v.m. de voorrangsregel in geval van
meerdere aanvragen op dezelfde datum.
Artikel 19 – Deelname aan door Bell Badminton vzw georganiseerde extra
sportieve/sociale activiteiten





Enkele voorbeelden: weekenduitstap, clubfeest, bowlingavond, ….
Deelname aan dergelijke activiteiten kan slechts door leden (spelend of steunend) en
hun inwonende familieleden. Uitzonderingen hierop kunnen slechts toegestaan
worden door een unanieme beslissing van de Raad van Bestuur.
In geval er o.w.v. de aard van de activiteit een beperking is op het aantal mogelijke
deelnemers, gelden volgende regels om te bepalen wie kan deelnemen:
1. Bestuursleden (*) of vrijwilligers, zonder wiens deelname de activiteit geen
doorgang kan vinden (bijv. kok tijdens een weekenduitstap), hebben steeds
voorrang. Om wie dit gaat, wordt voor elke activiteit afzonderlijk beslist tijdens
één van de voorbereidende bestuursvergaderingen.
(*) incl. hun inwonende familieleden.
2. Kandidaat deelnemers moeten zich vooraf inschrijven vóór de uiterste
inschrijvingsdatum. Het ogenblik van inschrijving (normaal via een
webformulier) bepaalt de volgorde.
3. Indien voor de activiteit een voorschot door de club wordt gevraagd, geldt
bovendien het volgende:
 Betaling van het voorschot, zonder voorafgaandelijke inschrijving,
worden niet in aanmerking genomen voor het bepalen van de
volgorde (tenzij er minder kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen).
 Betaling van het voorschot dient gebeurd te zijn vóór de uiterste
betaaldatum. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld kandidaat 1
vroeger ingeschreven dan kandidaat 2, maar kandidaat 1 heeft niet
tijdig zijn voorschot betaald in tegenstelling tot kandidaat 2, dan heeft
kandidaat 2 voorrang op kandidaat 1.
4. In geval een voorschot van toepassing is, zal bij gelijktijdige inschrijving, het
ogenblik van betaling van het voorschot de volgorde bepalen. Bij betaling via
de bank telt hierbij de valutadatum op het bankafschrift van de kandidaat
deelnemer.
5. Indien toepassing van regel 1, 2 en 3 geen uitsluiting geeft, ligt de uiteindelijke
beslissing over de deelname bij de Raad van Bestuur.
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Artikel 20 – Praktische richtlijnen
 Alle leden worden geacht te helpen bij het opstellen en afbreken van de terreinen. Het is
niet erg "sportief" dat twee collega's de netten staan op te stellen terwijl er tien mensen
zitten kijken en dan de velden één voor één inpikken.
 Het is verboden om de terreinen te betreden met zolen die gekleurde strepen achterlaten
of met schoeisel dat al buiten is gedragen.
 Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers. Het zou niet de eerste keer
zijn dat er iets "verdwijnt".
 Bij problemen i.v.m. veiligheid van activiteit, training, wedstrijd, sporthal (inclusief
kleedkamer, sanitair) wordt de veiligheidsverantwoordelijke aangesproken.
 Ingeval van overbezetting van de zalen is het verplicht steeds dubbel te spelen. In geval van
overbezetting verlaat je het veld na de gespeelde partij, zodat andere leden ook de kans
krijgen om te spelen.
 Denk er ook steeds aan om in de zaal niet over de velden te lopen waar andere leden al aan
het spelen zijn. Naast het feit dat dit storend is voor de spelers, verhoogt ook het risico op
blessures …
 We proberen actief het onderling contact tussen de leden te bevorderen. Durf uit je schelp
komen. Speel eens een spelletje met iemand anders dan met je “vaste” partner.
 We rekenen ook op een sportieve en respectvolle manier van omgang tussen de
verschillende leden, zowel op training, competitie als op extra-sportieve activiteiten.
 Elke vorm van onaangepast gedrag moet worden gemeld, bij voorkeur via de aangeduide
vertrouwenspersoon (of ander bestuurslid indien eerstgenoemde niet beschikbaar).

Volgen de handtekeningen van de stichtende leden, en de leden van de Raad van Bestuur.
Christophe Merlot

Frank Kinet

…………………………….

…………………….……….

Wouter Stevens

…………………………….

Bell Badminton vzw – Huishoudelijk Reglement Ed 4.5

Pierre Cleemput

…………………….……….

7/7

