Huishoudelijk reglement V.Z.W. Vereniging Krav Maga
Zelfverdediging
Artikel 1. Algemeen
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 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De ondernemingsnummer van de V.Z.W. VKMZ is 0654.883.325.
Het reglement vult de statuten aan of verduidelijkt ze. Indien de
bepalingen van dit reglement strijdig zouden zijn met de geest of letter
van de statuten van de V.Z.W., dan worden ze als nietig aanzien. De
strijdigheid of nietigheid van sommige bepalingen van dit reglement
tast de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.
Het huishoudelijk reglement is onmiddellijk van toepassing en kan
enkel door de Algemene Vergadering gewijzigd worden.
Artikel 2. Lidmaatschap en voorwaarden.
De vereniging bestaat uit volwassen leden die een domicilie in
België hebben. Mits schriftelijke toestemming van een ouder of
wettelijke voogd kan dit vanaf 16 jaar.
De Raad van Bestuur houdt zich het recht voor leden om
organisatorische redenen te weigeren.
De aansluiting kan ten allen tijde via betaling van lidgeld,
verzekering, indienen van blanco getuigschrift van goed gedrag en
zeden of politiedienstkaart, medisch attest en aanmeldingsformulier
met alle noodzakelijke gegevens. Leden die betaald hebben kunnen
om geen enkele reden hun lidgeld, verzekering en beurtenkaart
terugvorderen.
Zonder geldig medisch attest kan een lid niet deelnemen aan de
training. Het medisch attest dient jaarlijks vernieuwd te worden.
Leden hebben de plicht om adreswijzigingen, wijzigingen met
betrekking op het getuigschrift van goed gedrag en zeden,
gezondheidstoestand e.d., (m.a.w. alles wat belangrijk is voor de
vereniging) tijdig te melden aan de vereniging.

Het lidmaatschap is van beperkte duur en moet jaarlijks vernieuwd
worden.
Leden die er toch in slagen om deel te nemen aan de trainingen
terwijl ze niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 2, doen dit op
eigen verantwoordelijkheid.
Het bewijs van lidmaatschap kan door het vertonen van de lidkaart
geleverd worden.
Artikel 3. Trainingslocatie.
Elke trainingslocatie moet ten minste over 1 lesgever beschikken,
erkend door de Raad van Bestuur in overleg met het Technisch
Comité.
De lesgever treedt op als locatieverantwoordelijke en staat in voor de
administratieve opvolging van zijn/haar locatie. Hij of zij kan deze
administratie ook delegeren aan een toegetreden lid. Indien dit het
geval is, wordt dit eerst op de Algemene Vergadering besproken en
beslist.
Elke trainingslocatie dient de beoefening van zelfverdediging tot
doel te hebben met Krav Maga als basis. Conform instructies van het
Technisch Comité.
De lesgever werkt onbezoldigd. Hij betaald geen bijdrage. Zijn
verzekering wordt door de vereniging betaald.
Artikel 4 – Soorten leden
Werkende of effectieve leden: zijn leden van de algemene
vergadering. De naam van de leden staat vermeld op de lijst die
jaarlijks wordt neergelegd bij de rechtbank van koophandel.
Deze leden betalen geen bijdrage, wel verzekering.
Het werkend lid verbindt zich ertoe actief mee te werken aan de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vereniging
zoals vermeld in de statuten.
De leden werken op vrijwillige basis en onbezoldigd. Werkelijk
onkosten, die voortvloeien uit de uitoefening van acties voor
rekening van de vereniging, worden na goedkeuring van de Raad van
Bestuur door de vereniging betaald.
Toegetreden leden: zijn de leden die bij de vereniging zijn

aangesloten, een vergunning hebben en deelnemen aan de
activiteiten van de vereniging. Zij zijn gebonden aan het
huishoudelijk reglement. Zij hebben geen stemrecht op de algemene
vergadering.
De Raad van Bestuur kent de titel van lesgever toe. De Raad van
Bestuur beslist dit met een 2/3 meerderheid na het slagen van de
kandidaat voor alle onderdelen voor het examen lesgever. Zodra de
kandidaat geslaagd is voor alle onderdelen, wordt de Raad van
Bestuur hiervan in kennis gesteld door het Technisch Comité.
Artikel 5 – Gedragscode leden.
De leden verklaren het huishoudelijk reglement te aanvaarden en na te
leven.
Agressie en geweld, zowel verbaal als fysiek, worden vermeden.
Het is elk lid verboden om iemand uit te dagen.
Men probeert steeds de zelfbeheersing te behouden.
Niemand wordt beledigd of bekritiseerd.
Men is hoffelijk en biedt hulp aan wanneer andere leden er nood aan
hebben.
Tijdens de training zet men zich in volgens eigen mogelijkheden en
accepteert men de instructies van de lesgever.
Onder invloed van drugs, alcohol en/of verdovende middelen neemt
men niet deel aan de trainingen.
Het is leden niet toegestaan tijdens trainingen, stage's en
randactiviteiten opnames ( audio en/of video ) en/of foto's te maken.
Tijdens de trainingen is de veiligheid van alle aanwezigen prioritair.
Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aangebrachte schade aan
de accommodatie waar de trainingen doorgaan.
Problemen of klachten worden aan de lesgever gemeld.
Indien de lesgever dit niet onmiddellijk zelf kan oplossen, meldt hij dit
aan de Raad van Bestuur.
Elk lid dient de Raad van Bestuur per aangetekende brief op de
hoogte te brengen zodra een gerechtelijk onderzoek tegen hem werd
geopend, dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de
beoefening van de zelfverdediging bij de V.Z.W.
Leden verklaren zich akkoord om de clubkleuren te respecteren:
Shirt: zwart (shirt van de club VKMZ) Broek: zwart

De sportschoenen gedragen tijdens de trainingen mogen geen
strepen nalaten op de vloer.
De hygiëne van de leden moet voldoen aan de voorwaarden zodat
andere leden geen hinder hebben. Korte en verzorgde nagels, geen
loshangend lang haar en verzorgde sportkledij. Juwelen, piercings en
festivalbandjes worden tijdens de trainingen niet gedragen.
Leden verklaren zich akkoord om volgende persoonlijke
beschermingen te dragen tijdens de trainingen:
Minimum: Genitale bescherming, mondstuk.
Aanbevolen: grote en kleine bokshandschoenen,
elleboogbescherming, kniebescherming, scheenbescherming,
voorarmbescherming, bril (training kunstmessen).
Artikel 6 – Ontslag van de leden.
Buiten de leden die hun ontslag bij de Raad van Bestuur indienen
worden ook als ontslagnemend beschouwd, de leden die meer dan drie
maanden achterstand hebben met de betaling van hun bijdrage en
verzekering.
In het algemeen kan het volgende tot gedwongen ontslag aanleiding
geven:
Alles wat in strijd is met de statuten, huishoudelijk reglement of de
belangen van de vereniging schaadt.
In dat geval zal de Raad van Bestuur de ernst van de situatie
evalueren. De beslissing wordt aangetekend overgemaakt aan het lid.
Er is geen beroep mogelijk tegen die beslissing.
Artikel 7 – Lidgeld - verzekering
Alle aangesloten leden worden verzekerd voor lichamelijke
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
Details van deze verzekering kunnen schriftelijk aangevraagd
worden aan de secretaris van de vereniging.
Niet aangesloten leden kunnen in het kader van promotie mee
trainen voor zover er voldaan is aan de voorwaarden zoals
beschreven in de verzekeringspolis.
De jaarlijkse verzekeringspremie en lidgeld bedraagt nu 95 euro dit
wordt bepaald door de Raad van Bestuur.

Ieder nieuw lid start met een pakket van 128 euro. Dit pakket omvat
lidgeld en verzekering voor 1 jaar en 10 beurten.
Het aanvullende lesgeld wordt bepaald op 50 euro voor 15 beurten.
Wanneer een lid zijn volledig opgebruikte beurtenkaart inlevert bij
aankoop van een nieuwe beurtenkaart van 15 beurten ontvangt het lid
5 euro korting en betaalt voor de nieuwe kaart slechts 45 euro.
Artikel 8 – Vergoedingen.
Erkende lesgevers kunnen een kilometervergoeding ontvangen voor
de trainingen waarop hij/zij lesgeeft of assisteert. (Alleen lesgevers die
vooraf opgegeven zijn aan het secretariaat en die geselecteerd werden
voor een bepaalde training, komen in aanmerking).
Half jaarlijks worden de vergoedingen voor de lesgevers afgerekend
nadat ze een overzicht van de vergoedingen ondertekend hebben
overgemaakt aan het secretariaat van de V.Z.W.
De kilometervergoeding wordt bepaald door de wettelijke
kilometervergoeding voor vrijwilligers.
Het aantal kilometers wordt berekend door het secretariaat en er wordt
uitgegaan van de kortste weg tussen de woonplaats en de locatie van
de activiteit.
Indien de lesgever een hoger aantal kilometers aflegde dan de
kortste weg en hiervoor toch een vergoeding wenst, moet hij een
gemotiveerde uitleg bij de zesmaandelijkse lijst voegen voor deze
uitzonderlijke situaties. De oorzaak kan bijvoorbeeld
wegomleidingen wegens wegenwerken geweest zijn.
De lesgevers zijn ervoor verantwoordelijk om hun lijsten tijdig over te
maken aan het secretariaat. Wanneer dit meer dan vijf maanden te laat
is, kan er geen vergoeding meer toegekend worden.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de V.Z.W. op
20/05/2016

