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HUISHOUDEL K REGLEMENT
Artikel 1 Algemene bepalingen
1. Vereniging genaamd Reddingsclub Ternat Asse Lebbeke, afkorting RCTAL (hierna: ‘de vereniging’) is
opgericht op 30 mei 1995 en is gevestigd te Asse.
2. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

Artikel 2 Zwemuren
1. Start en einde van de zwemuren zijn stipt op te volgen:
dinsdag

donderdag

vr dag

zaterdag

18u00 - 18u45
zwemschool 1

17u30 - 19u30
precompetitie

18u00 - 19u00
competitie (Ternat)

17u00 - 17u45
zwemschool 1 +
recreatie jeugd 1 +
recreatie volwassenen

18u45 - 19u30
zwemschool 2

18u00 - 19u00
recreatie jeugd

19u00 - 20u00
volwassenen (Ternat)

17u45 - 18u30
zwemschool 2 +
recreatie jeugd 2

19u30 - 20u15
zwemschool 3

19u30 - 21u(30)
competitie

18u30 - 19u15
zwemschool 3 +
recreatie jeugd 3

18u00 - 19u00
recreatie jeugd +
precompetitie

21u00 - 22u00
SERC

17u15 - 19u15
precompetitie

18u30 - 20u15
competitie

18u45 - 21u00
competitie
21u00 - 22u00
volwassenen

2. Iedereen dient een 10tal minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn.
3. De (pre)competitie zwemmers mogen een kwartier voor de start van de training binnen. Zij kleden zich
om in de groepskleedkamers en nemen hun kledij mee. Deze (pre)competitie zwemmers zijn dus stipt
klaar om de training aan te vatten.
4. Kledij wordt na het omkleden in de kastjes gehangen. Zo heeft iedereen een leeg kleedhokje om zich om
te kleden.
5. Wij vragen aan de allerkleinsten om zich zo veel mogelijk in de groepskleedkamers om te kleden. Hier
mag de kledij wel blijven hangen.
6. 15 minuten na het einde van de zwemlessen dient iedereen het zwembad te verlaten.

Artikel 3 Inschrijven

IJ

ij

1. Inschrijvingen gebeuren via het online platform ‘ledenbeheer’.
2. Huidige leden krijgen voorrang tot 30 juni. Vanaf 1 juli kunnen we nieuwe leden toelaten.
3. Voor huidige leden openen de inschrijvingen op 1 juni, tot 30 juni krijgen ze voorrang in hun huidige
groep. Inschrijven kan nog tot 30 september.
4. Nieuwe leden kunnen zich inschrijven vanaf 1 juli. Inschrijven kan nog tot 30 september.
5. Voor wie in januari wil instappen, staan deze inschrijvingen open vanaf 1 november tot 31 januari.
6. Wachtlijsten gelden enkel binnen een cursus en in hetzelfde seizoen. Indien er een plekje vrij komt, word
je gecontacteerd. Een wachtlijst wordt niet overgeheveld naar een volgend seizoen of cursus.

7. Broers en zussen van huidige leden krijgen eveneens voorrang vanaf 1 mei. Hiervoor stuur je een mail
naar info@rctal.be. Je wordt dan uitgenodigd voor die cursus.

Artikel 4 Lidgeld
1. De lidgelden worden vernieuwd bij de start van het nieuwe schooljaar, voor het einde van de maand
september. Of voor de nieuwe instapperiode in januari.
2. Het lidgeld is vastgelegd door de vereniging en bedraagt:
september

januari

zwemschool

135 euro

90 euro

multimove

135 euro

90 euro

combi zwemschool-multimove

160 euro

110 euro

recreatie jeugd

135 euro

90 euro

recreatie volwassenen

135 euro

90 euro

volwassenzwemmen

150 euro

100 euro

SERC

150 euro

100 euro

precompetitie

250 euro

160 euro

competitie

300 euro

200 euro

steunend lid

15 euro

15 euro

3. Bij een nieuwe instapperiode wordt de voorbije periode in mindering gebracht.
4. Vanaf het tweede gezinslid betaal je 5 euro minder op het totale lidgeld.
5. Leden van Gezinsbond Asse-Bekkerzeel-Kobbegem krijgen vanaf het eerste gezinslid 10 euro korting op
het totale lidgeld. Uitgezonderd (pre)competitie.
6. Het lidgeld omvat:
a. Inkom zwembad
b. Zwemlessen
c. Verzekering
d. Gebruik speci ek materiaal
e. …
7. Betaalde lidgelden worden niet terugbetaald.
8. Badmuts
a. Ieder zwemschoollid krijgt een badmuts volgens de kleur van de groep.
b. Een (pre)competitie lid krijgt een competitie badmuts bij zijn/haar eerste of ciële wedstrijd.
c. Wanneer een badmuts stuk is, krijgt dat lid een nieuwe badmuts nadat het kapotte exemplaar
getoond werd.
d. Bij verlies dient het lid een nieuwe badmuts aan te kopen.
e. Er wordt verwacht van het lid dat hij of zij zorg draagt voor zijn of haar badmuts.

Artikel 5 Veiligheid
1. Naar ieders veiligheid toe, dienen de richtlijnen van de redders en lesgevers strikt te worden opgevolgd.
2. Het dragen van juwelen tijdens het zwemmen wordt afgeraden.
3. Enkel betalende leden mogen het zwembad betreden (verzekering) en dienen actief deel te nemen aan
de lessen.
4. Voor en na de zwemles is de vereniging niet verantwoordelijk voor gebeurde ongevallen.

Artikel 6 Diefstal
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1. De vereniging is niet verantwoordelijk voor diefstal.
2. De toegangsdeur van het zwembad wordt 15 minuten na aanvang van de zwemlessen afgesloten.

Artikel 7 Reglement zwembad
1.
2.
3.
4.
5.

Het algemeen reglement van het zwembad dient steeds gerespecteerd te worden.
Geen schoenen in het zwembad noch in de “natte” zone.
Geen zwemshorts.
Badmuts verplicht voor de zwemmers van de zwemschool en (pre)competitie.
Douchen voor de les is steeds verplicht.

Artikel 8 Gedrag
1. Respect hebben voor: materiaal, lesgevers, redders, leden, ….
2. Voor atleten/zwemmers, trainers/lesgevers, bestuurders, of cials, ouders en supporters werd er een
gedragscode opgesteld. Elk lid of persoon die kort bij onze vereniging staat, heeft kennis genomen van
deze gedragscode en past zijn/haar gedrag hier naar aan.
3. Bij het niet naleven van deze gedragscode treedt in eerste instantie het bestuur (schendingen door
trainers/lesgevers, bestuurders, of cials, ouders) of de trainer/sportief verantwoordelijke (schendingen
door atleten) op en komt men tot een gepast gevolg. Dit gevolg zal variëren volgens de aard van de
schending.
4. Bij ernstige feiten, of herhaaldelijke schending van de gedragscode, kunnen personen in samenspraak
met het bestuur / de sportief verantwoordelijke verwijderd worden uit de groep.

Artikel 9 Competitie
1. Elk (pre)competitie lid vanaf 10 jaar mag deelnemen aan wedstrijden reddend zwemmen.
2. (pre)competitie leden moeten echter aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit wordt bepaald door de
trainers.
3. Een (pre)competitie lid dat wil deelnemen aan een wedstrijd dient zichzelf, voor een bepaalde datum, aan
te melden via de club website (rctal.be -> jeugd -> wedstrijdkalender).
4. Clubkledij:
a. Elk (pre)competitie lid krijgt een clubbadmuts bij zijn/haar eerste of ciële wedstrijd.
b. Elk (pre)competitie lid is aanwezig in clubkledij op wedstrijden. Dit voor de uniformiteit van de
vereniging. Er wordt een verschil gemaakt tussen competitieleden en precompetitieleden:
precompetitie

competitie

clubbadmuts

x

x

clubcap (ocean)

x

x

t-shirt

x

x

short

x

x

lycra

x

x

training (hoodie RCTAL + zwarte broek)

x
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fi
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5. Het inschrijvingsgeld voor de wedstrijden wordt betaald door de vereniging.
6. Bij onverwachte afwezigheid bij een wedstrijd dient de atleet een doktersattest te bezorgen aan de
trainer. Zonder doktersattest dient de atleet het inschrijvingsgeld en eventuele boete van de federatie te
betalen aan de vereniging.
7. Een competitie lid mag ook deelnemen aan trainingen en wedstrijden SERC.
8. Verblijf wedstrijden:
a. De vereniging zorgt voor een verblijf tijdens wedstrijden waarbij een overnachting nodig is. De kosten
worden betaald door de vereniging, met uitzondering van Internationale wedstrijden (WK, EK)
b. Het lid betaalt een bijdrage van 40 euro voor het verblijf bij wedstrijden.
c. Indien een lid de reservatie te laat annuleert, dan rekent de vereniging de kosten, voor die bepaalde
wedstrijd, aan het lid door.
d. Annuleert dit lid de reservatie tijdig en de vereniging kan deze annulatie nog doorgeven, dan worden
er geen kosten aangerekend.

e.

Verblijven en andere kosten verbonden aan wedstrijden, stages bij de Nationale jeugd en elite kern
worden betaald door de vereniging. Van elk lid dat deel uitmaakt van deze kern wordt verwacht elk
jaar acties te organiseren om geld in te zamelen waarmee deze kosten gedragen worden.

In samenwerking met
Reddingsclub Ternat Asse Lebbeke vzw
Brusselsesteenweg 368, 1730 Asse
www.rctal.be
info@rctal.be

Huishoudelijk

