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Intern Reglement  
  

Bredense Bruinvissen vzw  
  
Hoofdstuk 1 : Doel  
  
Artikel 1  
  
Dit intern reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Bredense Bruinvissen vzw (verder 
te gebruiken als BBV) in uitvoering van de statuten.  De leden dienen zich hieraan te houden.  
  
De bedoeling van de club is, op een sportieve en gezonde manier de zwemsport te promoten, via 
diverse mogelijkheden.  
  
Hoofdstuk 2 : De leden  
  
Artikel 2  
  
De club staat open voor iedereen, zonder onderscheid van rang of stand, los van elke politieke of 
filosofische overtuiging.   
  
De leden moeten zich neutraal gedragen en de elementaire regels van wellevendheid in acht nemen.  
  
Artikel 3  
  
Men kan aansluiten tot de BBV voor volgende activiteiten:  
• Zwemmen Recreatief of Competitief en pré-swim  
• Waterwennen en zwembadveilig  
• Zwemschool  
• Aquafitness  
  
De aansluiting tot de club wordt pas definitief, vanaf het ogenblik dat de verzekering en het 
overeenstemmende lidgeld gestort is en nadat het inschrijvingsformulier duidelijk en volledig ingevuld 
werd via de website.  
Elk lid van de BBV sluit zich automatisch aan bij de federatie waarbij BBV is bij aangesloten.  
  
Elk lid moet zich schikken naar de door deze federatie opgelegde reglementering.  
  
Artikel 4  
  
Een werkjaar van de club volgt het werkjaar van de federatie waarbij de club is aangesloten.  
  
Artikel 5  
  
Een lid is vrij, al dan niet deel te nemen aan de door de club georganiseerde activiteiten.  
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Artikel 6  
  
Elk lid houdt zich aan de uurregeling van BBV. De uurregeling kan steeds geraadpleegd worden op de 
website (www.bredensebruinvissen.be).  
  
  
Artikel 7  
  
Het volgen van trainingen, betekent dat men zich neerlegt bij de beslissingen van de bevoegde 
trainer. Bij niet naleving van zijn beslissing, heeft de trainer het recht, het lid de deelname aan de 
training te ontzeggen.  
  
Artikel 8   
  
Soorten leden:   

• Effectieve leden, zijn de leden van de Algemene Vergadering.  
• Toegetreden leden, alle andere leden.  

  
  

  
Hoofdstuk 3 : Het Bestuur  
  
Artikel 9  
  
Het bestuur bestaat uit maximum 9 leden ; waaronder :  
  
1. Voorzitter : zijn taak bestaat voornamelijk uit het coördineren van alle taken   
2. Ondervoorzitter: vertegenwoordigt de voorzitter bij diens afwezigheid  
3. Secretaris: staat in voor de 1e lijnszorg van de briefwisseling en verzorgt alle officiële 

briefwisseling van de BBV.  
4. Penningmeester: houdt de financiële kant van de club bij en het ledenbestand.  
5. Bestuursleden: zorgen voor hun inbreng in de Raad van Bestuur en verzorgen hun taak opgelegd 

door de Raad van Bestuur.  
  
Artikel 10  
  
Het Bestuur vergadert iedere 2° woensdag van elke maand, met uitzondering van de maanden juli en 
augustus.  
  
Artikel 11  
  
Alle leden zijn vrij agendapunten, via de bestuursleden, door te geven en dit ten laatste 10 dagen 
voor de datum van het Bestuur, aan de secretaris, anders worden zij doorgeschoven naar de 
volgende vergadering.  
  
Artikel 12  
De secretaris zorgt voor de uitnodigingen van het Bestuur, alsook de uitnodigingen van de Algemene 
Vergadering die minstens 15 dagen voor de vergadering schriftelijk gebeuren.  
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Artikel 13  
  
Opmerkingen of nieuwe ideeën voor het Bestuur mogen geuit worden aan de bestuursleden. Trainers 
in functie, dienen zich te kunnen concentreren op hun taak, en bijgevolg is het niet toegelaten deze 
mensen lastig te vallen met niet zwem technische onderwerpen.  
  
Artikel 14  
Alle aankopen, investeringen voor de club boven de €300, worden pas gedaan na goedkeuring door 
het Bestuur.  
  
Artikel 15  
  
Tot de taken van het Bestuur behoren:  
1. Het waken over de strikte toepassing van de statuten en het intern reglement  
2. Het beheren van de club zoals het een goede huisvader behoort  
3. Het bijeenroepen van de Algemene Vergadering  
4. Het regelmatig bijsturen van het intern reglement  
  
Artikel 16     
  
Volgende bestuursfuncties zijn verkiesbaar in de pare jaren:  

• secretaris  
• bestuurder(s): de Raad van Bestuur houdt de lijst bij.  

  
Bestuursfuncties zijn verkiesbaar in onpare jaren:  

• voorzitter  
• penningmeester  
• bestuurder(s): het Bestuur houdt de lijst bij.  

 
Hoofdstuk 4 : Het lidgeld  
  
Artikel 17  
  
Het lidgeld en/of deelname prijzen worden als volgt bepaald en zijn geldig van 1 september 2021:  
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Voor sommige modules kan je ook een 10-beurtenkaart aanschaffen. De prijs is €25 voor de 
verzekering (1 x per jaar te betalen) en €20 voor een 10-beurtenkaart.  
         
Elk nieuw lid kan kennis maken via 1 gratis proefbeurt, behalve voor de groep Pinguïns Het sportjaar 
loopt van 1 september tot en met 30 juni.  
  
  
  
 

Voor wie  Bedrag    

Leden Algemene Vergadering 
en alle medewerkers  

€ 20,00 
 

Verzekering per sportjaar 
 

Pre-zwemschool  
  

  

Pinguïn € 210,00 40 lessen 
 

Zeepaarden sep-jan 
€ 125,00 

 

feb-jun 
€ 100,00 

Zwemschool   

Zeehond 
Otter 
Orka 
Sharks 

€ 95,00 voor 1 x week 
€ 140,00 voor 2 x week 

Zeehond na Zeepaard in februari 
€ 35,00 voor 1 x week 
€ 70,00 voor 2 x week 

Pre-Swim € 145,00  

Competitie € 155,00  

Reddend zwemmen € 85,00 Of beurtenkaart* 

Start to swim  
Zwemtraining tot redder/jeugdredder 
Triatlon / afstandzwemmer 
Recreatief 

# 145,00 Of beurtenkaart* 

Aquafitnes € 85,00 Of beurtenkaart* 
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Hoofdstuk 5 : Algemeen praktische afspraken - diversen  
  
Artikel 18  
  
Bij niet naleven van het intern reglement, kunnen er sancties uitgesproken worden door het Bestuur.  
  
  
Artikel 19  
  
Vervoersregeling en vergoeding voor het transport naar een zwemwedstrijd en vergaderingen.  De 
mensen die bereid zijn, op vraag van de clubverantwoordelijke, een andere zwemmer, trainer of 
official mee te nemen naar een zwemwedstrijd, kunnen hiervoor de wettelijke kilometervergoeding 
krijgen.   
  
  
Artikel 20  
  
Kostenvergoeding voor de trainers en hulptrainers, wordt bepaald door het Bestuur.  
  
  
Artikel 21  
  
De hoofdtrainer, verantwoordelijke zwemschool en verantwoordelijke pre-zwemschool verrichten alle 
handelingen die van praktische aard zijn om een goed verloop van de activiteiten te bewerkstelligen.  
  
Artikel 22  
  
Inschrijvingen voor wedstrijden, gebeuren uitsluitend via het secretariaat (via de website).  Indien dit 
niet is gebeurd op de voorziene datum, te laat of verkeerd, wordt de clubverantwoordelijke geacht 
andere inschrijvingsvormen als niet-bestaande te beschouwen.  
  
  
Artikel 23  
  
De reglementering betreffende Vlarem, moet gevolgd worden, evenals de Federale en Vlaamse 
wetgeving i.v.m. medisch verantwoorde sportbeoefening.  
  
  
Artikel 24  
  
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen : de laatste woensdag van januari.  
  
  
Artikel 25  
  
Er wordt gestreefd naar een clubgeest, zowel in voorkomen als in gedrag. Het dragen van een club T-
shirt is een benadrukking van het samenhorigheidsgevoel.  
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Artikel 26  
  
Materiaal: Enkel de bevoegde personen hebben toegang tot de materialen, eigendom van BBV.  
Iedereen wordt geacht deze materialen goed te gebruiken en ze terug op te bergen na gebruik. 
Aankoop en vervanging van materiaal wordt aangebracht bij het Bestuur.  Persoonlijke eigendom ter 
beschikking gesteld aan de BBV blijft eigendom van de eigenaar.  
  
  
Artikel 27  
  
Sponsoring: voorwaarden en tarieven worden bepaald door het Bestuur.  
  
  
Artikel 28  
  
In de zwembaden is het aangeraden om steeds gebruik te maken van de afsluitbare kastjes, dit om 
diefstal of beschadiging te voorkomen.  De BBV is immers niet verantwoordelijk voor dergelijke 
voorvallen.  
  
  
Artikel 29  
  
Mocht een lid, onverhoopt, schade veroorzaken, dient het bestuur hiervan ingelicht te worden.  
Vermoedelijk kan de BBV de verzekering aanspreken.  
  
  
Artikel 30  
  
Nevenactiviteiten worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur, die 
uiteindelijk alle beslissingsrecht behoudt.  
  
  
Artikel 31  
  
Het Bestuur kan het intern reglement wijzigen.  
   
   
Artikel 32  
  
Tijdens de wedstrijden is het verplicht om een zwarte bedrukte badmuts van BBV te dragen.   
Tijdens de trainingen is het verplicht om een badmuts van de correcte groep te dragen. 
  
 
Artikel 33  
  
De club betaalt de bijscholing, opleiding terug na goedkeuring door het Bestuur en op voorwaarde 
dat de trainer/redder minimum aan 10 activiteiten meewerkt binnen de club per sportjaar (trainer, 
redder, begeleider wedstrijden, BBQ, sinterklaasfeest, … ). De terugbetaling voor redders gebeurt 
over 2 sportjaren.  
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Artikel 34  
  
Jaarlijks onderschrijven de leden van de AV of ze actief of passief lid zullen zijn.  
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