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INTERN REGLEMENT 
Doel van de Vereniging:  
De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de zwemsport en aanverwante sporten (zoals 

reddend zwemmen), zowel op het gebied van de competitiesport als op het vlak van de 
recreatiesport in een geest van liefhebberij en van de sport voor allen aan te moedigen, te 
bevorderen en te verdedigen.  
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die 
zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de 
opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.  

Lid worden of verlenging van lidmaatschap  
Ieder nieuw lid krijgt twee gratis zwembeurten om zowel de zwemsport als de werking van 
onze vereniging te leren kennen.  Na de tweede gratis zwembeurt wordt gevraagd om het 
verschuldigde lidgeld te vereffenen.  Het lidgeld geldt altijd voor één jaar (uitgez. anders 

bepaald). De toegang tot het zwembad tijdens de voorgestelde trainingen zijn gratis voor de 
leden.  
Buiten de voorziene zwemtrainingen is deze gratis toegang niet van toepassing (zwembad wordt 

niet door de club afgehuurd). 
De leden, welke eerder lid waren, ontvangen na het verlopen van hun jaar lid, van de 
penningmeester een enveloppe met de uitnodiging om het lidmaatschap opnieuw te 
verlengen. Onderaan de uitnodigingsbrief staan je, door ons gekende persoonlijke gegevens 
vermeld, welke wij vragen te controleren en de strook hetzij +18 jaar zelf, anders door één van 
de ouders of voogd, te ondertekenen en terug te bezorgen aan de penningmeester (infotafel 

maandagtraining) of de clubverantwoordelijke van de trainingssessie. 
Mogen wij vragen om zo spoedig mogelijk het verschuldigde lidgeld hetzij tijdens een 
maandagtraining aan de penningmeester te betalen, hetzij door storting op de clubrekening, te 
vereffenen. Hiermee wordt het lidmaatschap verlengd met één jaar en opnieuw verzekerd. 
Bij de inschrijving verklaart de zwemmer of indien de zwemmer -18 jaar, zijn ouders of voogd, 
dat hij/zij de nodige fysische en medische geschiktheid heeft om de zwemsport te beoefenen.  

Lidgeld:  
Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuursorgaan, welke ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de raad van het algemeen bestuur.  
In het lidgeld is begrepen:  
✓ verzekering voor de activiteiten in clubverband  

✓  gratis inkom in het zwembad tijdens de voorziene trainingssessies waarvoor het lid zijn 
lidgeld heeft betaald 
Nuttige om te weten:  

✓ Gedeeltelijke terugbetaling lidgeld door tussenkomst van uw mutualiteit  
Via de ziekteverzekering kan een terugbetaling van het lidgeld bekomen worden. Vraag het 
formulier aan (of via hun site downloaden). Dit formulier kan afgegeven worden aan de 
clubverantwoordelijke aan de inkom gedurende de maandagtraining. Deze kan je de volgende 
maandag, ingevuld, terug opvragen.  
✓ Tussenkomst lidgeld via uw het Bijzonder Comité Sociale Dienst  
In tijden van economische crisis wordt bespaard op uitgaven zoals opleiding, geneeskundige 
zorgen als ook op lidgelden voor sport, cultuur, enz… Omdat kinderen hiervan niet de dupe 
mogen van worden, hebben wij een overeenkomst met het Bijzonder Comité Sociale Dienst, 



welke via federale subsidies, kunnen tussenkomen in het lidgeld. Neem gerust contact op met 
uw plaatselijke sociale dienst.  

Aansluitingsvoorwaarden:  
✓ Watergewenning - voor kinderen tussen 3 en 6 jaar welke nog niet kunnen zwemmen en 
toch de eerste stap naar de zwemsport willen wagen.  

✓ Zwemmen - kinderen tot en met 12 jaar (recreatief zwemmen) beschikken over het 
schoolbrevet van zwemmer. Recreatief volwassenen + jeugdigen (>12j) moeten ten minste 
200 m kunnen zwemmen zonder stoppen in om het even welke zwemstijl.  

✓ Reddend Zwemmen - elementaire beginselen van de zwemstijl crawl beheersen. 
Om in aanmerking te komen voor wedstrijdzwemmer cat C wordt dit in overleg met de 
trainers bepaald (zeker niveau behalen, deelname aan clubkampioenschap, 
wedstrijdzwemmen). 
 

Bij de inschrijving, verklaart de zwemmer of indien de zwemmer - 18 jaar, zijn ouders, dat hij 
de nodige fysische en medische geschiktheid heeft om de zwemsport te beoefenen.  
 

Trainingen:  

De trainingsuren worden opgesteld door het bestuursorgaan, welke ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de raad van het algemeen bestuur.  
 
Te dragen zwemkledij: 

Gezien je bij onze club komt om te zwemmen, spreekt het voor zichzelf dat je een 

- zwembroek of zwempak 

- zwembrilletje  

- kinderen met lang haar, wordt gevraagd deze ofwel samen te binden ofwel badmuts te 
dragen 

- oorbellen, halskettingen, andere sieraden worden niet gedragen tijdens het zwemmen. 

- kauwgom, snoep of dergelijke is eveneens uit den boze 

Er worden door de zwemmers geen sporttassen, plastiekzakken of dergelijke meegenomen 
rondom het zwembad (hygiëne). Eventueel kan een zak of tas gedeponeerd worden op de 
voorziene zitbanken rond het instructiebad.  Ook shampoos of douchegel worden 
achtergelaten ter hoogte van het voetbad en niet rondom het zwembad - op de vensterbanken 
of het lokaal van de redder (ruimte naast voetbad). 

Aanmelden bij aankomst: 

Bij het binnenkomen van het zwemcomplex meld je zich aan bij de clubverantwoordelijke 
(maandagtraining aan de infotafel – andere sessies clubverantwoordelijke) aan de inkom van het 
zwembad.  Daar vertoon je de aanwezigheidskaart. 

Kleedruimten: 

Alvorens in één van de verkleedruimtes te stappen, moet je de schoenen uitdoen.  Het is 
namelijk zo dat je met je schoenen mag lopen op de grijs/zwarte vloertegels, maar is het 
verboden op de wit/beige vloertegels. 
Het zwembad en de kleedruimtes dienen in goede orde worden gehouden. Bij veroorzaken 
van om het eender welke schade, zal deze verhaald worden bij de veroorzaker of diens 
ouders. 

Zowel de verantwoordelijke van het zwembad als onze zwemvereniging kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor diefstal – verlies of beschadiging van je persoonlijke zaken. 

Elke zwemmer(ster) is verantwoordelijk voor zijn eigen zwemmateriaal (zoals zwempak, 
handdoek, zwembrilletje, enz...) welke hij/zij meebrengt naar het zwembad. 

Er worden telkens twee grote kleedruimtes “meisjes/dames” en “jongens/heren” voorzien.  Je 
kledij mag je daar laten hangen aan de voorziene kapstokjes. 
Wie toch gebruik maakt van de individuele kleedhokjes dient na zich te hebben omgekleed, 
alle kledij op te bergen in een kleerkastje (0,50 euro nodig om kastje te sluiten).Beide deuren 
van het kleerhokje te ontgrendelen 



Verder houdt geen enkele zwemmer zich op in zowel de grote kleedruimte als in de kleine 
individuele kleedhokjes - in de gangen tussen de kleedkastjes of in de douches.  Er wordt niet 
gelopen of uitbundig lawaai gemaakt. 

Voor aanvang van zwemtraining: 
Zowel de zwemmers blijven in het omkleed gedeelte, namelijk voor het voetbad, wachten tot 
één van de trainers toelating geeft het zwembad te betreden, zodat: 

bij aanvang van eerste trainingsuurtje, dat er toezicht van één of meerdere trainers rondom 
het zwembad is 

bij overgang van het ene zwemuurtje naar het andere, dat de nog aan het zwemmen zijnde 
leden niet worden gestoord en dat voor de nieuwsgierige zwemmers van het volgende 
uurtje de beperkte ruimte rondom het zwembad niet onnodig bezetten (vlotte doorgang) 

ook wordt er niet meer toegelaten dat de wachtende zwemmers, zich langdurig staan te 
douchen onder de warme douches (hetgeen niet milieubesparend is en tevens een erg koud gevoel 

geeft bij het zich begeven in het koudere badwater) 

Aanvang zwemtraining: 
De zwemmers begeven zich (niet lopend) naar hun zwembaan bij hun respectievelijke trainer. 
Eigen initiatiefname van verwisselen van zwembaan of zwem-uur is niet toegelaten, enkel mits 
instemming van de hoofdtrainer Chris Ossieur. 
De ouders vergezellen hun kind NIET meer tot aan het voetbad. 

Voor het overige vragen wij aan onze zwemmers het nodige respect te hebben, zowel 
tegenover hun trainers als tegenover het personeel van het zwembad. 

Tijdens de zwemtraining: 

Tijdens de training worden de aanbevelingen van de trainer – hoofdtrainer en/of de redder 
opgevolgd. 

Indien een zwemmer naar het toilet dient te gaan, licht hij zijn verantwoordelijke trainer in van 
zijn kortstondig afwezigheid. 
Bij het vroegtijdig beëindigen van de training (hetzij zich niet goed voelen, op vraag van de ouders, 

enz…) wordt dit voor de training gemeld aan de verantwoordelijke trainer en aan de 
clubverantwoordelijke aan de inkom van het zwembad, bij het verlaten van het zwembad. 

Na de zwemtraining 

Na de training blijft men zich niet onnodig ophouden zowel 

in de douches 

in de kleedruimtes. 

Kinderen mogen zich na de maandagtrainingen onder geen geval in het instructiebad 
begeven, hetzij onder de verantwoordelijke trainer. 

Gevonden voorwerpen in de douches - kleedruimtes of –hokjes worden aan de 
clubverantwoordelijke aan de inkom of aan de kassa van het zwembad afgegeven. 

Allerlei: 

Men wordt verzocht regelmatig, hetzij de website van de club www.vrijezwemmers.be , de 
muurkast in de inkom, te raadplegen voor clubinfo.  Vragen mogen steeds gemaild worden 
naar ons email adres vrije.zwemmers.wenduine@gmail.com.  

Begeleidende ouders of verantwoordelijken worden verzocht hun kinderen in de inkomhal op 
te wachten. 

De VZW kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtenissen op 
weg van of naar het zwembad.  De kinderen dienen door de ouders of verantwoordelijken naar 
de inkomhal van het zwembad gebracht en afgehaald te worden. 

 

ALGEMEENHEDEN:  
Het nemen en gebruik van foto’s door de vereniging in het kader van de activiteiten van de 
vereniging  
Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten om de 
vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken, als ook om deze afbeeldingen te gebruiken 
ter promotie van de activiteiten van de verening.  
Het lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze 
toestemming op elk moment in te trekken.  

http://www.vrijezwemmers.be/
mailto:vrije.zwemmers.wenduine@gmail.com


Eventuele schade, die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid 
worden vergoed.  
 

BEVOEGDHEDEN HOOFDTRAINER:  
✓ Hij deelt de trainers op per baan.  

✓ Hij beslist in welke baan de zwemmer mag zwemmen, of bij zijn afwezigheid zijn 
vervanger.  

✓ De hoofdtrainer of diens vervanger kan elkeen weigeren tot de zwembeurt zo deze laatste 
dit niet ernstig neemt.  

 
Namens het bestuur 

 
Christian Ossieur  Patrick Ossieur 

Voorzitter   Secretaris 
 


