
Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw. 
           
 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE  
 
Art. 1 - Buiten onze statutaire reglementen, enkele aanvullende en interne clubregels die door alle 
toegetreden - aangesloten leden zullen moeten geëerbiedigd worden om een goede en een gezonde 
sportgeest in onze club te kunnen blijven handhaven. 
 
Art. 2 - Er zijn effectief - aangesloten leden en toegetreden - aangesloten leden. 
Effectief aangesloten leden zijn leden die voorkomen op de ledenlijst van de vereniging, die effectief 
stemrecht hebben en wiens rechten en plichten uitdrukkelijk door de wet en de statuten worden 
geregeld. 
 
Toegetreden - aangesloten leden zijn leden die geen stemrecht hebben op de algemene     vergadering 
en wiens rechten en plichten worden geregeld via een huishoudelijk reglement. 
. 
 
Art. 3 - De leden en hun ouders gedragen zich steeds op een beleefde en correcte wijze tegenover: 
- de raad van bestuur en andere de clubleden; 
- trainers en trainsters; 
- juryleden; 
- officiëlen van de VKSB en KBKF 
alsook tegenover de centrumverantwoordelijke en alle personeelsleden van de Bloso-ijsbaan 
Liedekerke. 
Voor, tijdens en na de clubbeurten volgen zij de aanwijzingen van de aanwezige bestuursleden of de 
door hen aangestelde verantwoordelijken op. 
 
Art. 4 - De leden en hun ouders stellen zich niet rechtstreeks of onrechtstreeks schriftelijk of 
mondeling in verbinding met het secretariaat van de V.K.S.B., K.B.K.F., B.L.O.S.O. I.S.U., B.O.I.C., 
binnen- en buitenlandse clubs, of andere officiële schaatsinstellingen. Alle communicatie naar deze 
instellingen zal steeds via het secretariaat van de club Heuvelkouter gebeuren. 
 
Art. 5 - Niet clubleden zijn niet toegelaten op het ijs tijdens de cluburen, tenzij zij hiervoor toelating 
aangevraagd en verkregen hebben van het secretariaat van de club. Na deze eventuele toelating, zijn 
zij er steeds toe gehouden de aanwijzingen van de bestuursleden en/of de aangestelde 
verantwoordelijke voor de schaatsbeurt op te volgen 
 
Het spreekt vanzelf dat eigen leden voorrang hebben op het gebruik van de muziekinstallatie.  
 
Anderzijds kunnen leden van kunstschaatsclub Heuvelkouter indien zij dat wensen, gastlid  worden 
bij een andere club. Daarvoor dienen deze leden contacten te leggen met het bestuur van de ijsbaan 
naar keuze en zich houden aan de reglementen van deze club 
 
Art. 6 -Ieder competitief lid dat naar het buitenland gaat schaatsen, b.v. voor een stage, dient dit 
voorafgaandelijk aan de secretaris bekend te maken, met opgave van plaats en datum van het verblijf. 
Enkel deze leden zijn verzekerd op de door hen opgegeven ijsbaan in het buitenland. Geen enkel lid 
mag in het binnen- en buitenland zonder toestemming van het bestuur deelnemen aan een gala, 
wedstrijd of test.  
 
Art. 7- Indien een lid zicht wenst in te schrijven voor een test of een wedstrijd zal hij/zij dit aanvragen 
bij zijn/haar trainer. Deze richt dan de aanvraag tot inschrijving aan het secretariaat van de club per e-
mail ten laatste 48 uur voor het verstrijken van de deadline. Het lid betaalt vervolgens onmiddellijk 
het inschrijvingsgeld via een overschrijving of in contanten aan de penningmeester.  
Bij nalatigheid van betaling wordt het betrokken lid geschrapt voor deelname. Er is geen verhaal of 
beroep mogelijk tegen deze beslissing.. 



Enkel de clubsecretaris is gerechtigd inschrijvingen te doen. 
De leden die ingeschreven zijn om deel te nemen aan testen of wedstrijden, maar wegens ziekte of 
ongeval niet kunnen deelnemen verwittigen onmiddellijk het secretariaat van de club en dienen een 
medisch attest in. Dit attest wordt ofwel op voorhand aan de secretaris van de club afgegeven ofwel 
aan de verantwoordelijke official bij het begin van deze testen of wedstrijden. 
In geen geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort. 
 
Art. 8 - Enkel de door de raad van bestuur als dusdanig erkende trainers mogen les geven tijdens de 
clubbeurten. 
Het is de leden bijgevolg verboden een vergoeding te ontvangen voor het aan elkaar geven van 
aanwijzingen of raadgevingen en dit zowel tijdens de clubbeurten als tijdens de publieke beurten. 
Enkel de leden die gedurende ten minste één seizoen zonder vergoeding in de club stage gelopen 
hebben als hulpmoniteur/monitrice kunnen als moniteur/monitrice ingeschakeld worden voor de 
groepslessen.  
Bij wijze van uitzondering kan een  bestuurslid aan iemand anders vragen om  bij te springen. Zonder 
deze toelating mag  niemand deze taak op zich nemen. 
Wanneer de moniteurs/monitrices de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben kunnen zij bij het clubbestuur 
een toelating aanvragen om les te geven aan niet-competitieve leden. 
 
Art. 9 - De trainers zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle reglementen en bepalingen van de 
VKSB en de KBKF. Daartoe raadplegen zij regelmatig de website van de VKSB en hun e-mail. 
Alle contact met de de VKSB en /of KBKF dient via het secretariaat van de club te gebeuren. 
 
Art. 10 - Leden die wensen te transfereren naar een andere club dienen daarvoor een schriftelijke 
aanvraag te richten aan de secretaris van de club  en pas vervolgens aan de secretaris van de club 
waarbij zij aangesloten wensen te worden..  
 
Art. 11 - Het is verboden voor  trainers die niet tot de club behoren het ijs te betreden of rond de 
ijsbaan te staan gedurende de clubbeurten indien zij hiervoor geen toestemming aangevraagd en 
verkregen hebben van het secretariaat van de club. Na deze eventuele toelating  zijn zij er steeds toe 
gehouden de aanwijzingen van de bestuursleden en/of de aangestelde verantwoordelijke voor de 
schaatsbeurt op te volgen 
 
Art. 12 - De lidgelden per kalenderjaar bedragen vanaf het jaar 2007: 
 

Recreatief lid   65  euro 
            Competitief lid         75  euro 
Vanaf het 2e lid van eenzelfde familie wordt er een korting van 12 euro toegestaan en voor de 
minderjarige inwoners van Liedekerke is er een bijzondere korting van 10 euro 
Het lidgeld wordt betaald ten laatste op 15 januari. Bij betaling na deze datum wordt het lidgeld 
verhoogd met 5 euro. 
 
Art. 13 - Bij ongeval op het ijs tijdens een clubbeurt moet het getroffen lid of de persoon die hem/haar 
vergezelt binnen de 48 uur  het ongevallenformulier samen met het doktersattest degelijk ingevuld en 
ondertekend afgeven op het clubsecretariaat. 
 
Dit formulier dient door de secretaris binnen het termijn van vijf dagen opgestuurd te worden naar de 
verzekeringsmaatschappij. 
 
Na herstel, moet het herstelformulier dat door de verzekeringmaatschappij aan het slachtoffer werd 
overhandigd, door een geneesheer ingevuld worden en onmiddellijk afgegeven worden op het 
secretariaat. Zolang dit herstelformulier niet is afgegeven bij de verzekeringsmaatschappij, is men niet 
verzekerd voor verdere ongevallen. 
 
Art 14 - Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk medegedeeld aan het secretariaat, welke de 
secretaris van de Vlaamse Kunstschaatsen Bond daarvan onmiddellijk op de hoogte brengt. 



 
 
Art. 15 - De leden maken gebruik van de voor hen gereserveerde  kleedkamer en houden deze netjes. 
De regiekamer is enkel toegankelijk voor de bestuursleden, de door de club erkende trainers en de 
personen die door hen als beurtverantwoordelijke aangesteld worden.  
Op en rond de ijspiste wordt alles netjes gehouden, afval dient men in de vuilnisemmer te werpen. De 
beurtverantwoordelijke en de aanwezige trainers zien hierop toe.  
Indien de leden zich hieraan niet houden zullen er sancties getroffen worden. Deze sancties gaan van 
een gewone verwittiging tot een tijdelijke schorsing, zelfs tot een uitsluiting. 
Indien een uitsluiting noodzakelijk geacht wordt, zal deze beslissing door de raad van bestuur worden 
genomen. 
 
 
Art. 16 - De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimaal drie en 
maximaal vijftien leden die ouder zijn dan 18 jaar. Zij worden benoemd door de Algemene     
vergadering voor onbepaalde duur.. 
 
Art. 17 - Voor alle klachten en voorstellen dient men zich schriftelijk tot de raad van bestuur te 
wenden. Elke schriftelijke klacht of voorstel zal voorafgaandelijk in de eerstvolgende vergadering van 
de raad van bestuur behandeld worden, waarna het betrokken lid op de hoogte zal gebracht worden 
van het gevolg dat eraan gegeven werd. 
 
Art. 18 - De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar bijeengeroepen en dit binnen de 
zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. 
 
De Algemene vergadering is samengesteld uit effectieve leden. Zij wordt voorgezeten door de 
voorzitter van de raad van bestuur of indien verhinderd door de oudste van de aanwezige leden van de 
raad van bestuur. Ieder effectief lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen.  
Toegetreden - aangesloten leden die effectief lid wensen te worden van de vereniging moeten bij het 
bestuur een schriftelijke kandidatuur indienen. Het is de algemene vergadering die beslist of deze 
kandidatuur aanvaard wordt of niet. 
 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.  
 
De rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar worden jaarlijks 
goedgekeurd door de Algemene vergadering. 
 
Art. 19 - Het huishoudelijk reglement kan ten allen tijde door de raad van bestuur gewijzigd worden. 
Het huishoudelijk reglement, en alle wijzigingen eraan, worden aan de leden ter kennis gebracht. 
 
Art. 20 - Elk lid aanvaardt de statuten en het huishoudelijk reglement. 
 
Art. 21 - Er zal geen enkele afwijking worden toegestaan van deze reglementen zonder een 
voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de raad van bestuur. 
Het niet nakomen van de bepalingen van dit reglement regels kan met sancties gepaard gaan, gaande 
van een gewone verwittiging tot een tijdelijke schorsing, zelfs tot een uitsluiting. 
 Indien een uitsluiting noodzakelijk geacht wordt zal het betrokken lid voorafgaandelijk gehoord 
worden en zal de beslissing door de raad van bestuur worden genomen. 
 
 

Liedekerke 19 juni 2006 
 
Goedgekeurd door de Raad van bestuur d.d. 19.06.2006 en in voege vanaf 1 september 2006.  


