Geelse Triathlon club v.z.w.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

aanpassing januari 2016

Hoofdstuk I: Naam – Zetel – Doel – Duur
De Geelse Triathlon Club v.z.w. heeft haar maatschappelijke zetel te 2440 Geel , Asterstraat 57 en
heeft als ondernemingsnummer 0449689030. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en
heeft tot doel het promoten van de triatlonsport en al zijn aanverwanten takken aan het brede
publiek.

Art. 1 : Huishoudelijk Reglement ( H.H.R.)
Het huishoudelijk reglement ( HHR ) wordt opgesteld door de Raad van Bestuur ( RvB ) van Ge.T.C.
v.z.w. en dient als verklaring en/of uitbreiding van de statuten. Het kan op gelijk welk tijdstip worden
aangepast door de RvB.
Ieder lid van Ge.T.C. v.z.w. wordt in het bezit gesteld van een up to date HHR van de club : een
handtekening of een bewijs van een aangetekend schrijven is een bewijs van ontvangst.

Hoofdstuk II: Leden
Art. 2 : Soorten Leden
De Ge.T.C. v.z.w. bestaat uit :
EFFECTIEVE
LEDEN
gewone effectieve leden
gouden effectieve leden
steunende effectieve leden

TOEGETREDEN
LEDEN
steunende leden

Effectieve leden hebben een lidkaart of licentie van de BTDF/VTDL.
Iedereen kan zich als een gewoon effectief of steunend effectief lid registreren, voor een gouden effectief
lid zijn er extra voorwaarden voorzien.

Art. 3 : Rechten en Plichten van de soorten leden
3.1 A: GEWONE effectieve leden:
Hebben als rechten :
 Deelname aan alle trainingen die door de club voorzien worden, rekening houdende met de
beschikbare uren en de beschikbare accommodaties. De uren en accommodaties kunnen
jaarlijks verschillen en moeten door de RvB zo snel mogelijk worden medegedeeld aan de
effectieve leden.
 Deelname aan alle activiteiten van de club.
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 Ontvangen gratis een triatlonsuit (en het eventueel voorziene kledijpakket samengesteld door de
RvB) in bruikleen.
Hebben als plichten :






Passend lidgeld betalen voor het volgende jaar voor 15 december
Privésponsoring is niet toegestaan op de officiële clubkledij.
Het nemen van een licentie/lidkaart bij de VTDL.
Het dragen van de clubkledij met alle sponsorvermeldingen tijdens elke ceremonie protocolaire.
Zich te schikken naar de statuten en het HHR van de club. Zij zullen dit ontvangen per brief/mail
van het secretariaat. Bij het verzenden per mail een mail terugsturen ter ontvangst van het HHR.
 Deelname aan ALLE triatlons en/of duatlons, zowel in binnen – als in buitenland, moet
gebeuren in correcte clubkledij. Het correct dragen van de reclame van de sponsors is
verplicht.

Bijkomende richtlijnen ivm het dragen van de clubkledij:
 Het dragen van een neutrale zwarte (koers)broek, met daarop enkel het origineel logo van de
fabrikant, kan toegestaan worden vanaf een 3/4 wedstrijd. Men dient ten alle tijden aan het bestuur
te melden indien men van deze regel gebruik wil maken of heeft gemaakt.
 Het dragen van een neutraal thermojack of regenvest is toegestaan bij extreme
weersomstandigheden. Men dient ten alle tijden aan het bestuur te melden indien men van deze
regel gebruik heeft gemaakt.
 Kinderen kunnen – na overleg met het bestuur – vrijgesteld worden van het dragen van de
wedstrijdkledij.( vb. de fabrikant heeft zulke kleine maten niet in zijn productgamma ). Ze dienen
in dat geval wel een neutraal wedstrijdpak te dragen zonder andere reclame. Ook deze kledij mag
enkel het origineel logo van de fabrikant bevatten. De naam van de fabrikant mag niet in grote
letters vermeld staan , omdat dit als privésponsoring aanzien kan worden. Een mogelijke
verwijzing naar de club ( volledige naam of afkorting ) mag er wel op voorkomen. Kledij voor
Kids – en Jeugdatleten kan op het einde van het seizoen geruild worden voor een grotere versie ;
het om te ruilen materiaal moet echter in goede staat terug binnengebracht worden.
Uitzonderingen op al deze regels ( vb. medische redenen ) dienen ten alle tijden op voorhand aan
het bestuur voorgelegd te worden.
LEDEN DIE IN OVERTREDING ZIJN OP DEZE REGELS KUNNEN GEEN AANSPRAAK MAKEN OP DE
TERUGBETALING VAN HUN KLEDIJWAARBORG OP HET EINDE VAN HET REFERERENDE JAAR.
ALLE OVERTREDINGEN ZULLEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR, NA OVERLEG MET DE BETROKKEN
ATLEET/ATLETE, BESPROKEN EN EVENTUEEL GESANCTIONEERD WORDEN. DE BOETE EN DE OFFICIËLE
REDEN WORDEN VIA MAIL AAN DE BETROKKENE OVERGEMAAKT;
DE BOETE VOOR ZULK EEN OVERTREDING KAN MAX. 200€ PER WEDSTRIJD ZIJN WAAR DE
INGEBREKESTELLING WERD VASTGESTELD. VOOR DE BOETE WORDT EEN FACTUUR OP NAAM
UITGESCHREVEN EN DEZE BOETE DIENT BINNEN DE VOLGENDE DERTIG KALENDERDAGEN AAN DE
CLUBKAS VEREFFEND TE WORDEN.
HET NIET TIJDIG BETALEN VAN DEZE BOETE ZAL LEIDEN TOT UITSLUITING VAN DE ZWEMTRAININGEN
ZOLANG DE BOETE NIET VEREFFEND IS.
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Een effectief lid dat schulden niet meer terugbetaalt – of opgelopen boetes niet vereffent aan zijn
vereniging , wordt op de volgende Algemene Vergadering van die vereniging , voorgesteld om
uitgesloten te worden volgens de voorschriften van de wet op de V.Z.W.’s.
UITZONDERINGEN WORDEN GEMAAKT VOOR :

- Nationale – en Internationale wedstrijden waarbij de atleet, die reglementair is opgeroepen voor deze
wedstrijden door een gekende instantie, aangepaste kledij van die instantie moet dragen. ( Profteam,
Provincie, Militairen, Federatie, B.O.I.C. …).
- Atleten met een Jeugdlicentie, dewelke toetreden tot een “ Profteam “.

3.1 B : GOUDEN effectieve leden
Hebben als rechten :
 Deelname aan alle trainingen die door de club voorzien worden, rekening houdende met de
beschikbare uren en de beschikbare accommodaties. De uren en accommodaties kunnen
jaarlijks verschillen en moeten door de RvB zo snel mogelijk worden medegedeeld aan de
effectieve leden.
 Deelname aan alle activiteiten van de club.
 Ontvangen (indien ook voorzien voor de gewone effectieve leden) een gratis
kledijpakket(samengesteld door de RvB) in bruikleen.

Hebben als plichten :






Passend lidgeld betalen voor het volgende jaar voor 15 december
Zij moeten 15 jaar onafgebroken lid zijn van GeTC
Het nemen van een lidkaart bij de VTDL.
Zij mogen niet deelnemen aan individuele wedstrijden (wel duo- en triowedstrijden)
Zij kunnen geen gelden van de activiteitenwaarborg terugverdienen aangezien zij deze niet dienen
te betalen bij hun lidgeld
 Zij betalen ook een kledijwaarborg (indien van toepassing) die terug te verdienen is volgens de
regels in het HHR.
 Privé sponsoring is niet toegestaan op de officiële clubkledij
Zich te schikken naar de statuten en het HHR van de club. Zij zullen dit ontvangen per brief/mail van het
secretariaat. Bij het verzenden per mail een mail terugsturen ter ontvangst van het HHR

3.1 C : STEUNENDE effectieve leden:
Hebben als rechten :
 Deelname aan alle activiteiten van de club MET UITZONDERING VAN DE ZWEMTRAININGEN
Hebben als plichten :
 Passend lidgeld betalen voor het volgende jaar voor 15 december.
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 Het nemen van een lidkaart bij de VTDL.
 Deelnemen aan individuele wedstrijden dient te gebeuren in officiële clubkledij
 Zij kunnen geen gelden van de activiteitenwaarborg terugverdienen aangezien zij deze niet dienen
te betalen bij hun lidgeld.
Zich te schikken naar de statuten en het HHR van de club. Zij zullen dit ontvangen per brief/mail van het
secretariaat. Bij het verzenden per mail een mail terugsturen ter ontvangst van het HHR

3.2 Toegetreden Leden:
Hebben als rechten :
 Deelname aan alle activiteiten van de club MET UITZONDERING VAN DE ZWEMTRAININGEN
 Hebben geen stemrecht op de AV
Hebben als plichten :
 Zich te schikken naar de statuten en het HHR van de club. Zij zullen dit ontvangen per brief/mail
van het secretariaat. Bij het verzenden per mail een mail terugsturen ter ontvangst van het HHR
 Deelnemen aan individuele wedstrijden dient te gebeuren in officiële clubkledij

3.3 Lidgelden:
Het bedrag van het lidgeld is jaarlijks aanpasbaar door een beslissing van de RvB. De RvB dient
de lidgelden voor het volgende nieuwe jaar, kenbaar te maken tijdens het lopende jaar, ten laatste
in de nieuwsbrief van november.
Alle leden betalen het lidgeld dat door de RvB kenbaar wordt gemaakt volgens onderliggende
categorieën:
 Kids
 Jeugd
 Juniors
 Beloften, seniors en veteranen
 Gouden leden
 Effectieve steunende en toegetreden steunende leden

3.4 Waarborgen :
Kledijwaarborg
Een kledijwaarborg, vastgesteld door de RvB, wordt door de atleet betaald aan de club.
 De kledijwaarborg bedraagt 75€ voor 3 jaar. Bij latere aansluitingen beslist de R.v.B. over
de te betalen waarborg.
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Deze kledijwaarborg kan – verhoudingsgewijs - terugverdient worden door steeds opnieuw lid te
worden van de club voor de periode lopende voor de kledijwaarborg. Er kan dus jaarlijks
maximaal 25€ terugverdient worden bij een nieuwe aansluiting. Na 3 jaar is de kledijwaarborg
volledig terugbetaald.
In een gunstig financieel klimaat, kan de kledijwaarborg tijdens een bepaalde
sponsorperiode(3jaar) afgeschaft worden. Dit zal op de eerste AV van deze sponsorperiode aan de
leden kenbaar gemaakt worden. Het spreekt voor zich dat de leden tijdens deze periode van
afgeschafte kledijwaarborg geen recht hebben op een terugbetaling van een kledijwaarborg indien
ze voor deze periode aan alle voorwaarden hieromtrent voldoen.
Deze maatregel is per sponsorperiode herzienbaar.

Activiteitenwaarborg
De leden, met uitzondering van de “kids”, “jeugd" ,“juniors”, "gouden leden" en toegetreden leden
betalen 80 euro “activiteitenwaarborg”. Door deel te nemen aan clubactiviteiten kunnen de
gewone effectieve leden de activiteitenwaarborg terugverdienen. De spreiding van de bedragen
over de verschillende clubactiviteiten voor het nieuwe jaar, worden aan de leden officieel kenbaar
gemaakt op de jaarlijks verplichte Algemene Vergadering , eind januari.
Voorbeelden van clubactiviteiten, doch niet gelimiteerd tot:
 Spaghettidag
 Zwemloop
 Kerstmarkt
 Groepsfoto
 Persvoorstelling
 …
Afwezigheden – om welke redenen ook – op een afgesproken clubactiviteit , kunnen geen
aanleiding zijn tot enigerlei vergoeding.
Kids, jeugd, juniors, steunende effectieve leden, gouden effectieve leden en toegetreden steunende
leden betalen geen “activiteitenwaarborg”, en kunnen als dusdanig geen bedragen terugverdienen
bij het deelnamen aan activiteiten.

Art. 4 : Bewijs van lidmaatschap
Alle leden wiens naam is vermeld in het officiële ledenregister dat op het secretariaat van de vereniging
wordt bijgehouden.

Art. 5 : gebruik beeldmateriaal
De leden gaan er mee akkoord dat beeldmateriaal, genomen op een wedstrijd, training of clubevenement,
kan gebruikt worden voor publicitaire doeleinden van de club en zijn sponsors. De atleet noch zijn
vertegenwoordiger kan hiervoor een vergoeding claimen.
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Hoofdstuk III : Raad van Bestuur
Art. 6 : Kandidatuur Bestuurslid
Iedereen kan zich kandidaat stellen voor de functie van bestuurslid, mits te voldoen aan de voorwaarden
betreffende de kandidatuurstelling, zoals vermeld in de statuten. De Raad van Bestuur is samengesteld uit
maximum 7 bestuursleden. Kandidaten voorzitter moeten minstens 3 jaar ononderbroken lid zijn van de
vereniging.

Art. 7 : Verkiezing van de Raad van Bestuur
De verkiezing van de Raad van Bestuur gebeurd op de jaarlijkse Algemene Vergadering ( A.V. ) zoals in
de statuten vermeld. Om verkozen te zijn dienen de kandidaten te voldoen aan artikel 13 van de statuten.
Alle kandidaturen dienen aangetekend te gebeuren en moeten bij de secretaris ingediend worden tot
uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de Algemene Vergadering. De datumstempel van de post is van
doorslaggevende aard bij eventuele discussies.
Op de jaarlijkse A.V. worden tevens twee personen verkozen ( zij mogen niet behoren tot de Raad van
Bestuur ) die de boeken van het voorbije jaar moeten controleren ; de zogenaamde verificateurs van de
rekeningen. Hun schriftelijk verslag dient opgenomen / bijgevoegd te worden bij het officiële verslag van
de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Art. 8 : Wijze van verkiezing
a) Aangezien het hier om verkiezingen van personen gaat, gebeuren deze steeds anoniem.
b) De verkiezing van de Voorzitter gebeurd door de Algemene Vergadering. Een kandidaat
Voorzitter moet voldoen aan de statuten Art. 13 en HHR Art. 5 om verkozen te kunnen worden.
Indien er echter tijdens de Algemene vergadering geen kandidatuur is voor de functie van
Voorzitter, mag de verkiezing van de kandidaat Voorzitter voltrokken worden volgens artikel 20
van de Statuten van de Ge.T.C. vzw.
c) De verkiezing van de secretaris en de penningmeester gebeurd door de Raad van Bestuur.

Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering
Art. 9 : Stemrecht
Alleen effectieve – en / of gevolmachtigde leden van Ge.T.C. hebben stemrecht op de Algemene
Vergadering. Minderjarige effectieve leden worden altijd vertegenwoordigd door hun wettelijke ouders of
hun officiële voogd.
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Hoofdstuk V : Allerlei
Art. 10 : Opvolgingsprocedure in verband met betalingen.
a) De voorziene reglementaire termijn om een factuur te betalen is 30 kalenderdagen.
b) Indien de factuur niet betaald is op het einde van de daarop volgende maand :
- herinneringsbrief aan de schuldenaar.
- publicatie in de volgende nieuwsbrief van de club.
- Aangetekende herinnering op kosten van diegene dewelke in gebreke is.

Art. 11 : Inschrijvingen voor wedstrijden
De atleet dient zelf in te staan voor de inschrijvingen op de wedstrijden. Hij moet zelf zorgen voor alle
formaliteiten en betalingen. De atleet zorgt ook zelf voor zijn verplaatsing naar de wedstrijden. Enkel
voor het BK ploegentriatlon geld deze regel niet en doet de club de inschrijving.

Art. 12 : Afwezigheid op een wedstrijd na een reglementaire inschrijving :
Zie hieromtrent de gangbare reglementen en voorschriften van de Belgische Triatlon en Duatlon
Federatie. Ge.T.C. v.z.w. kan als club niet verantwoordelijk gesteld worden voor inbreuken hieromtrent
gezien de inhoud van artikel 10 van dit huishoudelijk reglement.

Art. 13 : Aanvragen van vergunningen
Alle aanvragen en stortingen van lidgelden gebeuren via het secretariaat van de club.
De secretaris zal alle nodige formaliteiten ( formulieren, aanvragen, betalingen, …) centraliseren en
verder afwerken met de V.T.D.L..

Art. 14 : Reglementen V.T.D.L. en B.T.D.F..
Ieder effectief lid van Ge.T.C. v.z.w. wordt verondersteld alle reglementen van de Vlaamse Triatlon en
Duatlon Liga ( V.T.D.L. ) en van de Belgische Triatlon en Duatlon Federatie ( B.T.D.F. ) te kennen ( ook
de leden van de Raad van bestuur ), en te kunnen toepassen. Deze reglementen zijn steeds ter inzage en te
downloaden voor alle aangeslotenen bij de V.T.D.L. via hun website.

Art. 15 : Doping
Ieder lid van Ge.T.C. v.z.w. betrapt op het gebruik van / of het in bezit hebben van verboden middelen,
stelt zich bloot aan sancties van de Gerechtelijke Overheid, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
de I.T.U., de B.T.D.F. en de V.T.D.L..
De Raad van Bestuur kan bijkomende sancties voorzien in geval van niet naleving van deze
onderrichtingen.
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Art. 16 : Onkostenvergoeding en verschillende premies
Volgende premies worden voorzien door Ge.T.C. v.z.w. voor uitzonderlijke prestaties :
Belgisch Kampioen Triatlon in zijn / haar categorie
Belgisch Kampioen Duatlon in zijn / haar categorie

: 60 euro per categorie.
: 40 euro per categorie.

Onder Belgische Kampioenschappen wordt verstaan deze georganiseerd onder de reglementen van de
I.T.U., de B.T.D.F. en de V.T.D.L..
De premies in verband met de kampioenschappen worden uitbetaald per overschrijving in de loop van de
maand januari van het nieuwe jaar.

Art. 17 : Te verdienen punten voor de clubranking Ge.T.C. v.z.w. :
Triatlon

Duatlon

1 / 16 afstand

11

5

1 / 8 afstand & 33.3

22

11

1 / 4 afstand & 55.5

45

22

1 / 2 & 1 / 3 & 111

90

45

3 /4 & 1 / 1 & 222

180

90

Indien er meerdere atleten van de club finishen in dezelfde wedstrijd, dan krijgt de 1ste atleet van de club
het maximum van de punten volgens bovenstaande tabel. De 2de atleet van de club zal 1 punt minder
krijgen dan de 1ste, de 3de krijgt 2 punten minder dan de eerste , enz…

Art. 18 : Aanvullingen:
Al hetgeen hetwelk niet opgenomen is in dit Huishoudelijk Reglement van Ge.T.C. v.z.w., wordt
geregeld door de statuten van Ge.T.C. v.z.w., de reglementen van de V.T.D.L. en de B.T.D.F., de
reglementen van de I.T.U en de wet op de V.Z.W.’s van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 02 mei
2002.
Ook het decreet van de Niet – Professionele Sportbeoefenaar van 24 juli 1996 ( B.S. 12 september 1996 )
is van toepassing op al onze atleten.
Atleten die voldoen aan de wet van 24 februari 1978 ( B.S. 09 maart 1978 ) moeten dit ook schriftelijk
kenbaar maken én bewijzen tegenover de club. ( = Statuut van de Betaalde Sportbeoefenaar ).
Raad van Bestuur Ge.T.C. v.z.w.
Nico Meulemans voorzitter
8

Geelse Triathlon club v.z.w.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

aanpassing januari 2016

Hoofdstuk VI : Bijlagen
Speciaal Gentlement Agreement “groepstraining fietsen” – Herwerkt januari 2016
Start aan het zwembad :
Aankomst :
Duur :
Parkoers en/of rijrichting :
Snelheid :

Nabespreking :
Pi(t)sstops :
Kledij :

Fluitsignaal :
Materiaal pech :
Groepsrijden :

Nota ‘s :

zie op onze ledenlounge onder rubriek zondagsrit
Lokaal Ge.T.C. : Café ’ t Kelderke.
+/- 3 uren ( of op afspraak korter ), in zomertijd af en toe een lange rit.
zie op onze ledenlounge onder rubriek zondagsrit
In de aanloop periode ( september tot – januari / februari ) een rustig tempo ( lange
duurrit ) van + / - 29 km/u gemiddeld.Met nu en dan een versnelling en / of een
helling in het traject.
Vanaf februari ligt het tempo iets hoger en doelgericht naar wedstrijden toe.
Na aankomst van een rit, in het lokaal,evaluatie bij het drinken van de nodige en
aangepaste sportdrank.
Voor de + 50 jarigen 1 x een plasstonde ; voor de – 50 jarigen 1 x een plasstonde.
Zeer belangrijk is dat men in de kleuren van onze club aantreed. Enkel
nieuwkomers in de club zijn verontschuldigd bij het niet dragen van kledij ( tot
aanschaf van clubkledij ).
Bij wissel van kopman, plasstops, pech etc. . . .
Bij een platte band of materiaal pech wacht de hele groep en assisteert men zo veel
als mogelijk ( mogelijkheid tot studie en materiaal kennis ).
Bij de start tot aan de buitenring van Geel worden de posities ingenomen (
wie naast wie rijdt – vrijwillige basis - ). We rijden steeds 2 aan 2 naast mekaar ,
op een reglementaire wijze. Vanaf de buitenring van Geel ( de rit zelf ) zal er om
de 5 minuten gewisseld worden wanneer er een fluitsignaal klinkt. Iedereen schuift
( in wijzerzin ) een plaats op. Enkel onze GPS met dienst blijft op de tweede rij om
de weg aan te duiden. Aldus rijdt iedereen in totaal 10 minuten vooraan en schuift
daarna trapsgewijs naar achter. Op kop rijden wil zeggen : met een tempo dat men
op dat moment aankan. Achter hellingen zal steeds gewacht worden op de laatste (
vb op E.W. ). Oversteken van kruispunten is groepswerk; de hele groep moet op
een veilige manier kunnen oversteken. De kopmannen nemen op zulk moment hun
verantwoordelijkheid !!!! Op het einde van een rit is er mogelijkheid –
vrijblijvend – om een finale te rijden ( sprinten ). Naargelang de rijrichting naar
Geel toe is het beste een lange en veilige strook uit te kiezen.
De finale STOPT steeds aan de buitenring van Geel. In het centrum van de stad
is sprinten uit den boze. Vanaf de buitenring tot aan ons lokaal “ Café ’t Kelderke “
is het nog enkel losrijden.
De GPS of de voorzitter heeft altijd het laatste woord gedurende de rit .
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