Antverpia Koninklijke Kano Club vzw.

=========== M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : W i l l y S t a e s l e i 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n ===========

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
Antverpia Koninklijke Kano Club vzw.
HOOFDSTUK I:

ALGEMEENHEDEN

A. LOKALEN
art.1

1.1.
Alle leden van A.K.K.C. hebben toegang tot de lokalen van de vereniging d.w.z.
de botenloods, de kleedkamers, stortbaden, toiletten en de gelagzaal. Deze laatste enkel
bij aanwezigheid van bestuurslid of dienstdoend lid.
1.2.
De sleutel nodig om de toegangsdeur van de vereniging te openen is te
bekomen bij de hulpsecretaris (enkel voor leden welke hun boot bergen in de vereniging
en/of door het bestuur aangeduide gemachtigde personen.)

art.2

2.1.
Behoudens uitzonderlijke omstandigheden en de aanwezigheid van een
bestuurslid, zal de club gesloten zijn te 22.00 uur.
2.2.
Zonder de toelating van het dienstwaarnemend lid is het aan ieder verboden de
keuken te betreden, of de geluidsinstallatie te bedienen.
2.3.
Behoudens uitzonderlijke omstandigheden zal het dienstwaarnemend lid aan
niemand de toelating geven achter de tapkast te komen of zijn dienst geheel of gedeeltelijk
door anderen te laten waarnemen.
2.4.
Elk lid kan meerdere malen per jaar door het bestuur verzocht worden toogdienst
waar te nemen. Bij niet naleving van deze regel zal er een lidgeld aanpassing van 12.50€
worden aangerekend. Uitzonderingen op deze regel kunnen door het bestuur in
overweging genomen worden.

art.3

3.1.
Alle leden zullen zorg dragen, tot orde en netheid van de lokalen, waarvan zij in
feite mede-eigenaar zijn. Het is vanzelfsprekend dat het niet steeds het dienstwaarnemend
lid is dat instaat voor uitvagen en reinigen van de lokalen, doch dat eenieder daaraan moet
meewerken.
3.2.
De kleedkamers geven aan de leden de mogelijkheid zich te kleden en hun kledij
tijdelijk op te bergen. Hieronder verstaan we dat het opbergen met orde gebeurt en dat bij
het verlaten van de vereniging al het persoonlijk materiaal uit de kleedkamer verwijderd is.
3.3.
De vereniging wijst alle verantwoordelijkheid af inzake diefstal of beschadiging
van persoonlijk hebben.

art.4

Ieder zal zorg dragen voor de electrische installatie, en overbodig stroomverbruik
vermijden.

art.5

Overnachting in de vereniging is enkel toegestaan mits uitzonderlijke toelating van het
bestuur.
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art.6

Bij het verlaten van de vereniging dient ervoor gezorgd dat volgende punten in orde zijn:
-alle verlichting gedoofd
-alle warmteconvectoren afgesloten (blauwe stip van bedieningskraan boven)
-alle buitendeuren en/of poorten hetzij met schuifslot , kantelbalk of pensluiting
vergrendeld zijn
-de schuifdeuren die toegang geven tot de loods toe zijn
-hoofdingangdeur op dubbel slot

art.7

Honden dienen altijd en in alle lokalen van de vereniging (tuin inbegrepen) aan de korte
leiband gehouden te worden.

B. RECLAME
Het bestuur behoudt zich het recht over iedere vorm van reclame in de club te beslissen. Dit betreft zowel
terreinen als de gebouwen van de vereniging, alsmede de uitrusting van de vaarders bij
wedstrijden en officiele toertochten.
Uitzondering wordt gemaakt voor de merknaam van de boten.

C. BOTENLOODS
Deze dient enkel voor het opbergen van paddels en boten. Ander materiaal zoals botenwagens,
voertuigen met of zonder motor of andere persoonlijke voorwerpen mogen hier niet worden
opgesteld.
Enkel de fiets van de trainer mag hier op een degelijke manier worden opgeborgen.

D. VAREN OP DE BELGISCHE WATERWEGEN
Elke boot die gebruikt wordt op gelijk welke Belgische waterloop, dient voorzien te zijn van een
reglementaire sticker van de Federatie met vermelding van de club indificatienummer en
volgnummer.
Stickers worden enkel ter beschikking gesteld aan sportleden welke hun boot(en) in de club geregistreerd
hebben.
Het aantal te verkrijgen stickers per sportlid is beperkt tot één per bootsmodel.
De stickers worden enkel uitgereikt en aangebracht bij aanbieding van de boot(en) in de vereniging.
Uitzonderingen op deze regel kunnen door het bestuur worden toegestaan.
Elke vaarder welke op de Waalse rivieren wil varen dient in het bezit te zijn van een wedstrijdvaarvergunning.
Voor het varen op de rivieren die enkel toegankelijk zijn voor aangesloten leden van het NKV/FFC is op
de wedstrijdvergunning tevens een vermelding CAT III vereist.
Het bekomen van een aanduiding CAT III op de wedstrijd-vaarvergunning , slechts toegestaan vanaf de
ouderdom van 1O jaar, is na aanvraag bij het sportsecretariaat onderworpen aan de
goedkeuring van het bestuur.
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Leden waarvan vastgesteld werd dat ze de reglementering op de waterlopen in Wallonie en Vlaanderen
niet naleven kunnen nun wedstrijd-vaarvergunning worden ingetrokken of het
lidmaatschap bij de vereniging worden ontzegd.

HOOFDSTUK II:

LEDEN

A. VOORWAARDEN VAN AANVAARDING EN UITSLUITING
art.1

1.1.
Kan als sportlid en /of steunend lid aangenomen worden, hij of zij die aan het
bestuur voorgesteld wordt,door 2 leden van de vereniging, mits voorlegging van het
inschrijvingsformulier mede ondertekend door de twee voornoemde. Om lid te worden
dient men tevens een medisch attest (volgens de voorziene normen van de federatie) voor
te leggen.

1.2.

Worden als sportlid beschouwd : personen die kano- kajak aktiviteiten en alle hierbij
horende trainingen beoefenen, en voldoen onder in punt 1.1. vermelde voorwaarden.

1.3.

Worden als steunend lid beschouwd : personen welke in clubverband geen sportieve
bezigheden beoefenen en voldoen onder in punt 1.1. vermelde voorwaarden. Zij genieten
niet van de verzekering van de federatie.

1.4.

Personen die op 31/12 van het lopende jaar geen 16 jaar zijn en welke niet aan kanokajak aktiviteiten en alle hierbijhorende trainingen deelnemen en behoren tot het gezin van
een lid worden automatisch als steunend lid beschouwd.

1.5.

Personen die op 31/12 van het lopende jaar geen 16 jaar zijn en welke wel aan kanokajak aktiviteiten of aan de hierbij behorende trainingen deelnemen en behoren tot het
gezin van een lid worden als jeugdsportlid beschouwd.

1.6.

Het bijdrage- en liggeld wordt jaarlijks vastgesteld en schriftelijk bekend gemaakt door het
bestuur. Het bijdrage- en liggeld moet in éénmaal betaald worden voor 1 januari van het
betreffende jaar.

B. HOUDEN OP LID TE ZIJN
art.1

1.1.
De leden welke twee maanden na het verstrijken van het boekjaar hun bijdrage
en liggelden niet betaald hebben.
Het bestuur behoud zich het recht, dwangmaatregelen toe te passen.
1.2.

Ieder lid dat een werking aangaat welke de belangen of de eenheid der vereniging zou
kunnen schaden.

1.3.

Zonder melding aan het bestuur, lid worden van een ander kano kajak vereniging.

1.4.

Voor het toebrengen van schade aan eigendommen van de vereniging of van leden, of het
zich toeeigenen van andermans goederen.
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1.5.

Voor zedeloze kledij of gedrag, twisten of beledigend optreden tegenover het bestuur,
leden of anderen, dit alles in clubverband.
Persoonlijke geschillen tussen twee of meer leden, en buiten het kader der vereniging, kunnen geenszins
door het bestuur in aanmerking genomen worden.
1.6.

Leden welke hun toogdienst niet hebben uitgevoerd of de daarvoor voorziene vergoeding
van 12.50 € niet hebben betaald.

C. ONTSLAG
art.1

1.1.

Wanneer een lid ontslag neemt, moet dit schriftelijk aan de voorzitter gebeuren.

1.2.

Het ontslag of de uitsluiting geven geen recht op terugbetaling, en alle voordelen der
vereniging houden van dat ogenblik op.

1.3.

Het lid dat ontslag genomen heeft, en terug tot de vereniging wil toetreden kan na
beslissing van het bestuur terug als lid aangenomen worden, doch moet zich aan dezelfde
voorwaarden onderwerpen als nieuw lid.

1.4.

De vereniging verwerpt ten stelligste alle verantwoording voor ongevallen van welke aard
ook.

D. HET BESTUUR
art.1

1.1.
Kunnen als bestuurslid gekozen worden; meerderjarige leden welke meer dan
twee jaar lid zijn. Voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester dient men
minstens 23 jaar oud te zijn. Elk steunend lid die tot het bestuur toetreedt, dient sportlid te
worden.

1.2.

Een bestuurslid dat ontslag genomen heeft, mag na zijn tweede ontslag zich niet meer
kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

1.3.

Met ontslag wordt bedoeld, het vrijwillig onderbreken van zijn mandaat, tijdens zijn
ambtstermijn. Uitzondering op deze regel mag door het bestuur gemaakt worden, indien
het ontslag genomen werd tengevolge van een met reden(en) omkleed verzoek.

1.4.

Een bestuurslid dat zonder geldige reden(en) (te bepalen door het op dat ogenblik in fuktie
zijnde bestuur) tijdens het lopende boekjaar vijf maal afwezig is op de
bestuursvergaderingen wordt als ontslagnemend beschouwd.
De voorstelling tot ontslag wordt op de eerstkomende ledenvergadering voorgedragen en door deze
bekrachtigd of afgewezen.
1.5.

De vereniging wordt beheerd door een algemeen bestuur, samengesteld uit : de voorzitter
(ster) een ondervoorzitter(ster), een secretaris, een penningmeester(es) en 6 raadsleden,
waaronder resulteren : een sportsecretaris, een feestbestuurder(ster) , een administratief
medewerker(ster), een materiaalmeester, een hulpmateriaalmeester en een raadslid.
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1.6.

Hun bedieningen worden niet bezoldigd. Kosten gemaakt door één der bestuursleden, ten
laste van de vereniging zullen terugbetaald worden.

1.7.

Leden van het bestuur worden verkozen voor twee jaar. De herkiezing der bestuursleden
geschiedt jaarlijks voor de helft van de voltallige bezetting. De aftredende leden kunnen
zich herkiesbaar stellen. Het vervangen van ontslagnemende bestuursleden heeft plaats
op de eerstvolgende algemene vergadering.

1.8.

De voorzitter (ster) bewaakt en verzekert de uitvoering der standregelen en houdt orde
tijdens de vergaderingen, ondertekent al de besluiten en beraadslagingen en
vertegenwoordigt de vereniging in al haar betrekkingen en in al haar geschillen in het
kader der vereniging. Hij geeft bevelen voor het oproepen van het bestuur en
vergaderingen.

1.9.

De ondervoorzitter(ster) vervangt wanneer nodig de voorzitter(ster) en steunt hem(haar) in
de uitvoering van zijn ambt.

1.10.

De secretaris moet alle beslissingen medelen aan leden en derden. Voor elke manifestatie
een rondschrijven versturen, de vergaderingen verslagen, en een jaarlijks moreel verslag
verzorgen. De ingekomen stukken voorleggen.

1.11.

De administratieve medewerker(ster) vervangt desgevallend de secretaris en helpt hem
(haar) in al zijn bewerkingen.

1.12.

De penningmeester(es) doet de ontvangsten en de belastingen en schrijft deze in een
kasboek, genummerd en getekend door de voorzitter.
Hij dient alle maanden verslag uit te brengen over de geldelijke toestand der club aan het bestuur, hij (zij)
levert aan de leden de lidkaarten af.
Hij( zij) bewerkt onder nazicht van het bestuur, de plaatsing, verplaatsing of terugneming der gelden,
waarvan het bedrag aangeduid is door het bestuur.
1.13.

De materiaalmeester(es) is gelast met de orde en de tucht in het boothuis. Hij (zij) wordt
hierin bijgestaan door de

1.14.

Hulpmateriaalmeester(es)

1.15.

De sportsecretaris is gelast met alle administratief werk wat betreft sport en toerisme in
samenwerking met het secretariaat.

1.16.

De feestbestuurder(ster) is gelast met het inrichten van feesten (onder toezicht van het
bestuur en met de medewerking van het bestuur en leden).

1.17.

De raadsleden helpen bij het handhaven der orde en tucht in het algemeen en gelasten
zich ook met het nazicht van de boekhouding (voor dit laatste twee ervan.)

HOOFDSTUK III :

SPORT

A. GEBRUIK VAN BOTENMATERIAAL EN PADDELS
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Het gebruik is enkel toegestaan aan leden die het jaarlijks verschuldigd bedrag ( gebruik clubboot )
hebben betaald. Uitgezonderd voor de wedstrijdboten.

TOERBOTEN EN PADDELS
art. 1

Voorwaarden en gebruik in de vereniging

1.1.

Enkel toegestaan op het Albertkanaal voor maximum één uur ononderbroken gebruik.

1.2.

De boten dienen na gebruik dadelijk en degelijk gereinigd en gedroogd en in hun daarvoor
bestemde rekken opgeborgen.

1.3.

Voor jongeren die op 31/12 van het lopende jaar geen 16 jaar zijn is de aanwezigheid
van een clubgenoot ouder dan 18 jaar vereist.

1.4.

Voor anderen is de toelating van gemachtigde personen terplaatse noodzakelijk.

1.5.

Voor opleidingsdoeleinden ligt de beslissing bij de oefenmeester.

art. 2

Voorwaarden tot gebruik op verplaatsing

2.1.

Op officiele tochten onder de leiding van de toeristisch leider of door het bestuur
gemachtigde personen.

2.2.

Het gebruik blijft enkel beperkt tot de kanalen en vlakke waters, (Schelde, Nete, lage Lesse
en dergelijke)

2.3.

Ook toegestaan onder leiding van de oefenmeester of door het bestuur gemachtigde
personen voor opleiding en training.

2.4.

Clubpaddels mogen op verplaatsing enkel gebruikt worden bij gebruik van clubboot.

2.5.

Elke handeling die schade zou kunnen veroorzaken, moet steeds vermeden worden
(kenterensteekspelen, kano polo). Kenteren toegestaan voor de speciale kano polo boten.

WEDSTRIJDBOTEN
Het gebruik ervan is enkel toegestaan aan personen in het bezit van een wedstrijdvergunning en aan hen
die het inzicht hebben wedstrijden te zullen betwisten.
art. 1

Voorwaarden van gebruik in de vereniging en op verplaatsing

1.1.

Enkel onder leiding van oefenmeester of door het bestuur gemachtigde personen
(opleiding, oefening en wedstrijden...)

1.2.

Oefenmeester of persoon die de wedstrijden of trainingen leidt, wijst de boten toe.
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1.3.

Met schriftelijke toelating van het bestuur.

1.4.

Boten dienen na gebruik (zowel na oefening als verplaatsing) degelijk afgedroogd , in de
voorziene rekken geplaatst.

1.5.

De clubboten dienen steeds met botenwagen vervoerd te worden, indien deze laatste voor
de verplaatsing gebruikt wordt.

PERSOONLIJKE BOTEN EN PADDELS
art.1

1.1.

Enkel toegestaan met toelating en in bijzijn van de eigenaar

1.2.

Met schriftelijke toelating van eigenaar , met duidelijke vermelding van: boottype, naam en
nummer, datum of periode van toelating, met max. periode van 1 jaar ; geldend voor welke
waterwegen.

1.3.

Overtredingen zullen ten strengste beteugeld worden, en kunnen zelfs de uitsluiting tot
gevolg hebben.

B. DE CLUBAFGEVAARDIGDE
art.1

1.1.
Zal de vereniging tijdens de officiele toertochten en wedstrijden op de
voorvergaderingen of aanmeldingen vertegenwoordigen.

1.2.

Zowel op de toertochten als de wedstrijden, dienen alle deelnemende leden zich naar zijn
of haar richtlijnen te schikken.

C. GEBRUIK EN HET SLEPEN VAN DE BOOTSWAGEN
art. 1

Het gebruik van de bootswagen is voorbehouden tot het vervoer van boten naar de
officiele wedstrijden, officiele toertochten en trainingen. Gebruik voor de trainingen is
slechts toegestaan indien deze niet samenvallen met voorziene wedstrijden of toertochten,
waar het gebruik van de bootswagen vereist is.Deze verplaatsing moet steeds geschieden
onder leiding van trainer of vervanger.Voor alle ander verplaatsingen is steeds de
schriftelijke toelating van het bestuur vereist.

art. 2

Bij samenvallen van wedstrijden en toertochten op éénzelfde dag dient steeds voorrang
verleent aan het vervoer van de wedstrijdboten, indien op die wedstrijden de K2 of K4
boten gebruikt worden.

art. 3
art. 4

Enkel boten, toebehorende aan leden van A.K.K.C., mogen vervoerd worden.
Indien er meer boten moeten geladen worden dan plaatsen aanwezig, dient er steeds
voorrang verleent aan de K2 en K4 boten.
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art. 5

Ieder vaarder die gebruik maakt van de bootswagen dient zelf zijn boot te laden en te
lossen en voor degelijke vasthechting te zorgen.

art. 6

Iedereen die zijn boot per bootswagen laat vervoeren dient een schriftelijke verklaring te
ondertekenen waarin hij zowel de vereniging als de voerder van de trekwagen volledig
ontslaat van alle verantwoordelijkheid voor eventuele schade, opgelopen tijdens het
vervoer.

art. 7

Het slepen van de bootswagen mag enkel geschieden door het bestuur gemachtigde
personen.

art. 8

Het slepen van de bootswagen geschiedt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de
voerder van de sleepwagen. Bij het aanvaarden van slepen, ontslaat de voerder van de
sleepwagen, de vereniging volledig van alle verantwoordelijkheid voor eventuele
kwetsuren of schade aan personen, eigen voertuig of uitrusting.

art. 9

De bootswagen dient steeds geladen en uitgerust te zijn volgens de normen, voorzien in
de wegcode.

art. 10

De voerder van de sleepwagen is steeds gehouden de bootswagen na gebruik te stallen
op de voorziene plaats(kleine loods of onder afdak)

art. 11

Alle eventuele geschillen en onvoorziene gevallen zullen onwederroepelijk door het
bestuur beslecht worden.

Oelegem 01-02-2006

De voorzitter.
*****************
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