HUISHOUDELIJK REGLEMENT
asbl ASBTD/BSVGG
vzw NN 447583536.

1 Asbl Association Sportive Belge des Transplantés et dialysés / Vzw Belgische
Sportvereniging voor Getransplanteerden en Gedialyseerden is tweetalig. Elk lid
heeft het recht zijn/haar eigen taal te gebruiken.
2 Dit reglement is van toepassing op alle bijeenkomsten van de vereniging alsook
aan de evenementen waaraan de vereniging deelneemt.
3 Iedereen is welkom onafgezien van geslacht, taal, leeftijd en ervaring in het
sporten. Lidmaatschap aan de vzw impliceert respect voor de alle
getransplanteerden, donoren en supporters. Personen die dit reglement niet
aanvaarden kunnen niet deelnemen aan enige activiteit van ASBTD/BSVGG. Het
niet naleven van het reglement houdt uitsluiting in van het lid.
4 Behoudens andersluidend bericht gaan alle bijeenkomsten en vergaderingen
(sport- en andere bijeenkomsten) door in Sportcentrum Blocry, Sportplein 1, 1340
Ottignies (Louvain la Neuve).
5 Alle communicatie betreffende vergaderingen, bijeenkomsten en de initiatieven
gaan altijd en alleen via de secretaris.
6 Sponsoring in functie van de deelname aan een initiatief van ASBTD/BSVGG
wordt steeds eigendom van ASBTD/BSVGG andere behandeling wordt aanzien als
diefstal ten nadele van vzw ASBTD/BSVGG.
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7 Om volwaardig lid te zijn moet het lidgeld conform de statuten betaald zijn (binnen
de 60 dagen na de aanvang van het nieuwe kalenderjaar (1 maart volgend jaar of
binnen de 60 dagen na de datum waarop betrokkene zijn/haar lidmaatschap heeft
aangevraagd). Verenigingen kunnen geen lid worden van asbl / vzw ASBTD –
BSVGG.
8 Elke persoon die het volledige vorige kalenderjaar effectief lid was en de
vergaderingen in het voorbije jaar aanwezig is geweest (behoudens een gemelde
afwezigheid) kan toegelaten worden voor deelname aan de evenementen in het
volgende kalenderjaar indien het lidgeld van het lopende jaar is betaald.
9 Personen die hieraan niet voldoen en toch wensen deel te nemen aan een
voormeld initiatief betalen eerst hun lidgeld verhoogd met een administratieve som
van 50 Euro te voldoen op rekening BE61250016037017 van de ASBTD/BSVGG
met vermelding van Naam en Voornaam,+ lidgeld + jaar voor het lopende jaar. Het
lidmaatschap begint dan te lopen na de effectieve betaling van het lidgeld.
10 Bewijs van kennis van de regels van de gekozen sporten is onontbeerlijk alvorens
aan wedstrijden kan deelgenomen worden.
11 Elke deelnemer aan kan best in het bezit zijn van geschikt sport- en materiaal
uitrusting. Meestal is er voor speciale uitrusting de mogelijkheid materiaal te huren
of te lenen. Hieraan zijn specifieke regels verbonden opgelegd door de plaatselijke
organisatie (Sportcentra, LOC of organiserende vereniging).
12 Alle deelnemers zijn verplicht het door het bestuur goedgekeurde uniform aan te
kopen van de vereniging. Deze uitrusting is verplicht te dragen gedurende de
activiteiten tenzij de voorzitter of bij ontstentenis de Team Manager hierover anders
beslist. Deze mededeling zal onder normale omstandigheden gedaan worden op
de eerstvolgende bijeenkomst voor het begin of tijdens het evenement indien de
noodzaak daartoe bestaat.
13 Vragen of problemen aangaande het lopende evenement /sporten worden steeds
in de mate van het mogelijke op voorhand aan de Team Manager gesteld die
hiervoor bijkomende info kan verzamelen of indien nodig contact zal opnemen met
de LOC. De meegedeelde beslissing hierin is absoluut en onbetwistbaar.
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14 Gedurende de Transplantspelen kan de Team Manager alle Team -Managers
meetings bijwonen en nadien een bijeenkomst organiseren indien er geen andere
afspraken zijn gemaakt. De Team Manager bepaald of en wanneer er een op
voorhand aangeduide persoon zal vergezellen.
15 De deelnemers verbinden zich ertoe onderhavig reglement, elkaar te respecteren
en de regels eigen aan het leven in gemeenschap na te leven. Ze zullen op tijd
komen en deelnemen aan de briefings (ten minste voor de proeven waaraan zij
zullen deelnemen). Bijzondere vragen aangaande de komende wedstrijden worden
op voorhand gevraagd aan de Team Manager. Bij het niet respecteren van de
regels kan betrokkene zonder verwittiging worden uitgeschreven voor de deelname
waarvoor die persoon de volgende dag is ingeschreven.
16 Elke deelnemer (atleet of supporter) zal zich in alle omstandigheden waardig
gedragen. Indien ze op de hoogte zijn van artikels, radio en/of televisieuitzendingen i.v.m. het evenement zullen ze dit vrijwillig aan de Team Manager
melden zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten.(eventueel met link
van publicatie)
17 De individueel rechtmatig gewonnen medailles en bekers blijven steeds eigendom
van de deelnemers. Bij het winnen van een wisselbeker moet deze na
overeenkomst weer ingeleverd worden.
18 Iedereen wordt graag aangemoedigd, daarom is het ook aangenaam indien
iedereen tracht zoveel als mogelijk andere sporters aan te moedigen.
Het bestuur van asbl - ASBTD - BSVGG vzw dankt nu reeds iedere deelnemer voor haar/zijn
inzet en respect.

Gelezen en goed gekeurd:
Naam en voornaam: ….................................................................................................
Handtekening

: ….................................................................................................
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