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INTERN REGLEMENT V.Z.W. KZK - KONINKLIJKE KORTRIJKSE ZWEMKRING
Het Interne reglement beschrijft de interne werking van de vzw Koninklijke Kortrijkse Zwemkring.
Het is opgesteld om duidelijke afspraken te maken voor het gedrag en de houding van elk lid van
de club. Elk lid dat zich aansluit bij KZK, aanvaardt dit reglement en wordt gehouden tot de
toepassing ervan. De aansluiting bij KZK manifesteert zich door de betaling van het lidgeld. Het
bestuur kan desgewenst het reglement aanpassen, met een gewone meerderheid. Het Interne
Reglement wordt gepubliceerd op de website van de club. Elk lid dat een exemplaar wenst, kan
dat aanvragen op het secretariaat. Dat exemplaar kan zowel op papier als elektronisch afgeleverd
worden.
0. ORGANISATIE VAN DE CLUB
De V.Z.W. KZK kent volgende structuur:
1/ Bestuur
1.1. Dagelijks bestuur
1.1.1. Voorzitter
1.1.2. Secretaris
1.1.3. Penningmeester
1.2. Raad van Bestuur (dagelijks bestuur + extra bestuurders)
1.3. Algemene Vergadering (raad van bestuur + hoofdtrainer)
2/ Trainers / sportieve cel
3/ Zwemmers
3.1 niet - vergunninghouders
3.2 vergunninghouders
3.3 vergunninghouders: indeling in diverse niveaus
3.4. zwemreglementen
3.5. Reglement open water
3.6. Reglement clubkampioenschap / aanduiden clubkampioen
4/ Officials en afgevaardigden
5/ Losse medewerkers / ondersteunend comité
Elk onderdeel van deze structuur wordt afzonderlijk toegelicht. Naast een gedragscode voor elk lid
van de club, wordt ook een tuchtreglement gehanteerd. Tot slot worden nog een aantal algemene
bepalingen beschreven.
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1. BESTUUR
Het Bestuur wordt aangesteld en oefent zijn functie uit zoals omschreven in de statuten van de
vzw KZK. Het Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur (Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris en
Penningmeester), de Raad van Bestuur (Dagelijks Bestuur + extra bestuursleden) en de Algemene
Vergadering (Raad Van Bestuur + hoofdtrainer). Deze mensen zijn terug te vinden op de site en
worden ingeschreven in het ledenregister dat zich op het secretariaat bevindt.
1.1 Dagelijks Bestuur
De leden van het Dagelijks Bestuur worden in de statuten per functie genoemd. Hun taak bestaat
er in om de dagelijkse leiding van de club waar te nemen. Zij kunnen hiervoor zelfstandig
beslissingen nemen, die desgevallend toegelicht worden op de maandelijkse bestuursvergadering.
1.1.1. Voorzitter: neemt de dagelijkse leiding van de club op zich, vertegenwoordigt de club op
diverse vergaderingen en evenementen, draagt de eindverantwoordelijkheid, beschikt over een
rechtsgeldige handtekening, kan alle daden stellen om de club goed te besturen.
1.1.2. Secretaris: zorgt voor de het dagelijkse bestuur van de club en voert hiervoor alle
handelingen uit die hij/zij nodig acht. Hiervoor beschikt de secretaris over een specifieke
taakomschrijving. De secretaris beschikt over een rechtsgeldige handtekening. Hij/zij rapporteert
over zijn handelingen aan de Raad van Bestuur en desgevallend aan de Algemene Vergadering.
1.1.3. Penningmeester: zorgt voor het dagelijkse financiële bestuur van de club.
1.2. De Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur staat in voor het dagelijkse beheer van de club. Ze legt hiervoor
verantwoording af ten opzichte van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kan binnen
haar bevoegdheden diverse bestuursdaden stellen, conform de statuten en de bevoegdheden die
ze gekregen heeft van de Algemene Vergadering.
De leden van de Raad van Bestuur
- hebben het recht om het dagelijks bestuur te controleren
- kunnen een specifieke taak toegewezen krijgen door het bestuur
- de leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen alle niet-werkende leden van de club
De Raad van Bestuur komt maandelijks samen, behalve in de vakantiemaanden, op elke eerste
woensdag van de maand, tenzij anders wordt beslist op de vergadering. Er worden steeds notulen
van de vergadering gemaakt, die elektronisch bijgehouden worden op de zetel van de vzw KZK.
De leden van de Raad van Bestuur worden bijgehouden in een ledenregister, op de zetel van de
vzw KZK. Alle bevoegdheden van de Raad van Bestuur (en de Algemene Vergadering) worden
geregeld door de gecoördineerde statuten van 14 februari 2011, neergelegd op de Rechtbank van
Kortrijk.
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Kandidaat-bestuursleden kunnen gekozen worden tijdens een bestuursvergadering met een
eenvoudige meerderheid. Het ontslag van bestaande leden gebeurt op dezelfde manier. In de loop
van het jaar kunnen nieuwe bestuursleden ten voorlopige titel aanvaard worden of kunnen
werkende bestuursleden ontslag krijgen of vragen. Deze aanstellingen en ontslagen worden steeds
bekrachtigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering.
1.3. Algemene Vergadering
Conform de wetgeving op de VZW's, bestaat de Algemene Vergadering uit de Raad van Bestuur
plus 1 extra lid. Bij KZK is dat extra lid de hoofdtrainer van de club.
De Algemene Vergadering komt één keer per jaar samen binnen de eerste 6 maanden van het jaar
en verleent kwijting aan het dagelijks bestuur en de raad van bestuur.
1.4. Rechtsgebied en voertaal
De Koninklijke Kortrijkse Zwemkring valt onder het gerechtelijk gebied Kortrijk. Elke betwisting
dient voor een rechtbank van dit rechtsgebied beslecht te worden. De voertaal van de club is de
Nederlandse taal. Elke communicatie van de club gebeurt uitsluitend in die taal, tenzij anders
beslist door het Bestuur.
2. TRAINERS
2.1. De trainers worden benoemd en ontslagen door het Bestuur, bij gewone meerderheid.
2.2. De trainers hebben als taak om - conform de statutaire bepalingen - sporters op te leiden en
te vervolmaken in de zwemsport.
2.3. De trainers kunnen redder zijn en dienen elk jaar de verplichte bijscholing te volgen.
Uitzonderingen worden enkel toegestaan door het bestuur en met inachtneming van het volgende
punt.
2.4. Op elke training dient minimum 1 gediplomeerd en bijgeschoold redder aanwezig te zijn,
conform de reglementering van Vlarem II. Deze redder kan tegelijkertijd ook trainer zijn, maar kan
zich dan niet in het water begeven. Elke trainer ziet toe op de strikte toepassing van deze regel.
2.5. Elke trainer wordt gevraagd om zich bij te scholen. Elke opleiding wordt betaald door de club.
De verplaatsingskosten zijn steeds ten laste van de cursist, tenzij anders beslist door de Raad van
Bestuur. De opleidingen en bijscholingen kunnen betrekking hebben op de zwemsport of
reddingtechnieken. De terugbetaling van elke opleiding dient door de trainer in kwestie zelf
gevraagd te worden aan het bestuur. De trainer legt daarvoor de nodige bewijsstukken voor.
2.6. Een trainer die een opleiding volgt op kosten van de club, engageert zich om daarna minimum
2 jaar in dienst te blijven van de club, vanaf de datum van het behalen van het diploma. Zo niet
kan de club de betaalde kosten volledig recupereren bij de trainer.
2.7. Enkel de (hoofd)trainers beslissen over de deelname aan de wedstrijden. Zij selecteren de
wedstrijden en vervolgens ook de zwemmers die eraan kunnen deelnemen.
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Een zwemmer die - zonder toestemming van de trainer - toch deelneemt aan een wedstrijd, zal de
kosten hiervan zelf dragen. Ook de eventuele boetes komen dan volledig ten laste van de
zwemmer. Indien er te weinig zwemmers zijn voor een wedstrijd, kan de wedstrijd geannuleerd
worden.
2.8. Per wedstrijd worden, afhankelijk van het aantal zwemmers, trainers aangesteld als
begeleiders. Die selectie gebeurt door de hoofdtrainer. Er wordt met een beurtrol gewerkt zodat
alle trainers de kans wordt geboden om op een wedstrijd aanwezig te zijn. Tijdens de wedstrijd
zorgt de trainer voor de opwarming van de zwemmers, houdt de zwemmers samen en/of bij zich,
verwittigt de afgevaardigde indien een speciale prestatie (A-tijd, haai, provinciaal record,
clubrecord) gezwommen werd.
2.9. Elke trainer is ten laatste bij de start van de opwarming van een wedstrijd aanwezig.
2.10. Elke trainer is ten laatste 5 minuten voor de start van de training in het zwembad aanwezig.
2.11. Elke trainer draagt uitsluitend Speedokledij op de wedstrijden, zijnde polo, short en training;
tenzij anders overeengekomen is door het bestuur met de hoofdsponsor All Sport.
2.12. Een trainer kan enkel door het bestuur geëvalueerd worden. De trainer is dan ook enkel
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De trainer kan enkel door het bestuur
gesanctioneerd worden. De opeenvolgende sancties zijn: mondelinge verwittiging, schriftelijke
verwittiging, schorsing, verwijdering. De trainer heeft het recht om gehoord te worden door het
bestuur. De opeenvolging van de sancties kan aangepast worden, indien het Bestuur oordeelt dat
het om uitzonderlijke feiten gaat.
2.13. De trainer is geen enkele ouder verantwoording verschuldigd. De trainer kan - indien hij dit
zelf wenst - uitleg verschaffen aan de ouder omtrent de prestaties en het gedrag van een
zwemmer.
3. ZWEMMERS
3.0. Algemene bepalingen
3.0.1 Iedereen kan lid worden van de vzw KZK. Dit gebeurt door de betaling van
het lidgeld. Voor elke groep wordt wel een maximum aantal deelnemers vastgelegd
door de trainersstaf. Het feit dat men lid wordt van KZK impliceert de
onvoorwaardelijke aanvaarding van het Interne Reglement.
De lidmaatschapsbijdragen worden vastgelegd door het bestuur. Onder geen
beding worden reeds gestorte lidgelden terugbetaald. De enige uitzondering die op
de terugbetaling van het lidgeld wordt gemaakt, is de stopzetting van het
lidmaatschap om medische reden. Om een terugbetaling om medische reden te
krijgen, moet een medisch attest voorgelegd worden, waaruit blijkt dat het lid niet
langer mag/kan zwemmen.
Bovendien gelden voor de terugbetaling volgende modaliteiten: de terugbetaling
bedraagt in de eerste helft van het seizoen (van 1 september tot 31 januari) de
helft van het inschrijvingsgeld. In de 2de helft van het seizoen (vanaf 31 januari)
wordt geen lidgeld teruggestort. Deze data staan volledig los van het moment van
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inschrijving en betaling van het lidgeld.
Voor de competitiegroepen KZK T Team, KZK Team, KZK Jeugdteam en
Clubwerking 1, wordt jaarlijks een extra 'zwemwaarborg' van € 100,00 gevraagd, te
storten bij het lidgeld. Elke zwemmer die zijn jaarengagement nakomt en het door
hem/haar voorgeschreven parkoers afwerkt, krijgt deze waarborg terug, hetzij als
mindering in de bijdrage voor de zomerstage, hetzij onder een andere vorm. Elke
uitzondering op deze regel dient goedgekeurd te worden door de sportieve staf en
het bestuur.
3.0.2. Het bestuur kan een kandidaat-lid weigeren.
3.0.3. Enkel het bestuur kan een lid ontslaan.
3.0.4. Elk lid aanvaardt de reglementen van de club en leeft ze strikt na.
3.0.5. Ouders hebben geen inspraak in de club, noch op bestuurlijk, noch op
sportief vlak. Het is elke ouder ten strengste verboden zich in de badzone te
begeven.
3.0.6. Ouders, trainers en zwemmers kunnen via de aangeboden kanalen (bestuur,
website) vragen of voorstellen formuleren die aan het hoofdbestuur worden
voorgelegd.
3.0.7. Het bestuur van KZK mag foto's publiceren van leden van de club of van
activiteiten van de club, via welke drager ook. Elke gefotografeerde persoon kan
zich beroepen op het Belgische portretrecht, waarbij een persoon die niet wenst
dat een foto van zichzelf gepubliceerd wordt, dat per aangetekend schrijven aan het
Bestuur dient laten te weten.
3.0.8. Nieuw samengestelde gezinnen dienen één ouder als referentiepersoon op
te geven, waarbij geldt dat elke communicatie via die referentie-ouder verloopt en
elke financiële transactie via die referentie-ouder gebeurt.
3.0.9. Voor deelname aan grote kampioenschappen (Vlaams en Belgisch
Kampioenschap) moet verplicht deelgenomen worden aan de voorafgaande stage.
Indien zwemmers ten onrechte niet deelnemen aan de stage, worden ze in het
volgende seizoen naar een lagere groep doorverwezen.
3.0.10 Voor deelname aan het zomercriterium moet in de voorbereidingsperiode
dagelijks getraind worden, volgens de opgemaakte planning. Indien hieraan niet
voldaan wordt, zal de zwemmer van de inschrijvingslijst geschrapt worden en zijn
alle kosten die met de inschrijving gepaard gaan, ten laste van de zwemmer.
3.0.11 Ten laatste 15 minuten na de training of activiteit, eindigt het toezicht door
de trainer. Vanaf dat moment eindigt de verantwoordelijkheid van KZK.
3.0.12 Zwemmers die gedurende een langere periode niet trainen, zullen bij
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hervatting van de trainingen, rekening moeten houden met een periode van
inactiviteit op de wedstrijden. Die periode en de wedstrijden worden bepaald door
de (hoofd)trainer.
3.0.13 Zwemmers die het opgestelde trainingsschema voor een vakantieperiode
niet volgen, kunnen niet deelnemen aan de eerstvolgende wedstrijden, volgend op
de betreffende periode. Enkel de hoofdtrainer kan in samenspraak met de
zwemmer een aangepaste regeling aanbieden voor een vakantieperiode.
3.0.14 Het is aangewezen om bij aansluiting of in voorkomend geval de trainer of
het bestuur op de hoogte te brengen van de medische toestand van het lid, die
een invloed kan hebben op het functioneren binnen de club of die om bijzondere
aandacht vanwege de club vraagt. Elk lid zal regelmatig en op eigen initiatief een
medisch onderzoek ondergaan, dat hem/haar toelaat de zwemsport te beoefenen.
Competitiezwemmers dienen een medisch attest voor te leggen indien zijn een
vergunning willen bekomen. Daarnaast zullen competitiezwemmers zich regelmatig
medisch laten controleren, teneinde aan competitiezwemmen te kunnen doen.
3.0.15 Geen enkele zwemmer mag de fysieke of lichamelijke integriteit van een
andere zwemmer in het gedrang brengen of schaden, op welke wijze ook. Geen
enkele zwemmer mag handelingen stellen die ongewenst, ontoelaatbaar of
grensoverschrijdend zijn. Geen enkele zwemmer mag een ander intimideren of
ongewenst benaderen, hetzij een ander aanzetten tot grensoverschrijdend of
ongewenst gedrag.
3.1. Niet - vergunninghouders
3.1.1. Niet - vergunninghouders zijn leden zonder een licentie. Ze krijgen van de
club een doorgedreven zwemopleiding. Ze krijgen de kans om door te groeien naar
zwemmers met een vergunning.
3.1.2. Het aanbod voor niet - vergunninghouders wordt geëtaleerd op de website
van de club.
3.1.3. niet-vergunninghouders volgen dezelfde reglementen als vergunninghouders,
in zoverre die toepasbaar zijn op hen.
3.2. Vergunninghouders
3.2.1. Een vergunninghouder is een zwemmer met een licentie.
3.2.2. Elke vergunninghouder engageert zich om per seizoen minimum 5
wedstrijden te zwemmen.
Zoniet kan de club de kosten van de uitrusting (polo, short, badmuts en eventueel
training) – die elke vergunninghouder gratis krijgt - en de vergunning recupereren.
Het bestuur bepaalt de omvang van deze kosten.
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3.2.3. Elke vergunninghouder staat - zowel op de training, op de wedstrijden, op
diverse evenementen als op stages - onder het gezag, toezicht en
verantwoordelijkheid van de door KZK aangestelde trainers, afgevaardigden en/of
aanwezige bestuursleden.
3.2.4. Dit gezag is van toepassing vanaf het betreden tot het verlaten van het
zwembad of de sporthal, gedurende de hele training, wedstrijd of stage.
3.2.5. De groepsindeling, de trainingsprogramma's en de deelname aan wedstrijden
zijn de uitsluitende bevoegdheid van de verantwoordelijke trainer.
3.2.6. Elke zwemmer komt op tijd voor training en/of wedstrijd. Elke zwemmer start
op tijd zijn/haar trainingssessie of wedstrijd.
3.2.7. Elke zwemmer groet de trainer(s). Elke zwemmer gedraagt zich bovendien
hoffelijk, respectvol, rustig en sportief voor zijn volledige omgeving.
3.2.8. Elke schade - materieel of immaterieel - die door een zwemmer opzettelijk is
aangebracht, zal door de desbetreffende zwemmer volledig vergoed worden. De
schade kan zowel berokkend zijn jegens de club als geheel, als tegen een onderdeel
van de club.
3.2.9. Elke zwemmer werkt het volledige trainingsprogramma af, behalve indien de
trainer een afwijking toestaat. De zwemmer mag enkel het zwembad / sporthal
verlaten met uitdrukkelijke toestemming van de trainer.
3.2.10. Elke zwemmer die voortijdig een training of wedstrijd verlaat of dient te
verlaten om welke reden ook (sanctie, ziekte, …), blijft in de hal van het zwembad /
sporthal wachten tot beëindiging van de training of wedstrijd.
Wanneer een zwemmer toch het zwembad / sporthal verlaat, doet hij/zij dit steeds
op eigen verantwoordelijkheid en kan de club niet aansprakelijk gesteld worden
voor gebeurlijke ongevallen of andere voorvallen.
3.2.11. Wanneer een zwemmer niet kan trainen of deelnemen aan een wedstrijd,
verwittigt hij/zij steeds de trainer of afgevaardigde.
3.2.12. Elke niet toegelaten afwezigheid zal aan de ouders gemeld worden.
3.2.13. Elke zwemmer gebruikt uitsluitend Speedo-uitrusting. Op wedstrijden draagt
hij/zij de KZK-uitrusting. Enkel de KZK-badmuts is toegestaan. Bij de prijsuitreiking
is de uitrusting of een KZK-training verplicht. Tenzij anders overeengekomen is door
het bestuur met de hoofdsponsor All Sport.
3.2.14. Geen enkele zwemmer heeft het recht om individuele sponsoring te hebben,
tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.
3.2.15. Bij wedstrijden zitten alle KZK-zwemmers samen. Ze zijn tevens
verantwoordelijk voor de orde en netheid in hun omgeving (lege flessen,
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verpakkingen, fruitresten en allerlei ander afval zelf in de vuilnisbak gooien). De
club is niet verantwoordelijk voor diefstal tijdens de wedstrijden en trainingen.
3.2.16. Elke zwemmer die zich ingeschreven heeft voor deelname aan een wedstrijd
en die niet tijdig zorgt voor een (dokters)attest, zal persoonlijk dienen in te staan
voor de kosten van de niet-deelname. Bovendien zal ook het inschrijvingsgeld voor
de betreffende wedstrijd verhaald worden op de zwemmer. De kost van het
inschrijvingsgeld is de reëel betaalde prijs. De kost van de forfait bedraagt minimaal
€ 15,00 per ingeschreven race.
Een zwemmer die gedurende een vakantieperiode niet traint (bv. omwille van een
reis), kan in de eerstvolgende drie weken niet deelnemen aan wedstrijden. De drie
weken worden gerekend vanaf het einde van de vakantieperiode. De zwemmer
die zich toch inschrijft voor een wedstrijd binnen deze periode, zal niet mogen
deelnemen aan deze wedstrijd en wordt bovendien gehouden tot betaling van alle
kosten (inschrijfgelden en forfaits) voor deze wedstrijd.
3.2.17. Elke zwemmer dient persoonlijk zijn/haar prijs/medaille af te halen, of voor
vervanging te zorgen indien het reglement dit toelaat. Dit is níet de taak van de
afgevaardigde of trainer.
3.2.18 Een zwemmer die een selectie weigert (club, provincie, bond,...) kan op
dezelfde dag geen andere wedstrijd zwemmen.
3.2.19 Een zwemmer die een selectie voor een aflossing weigert, kan op dezelfde
dag geen enkele andere wedstrijd zwemmen. De selectie voor een aflossing gebeurt
op basis van besttijden. Op de dag van de wedstrijd gebeurt de definitieve selectie
door de trainer, op basis van (1) de oorspronkelijke besttijd én (2) het vormpeil
(eventueel bewezen door ter plekke gezwommen tijden) én (3) de attitude van de
zwemmer.
3.2.20 Bij meerdaagse wedstrijden dient elke zwemmer er rekening mee te houden
dat hij/zij meerdere dagen dient te zwemmen. In samenspraak met de (hoofd)
trainer, kan dit aangepast worden.
3.2.21 Bij wedstrijden waarin ook aflossingen gezwommen worden, dient elke
zwemmer er rekening mee te houden dat hij/zij kan geselecteerd worden voor
een aflossing. (zie ook 3.2.19)
3.2.22 Geen enkele zwemmer mag alcohol, drugs of verdovende middelen in
zijn/haar bezit hebben. Bovendien mag geen enkele zwemmer drugs of verdovende
middelen gebruiken en misbruik van alcohol maken. Bij niet naleving van deze
bepaling houdt de club het recht een passende sanctie te treffen.
3.2.23 Elke zwemmer dient het dopingreglement - zoals voorgeschreven door de
Vlaamse Zwemfederatie - te respecteren. Bij vaststelling van gebruik van doping of
doperende middelen - zonder een gerechtvaardigde medische oorzaak - zal de
zwemmer met onmiddellijke ingang geschorst worden voor alle activiteiten van de

KONINKLIJKE KORTRIJKSE ZWEMKRING v.z.w.
Aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie/K.B.Z.B.

Bankrelatie : 979-1712166-24

IR 2018 2019
e

2018 - 2019

club, in afwachting van een beslissing ten gronde door het bestuur.
3.2.24 Elke zwemmer die door eigen fout niet tijdig aan de start van een wedstrijd
verschijnt en hierdoor een forfait veroorzaakt, zal voor deze wedstrijd het startgeld
vermeerderd met een boete van € 15,00 dienen te betalen.
3.2.25 Elke zwemmer die deelneemt aan een stage van KZK, verbindt er zich toe
om het stagegeld ten laatste op de vervaldag te betalen. Tijdens de stage staat elke
zwemmer onder het gezag van de trainers en begeleiders. Een zwemmer die de
stageplaats verlaat – om welke reden ook – zonder de uitdrukkelijke toestemming
van een begeleider of trainer, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Met andere
woorden: KZK kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen
indien een zwemmer zonder uitdrukkelijke toestemming de stageplaats verlaat.
Deze reglementering is eveneens van toepassing voor elk verblijf in een hotel,
voor een activiteit onder begeleiding van KZK.
3.3 Vergunninghouders: indeling in diverse niveaus
3.3.1. De vergunninghouders worden op basis van leeftijd én prestatie ingedeeld in
diverse groepen. Die groepsindeling kan desgewenst vrij aangepast worden door
het Bestuur.
3.3.2. De indeling gebeurt met uitdrukkelijke goedkeuring van de
hoofdtrainer/coördinator en het advies van de sportieve cel. Elke zwemmer
ondertekent een verbintenis voor het desbetreffende seizoen.
3.3.3. Voor elke groep gelden specifieke reglementeringen:
3.3.3.1. Groepen Clubwerking / competitie
- alle reglementen zijn van toepassing op deze categorieën
- bovendien dient elke zwemmer minimaal 5 wedstrijden per seizoen
te zwemmen
- elke zwemmer krijgt een gratis uitrusting, bestaande uit een polo
en een rok of short. Deze uitrusting dient verplicht bij elke wedstrijd
gedragen te worden. Bij verlies dient de zwemmer een nieuwe
uitrusting aan te kopen.
- gratis uitrusting wordt naar noodwendigheid verstrekt
- indien een zwemmer van deze categorie niet aan zijn/haar
verplichtingen voldoet, dient de kost van de uitrusting terugbetaald
te worden. Het bestuur bepaalt die kostprijs.
3.3.3.2. Groepen Jeugdteam / KZKteam / KZK T Team / competitie
- alle reglementen zijn van toepassing op deze categorieën
- deze kernen worden ingedeeld op basis van een specifiek aantal
punten van de Rudolphtabellen, die bovendien/desgevallend
behaald dienen te worden over meerdere afstanden en stijlen en
met uitsluiting van de 50 meter - afstanden. De specifieke eisen
worden elk jaar kenbaar gemaakt aan de zwemmers.
- Voor de competitiegroepen kan het bestuur tussenkomen in de
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kosten van de laktaattesten, bloedonderzoeken (afname en
onderzoek), cardiologisch onderzoek, SDE-testen, fysiologische
testen, voedingsonderzoek, trainingsoutfit, stages, hotelkosten en
eventuele andere kosten.
- Deze tussenkomsten worden geregeld via bestuursbeslissingen en
tijdig meegedeeld.
- Elke zwemmer krijgt een gratis uitrusting , bestaande uit een polo
en rok of short. Daarnaast krijgt elke zwemmer één badmuts.
- Jeugdteam, KZK Team en KZK T team krijgen naar noodwendigheid
en na goedkeuring door het bestuur een trainingspak
- Gratis uitrusting wordt naar noodwendigheid verstrekt.
3.3.3.3. Niet opvolgen van het engagement
- elke competitiezwemmer gaat een engagement aan, waarmee
hij/zij zich verklaart akkoord met de specifieke eisen omtrent
zijn/haar statuut. Dit engagement ontstaat door aansluiting bij KZK
- Bij verbreking van de samenwerking of bij niet nakomen van de
eisen, dient het lid de gemaakte kosten integraal terug te
betalen. Het bestuur bepaalt de omvang van die kosten.
- elke zwemmer is verplicht om op elke wedstrijd zijn volledige
trainingsoutfit te dragen, vanaf aankomst tot en met vertrek.
3.4. Zwemreglementen
- de inschrijvingen voor een zwemwedstrijd gebeuren enkel met goedkeuring van de
trainer en bij voorkeur via het inschrijvingssysteem van de club. De inschrijvingen
gebeuren enkel door de sportsecretaris of een lid van het bestuur.
- het bestuur kan de inschrijvingen beperken, onder meer omwille van de kostprijs.
- het bestuur kan een wedstrijd schrappen, indien er te weinig deelnemers zijn
- wanneer er voor een wedstrijd geen officials beschikbaar zijn, dan kunnen enkel de
kinderen van de afgevaardigde en van de trainer(s) zwemmen. Wanneer er onvoldoende
officials beschikbaar zijn, dan kunnen enkel de kinderen van de official(s), de
de afgevaardigde en de trainer(s) zwemmen
- selectie voor belangrijke kampioenschappen gebeuren enkel door de trainers.
- Geldprijzen gewonnen door de club, zijn eigendom van de club.
- Geldprijzen gewonnen door individuele zwemmers, mogen door die zwemmers gehouden
worden, tenzij vooraf anders werd beslist door het bestuur.
- Geldprijzen die gewonnen worden in een aflossing, zijn eigendom van de club, tenzij het
bestuur daar vooraf anders over beslist.
- de zwemmer moet de deadline van de inschrijvingen respecteren. Wie te laat is, wordt
niet ingeschreven.
3.5. Reglement Open Water
- elke zwemmer die “Open Water” wenst te zwemmen, vraagt hiervoor de goedkeuring aan
de hoofdtrainer en zijn teamtrainer.
- de wedstrijden Open Water mogen de voorbereiding en de afwikkeling van het reguliere
zwemseizoen niet in het gedrang brengen.
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- de inschrijvingen gebeuren via de verantwoordelijke Open Water, die door het bestuur
aangeduid wordt.
- wanneer er voor een wedstrijd geen of onvoldoende officials aanwezig zijn, dan kan de
deelname ofwel geweigerd worden ofwel zullen de deelnemende Open Water zwemmers
zelf instaan voor de kosten die hieraan verbonden zijn (zie verder).
- indien een ingeschreven zwemmer toch niet deelneemt aan een wedstrijd, dient hij/zij
persoonlijk de organiserende club op de hoogte te brengen. Elke kost die hieraan
verbonden is, zal door de Open Water zwemmer zelf betaald moeten worden.
- Voor alle kosten, inschrijvingsgelden en boetes geldt: de zwemmer betaalt steeds zelf
zijn/haar inschrijvingsgeld. Elke boete of kost (door bijvoorbeeld: te kort aan officials,
geen afzegging voor een wedstrijd, geen afzegging voor een prijsuitreiking, …) zal steeds
door de zwemmer of pro rata door de deelnemende zwemmers betaald worden.
- Voor de afrekening van deze kosten, zal elke Open Water zwemmer, conform het
systeem van de hoogste competitiegroepen, bij het lidgeld een waarborg van € 100,00
betalen. Indien een zwemmer die waarborg reeds betaalde omwille van zijn/haar
lidmaatschap in een zwemgroep, hoeft geen extra waarborg betaald te worden.
- Elke kost (behalve het inschrijvingsgeld per wedstrijd, dat de zwemmer zelf betaalt) zal
van deze waarborg afgehouden worden. Het saldo van de waarborg zal – conform het
reglement bij het reguliere zwemmen – in mindering gebracht worden van de bijdrage
aan de stage, of op een andere wijze of onder een andere vorm terugbetaald worden,
na goedkeuring door het bestuur.
- Elke zwemmer draagt steeds de clubuitrusting op elke wedstrijd.
- Er wordt geen extra begeleiding vanuit de club door een trainer voorzien
- De voorbereiding buiten het reguliere seizoen gebeurt door de zwemmer zelf, maar mag
geen negatieve invloed hebben op de trainingen en prestaties dat reguliere seizoen.
3.6. Reglement Clubkampioenschap / aanduiden clubkampioen
- Elk jaar organiseert KZK een wedstrijd die de naam “KZK Clubkampioenschap” krijgt.
- Op die wedstrijd worden de clubkampioenen aangeduid, voor zowel de A-zwemmers als
de B-zwemmers, telkens bij de heren en de dames.
- Vanaf 2017 zullen de clubkampioenen nog gehuldigd worden op die dag, maar zal de
toekenning van de titel “clubkampioen” geschieden op basis van de beste prestatie
gerealiseerd in het jaar vóór die kampioenschappen.
Die beste prestatie zal bepaald worden aan hand van de Franse leeftijdstabellen (die een
score per stijl op basis van leeftijd geeft) en zal berekend worden op de 100 meter vrije
slag en de 100 meter persoonlijke stijl van elke zwemmer. Desgevallend zal de persoonlijke
stijl bepaald worden door de stijl met het beste resultaat volgens de genoemde tabellen.
- De eerste in de ranking draagt een jaar lang de titel van “Clubkampioen”, hetzij bij de
A-zwemmers, hetzij bij de B-zwemmers, en zowel bij de dames als bij de heren.
- De drie eerste plaatsen worden voor elke categorie en voor elk geslacht beloond met een
geldprijs, waarvan het bestuur elk jaar de omvang bepaalt.
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4. OFFICIALS EN AFGEVAARDIGDE
4.1 Officials
4.1.1. Elk lid van de club kan - vanaf de leeftijd van 17 jaar - de opleiding
volgen voor official.
4.1.2. De club betaalt de opleiding. De verplaatsingskosten zijn ten laste van
de kandidaat-official.
4.1.3. De official ontvangt geen vergoeding van de club voor zijn
prestatie(s), tenzij het Bestuur anders beslist.
4.2. Afgevaardigde
4.2.1. de afgevaardigde is de verantwoordelijke van de club op een
zwemwedstrijd. Hij is spreekbuis van de club en de link tussen de jury en de
club.
4.2.2. hij verzorgt de administratie van de wedstrijd.
4.2.3. hij is mede verantwoordelijk voor de zwemmers, zowel qua
aanwezigheid als qua discipline.
4.2.4. hij/zij is tijdig aanwezig op de wedstrijd (minimum 1 uur voor
aanvang) en tekent voor aanwezigheid op het jurysecretariaat, met
aanvulling van zijn/haar licentienummer. Desgevallend dient er per
dagdeel getekend te worden.
4.2.5. hij/zij haalt de papieren af op het wedstrijdsecretariaat en verdeelt
deze aan wie ze nodig heeft. Desgevallend koopt hij/zij extra programma's.
Hij/zij dient de kosten in bij de secretaris of penningmeester.
4.2.6. Indien nodig betaalt hij/zij de startgelden op het
wedstrijdsecretariaat.
4.2.7.Hij/zij vult de forfaitlijsten in en bezorgt deze op het
wedstrijdsecretariaat.
4.2.8. Hij/zij zorgt voor het invullen van de documenten m.b.t. speciale
prestaties (haai, provinciaal record), brengt deze documenten
naar het wedstrijdsecretariaat, haalt ze achteraf ook op en bezorgt
uiteindelijk deze documenten bij de secretaris van de club.
4.2.9. hij/zij haalt achteraf alle documenten en bezorgt deze bij de
secretaris.
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4.2.10. Hij/zij dient - desgevallend - een klacht in en volgt deze op.
4.2.11. Hij/zij zorgt - samen met de trainer - dat de zwemmers tijdig aan de
start zijn en tijdig aanwezig zijn op de prijsuitreiking.
4.2.12. Hij/zij rapporteert aan trainers en/of bestuur.
4.2.13. de afgevaardigde is verantwoordelijk voor de opvolgingspapieren.
Hij/zij zorgt dat deze ingevuld en verwerkt worden.
4.2.14. Hij/zij heeft kennis van het wedstrijdprogramma en de
wedstrijdreglementen. Het is aangewezen om die zaken op papier mee te
nemen naar de betreffende wedstrijd.
4.2.15. Conform de zwemreglementen (zie 3.4.) zal de afgevaardigde de
betreffende zwemmers er op wijzen dat eventuele geldprijzen die gewonnen
worden in een aflossing, eigendom zijn van de club. Hij/zij zal die geldprijs
in ontvangst nemen en aan de penningmeester bezorgen. Eventuele andere
(geld)prijzen die de club toekomen, worden ook door de afgevaardigde in
ontvangst genomen en op het clubsecretariaat bezorgd.
4.2.16 De afgevaardigde controleert de prestatietijden (haai, provinciale
records, Vlaamse records, Belgische records e.a.). Hij/zij vult hiervoor het
homologatieformulier in en zorgt voor ondertekening door de wedstrijdleiding. Hij/zij bezorgt dit formulier op het secretariaat van de club.
4.2.17 De beschrijving van de taken van de afgevaardigde maakt ook deel
uit van een apart document “Afgevaardigde KZK: takenlijst” dat door elke
afgevaardigde opgevraagd kan worden.

5. LOSSE MEDEWERKERS / ONDERSTEUNEND COMITÉ
Losse medewerkers zijn mensen die occasioneel meehelpen bij de organisaties van de club.
Zij zijn bij voorkeur lid van de club (statuut niet-vergunninghouder) en worden op die
manier verzekerd. Zij kunnen op geen enkel moment aanspraak maken op een vergoeding.
Zij hebben geen inspraak op bestuurlijk of sportief vlak. Zij kunnen toetreden tot het
ondersteunend comité. Elke actie van het dit comité onder steunt de volledige werking van
de club. De inkomsten van elke actie die door dit comité ondersteund wordt, zal door het
bestuur aangewend worden naar noodzakelijkheid en ten gunste van de hele club.
6. TUCHTREGLEMENT
6.1. De trainer, de afgevaardigde en/of het bestuurslid kan op ieder ogenblik een lid dat
een inbreuk maakt tegen het reglement, bestraffen door hem/haar onmiddellijk het water
te doen verlaten, desgevallend niet verder te laten deelnemen aan de wedstrijd of stage,
waarbij het lid in het zwembad blijft tot het einde van de training, wedstrijd of stage.
Elke kost die hierdoor gegenereerd wordt, is ten laste van de zwemmer.

KONINKLIJKE KORTRIJKSE ZWEMKRING v.z.w.
Aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie/K.B.Z.B.

Bankrelatie : 979-1712166-24

IR 2018 2019

2018 - 2019

e

6.2. De opeenvolgende sancties bij wangedrag zijn:
6.2.1. mondelinge verwittiging: deze kan gegeven worden door elke trainer,
afgevaardigde of bestuurslid van de club.
6.2.2. schriftelijke verwittiging: deze kan enkel gegeven worden door het Bestuur.
De zwemmer heeft steeds het recht gehoord te worden door het bestuur en de
desbetreffende trainer(s).
6.2.3 schorsing: deze kan enkel uitgesproken worden door het Bestuur. De
zwemmer heeft steeds het recht gehoord te worden door het Bestuur.
6.2.4. uitsluiting: deze kan enkel uitgesproken worden door het Bestuur. De
zwemmer heeft steeds het recht gehoord te worden door het Bestuur.
Sancties worden steeds genotuleerd. De zwemmer en zijn ouders hebben steeds
het recht gehoord te worden door het bestuur en de trainer(s). De zwemmer en/of
de ouder(s) hebben recht op inzage van de notulen.
De opeenvolging van de sancties geldt wanneer een zwemmer na een eerste
(mondelinge) verwittiging zijn/haar gedrag niet verbetert.
Indien de zwemmer na een eerste (mondelinge) verwittiging opnieuw de
reglementen volgt, en binnen een termijn van 1 maand geen inbreuk meer pleegt
tegen de reglementen, vervalt de sanctie.
Echter, het Bestuur kan oordelen om bepaalde stappen in de sancties over te slaan,
wanneer het van oordeel is dat de feiten voldoende zwaar of belastend zijn. Het
Bestuur zal zijn oordeel motiveren en de betrokkene(n) inlichten.
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7. ALGEMENE EN AANVULLENDE BEPALINGEN
7.1. Elk lid van de club wordt geacht dit reglement gelezen te hebben, te kennen en te
respecteren. Elk lid van de club verklaart zich door het feit dat hij/zij deel uitmaakt
van de club, akkoord met de reglementen.
7.2 Dit reglement werd goedgekeurd op de vergadering van 11 december 2007 en kan te
allen tijde aangepast worden door het bestuur. De laatste aanpassingen werden
goedgekeurd op de bestuursvergadering van 13 mei 2015 en zijn onmiddellijk van kracht.
7.3. Sponsoring
7.3.1. De officiële kledijsponsor (uitrusting en zwemuitrusting) is Speedo. Elke
zwemmer en trainer draagt steeds kledij van dit merk. Elk ander merk is
uitgesloten.
7.3.2. Enkel het bestuur kan onderhandelen en beslissen over sponsoring.
7.3.3. Het is geen enkele zwemmer toegestaan om een eigen sponsor aan te
trekken, behalve met toestemming van het bestuur.
7.4. Bekers en wisselbekers worden steeds bewaard op het secretariaat van de club, tenzij
anders beslist wordt door het bestuur.
7.5. Speciale prestaties op de Belgische Kampioenschappen (open en jeugd) kunnen
beloond worden met een speedopakket, waardebon of ander cadeau. Deze beloning wordt
vastgelegd op een gewone bestuursvergadering.
Voor het bestuur van KZK vzw,
Bart Dewulf - Secretaris, juni 2018.

