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HUISHOUDELIJK REGLEMENT ATLETIEKCLUB HULSHOUT VZW
HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN
OPRICHTING – BENAMING – DOEL EN DUUR
Art. 1

In november 1972 werd atletiekclub Hulshout opgericht en draagt de vzw de naam "Atletiekclub
Hulshout". De vereniging behoudt zich het recht om in alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven,
en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming "A.C. Hulshout" of “Atletiek
Hulshout” te gebruiken.
De vereniging is gevestigd te 2235 Hulshout,Tiendenstraat1 in het gerechtelijk arrondissement
Turnhout. Zij staat gekend in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad als vzw met verenigingsnummer
430974067

Art.2

De vereniging heeft tot doel :
het bevorderen van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en de atletiek-, wieler- en zwemsport in
het bijzonder, en zulks in de ruimste zin van het woord; het verrrichten van alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staat en die kunnen bijdragen om dit te
verwezenlijken. Meer in het bijzonder zal de vereniging voor de atletieksport samenwerken met de
Koninklijke Belgische AtletiekBond (KBAB) en in het bijzonder de Vlaamse Atletiekliga (VAL), voor de
wielersport samenwerken met de Wielerbond Vlaanderen (WBV) en voor de duatlon en triatlonsport
met Vlaamse duatlon en triatlonliga (VTDL).
Zij verbindt zich er toe om correct de statuten en reglementering van de KBAB - VAL en WBV en hun
respectievelijke afdelingen, die zij verklaart te kennen, na te leven.

Art.3

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - BESTUUR
Art.4

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur zoals bepaald in de statuten.
De bijeenroeping van de vergaderingen worden bepaald door de statuten.
De vergaderingen hebben hoofdzakelijk maandelijks plaats in het sportcentrum, tenzij de raad anders
bepaalt.

Art.5

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies zijn
onverenigbaar.

Art.6

De bevoegdheid van de raad van bestuur wordt ook bepaald in de statuten.

HOOFDSTUK III. - ALGEMENE VERGADERING
Art.7

De algemene vergadering is het opperste gezag van de vereniging en haar besluiten verbinden
evenzeer de leden die niet of tegenstemmen.

Art.8

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen zoals bepaald in de statuten.

HOOFDSTUK IV. – BEGIN EN EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Art.9

Een persoon kan lid worden van onze vereniging, maar ook dit lidmaatschap beëindigen of
beëindigd zien zoals bepaald door de reglementen en de statuten van de VAL en binnen de
termijnen voorzien door het Decreet.

Art.10

Men kan verenigingslid worden door een aansluitingskaart, waarvan het model
is vastgesteld door de raad van bestuur van de VAL, te ondertekenen.

Art.11

Ieder persoon die een aansluitingskaart ondertekent, verklaart zich vrijwillig aan te sluiten en
zich te schikken naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging evenals
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naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de VAL, en naar de wedstrijd - en
sportreglementen.
HOOFDSTUK V. - WEDSTRIJDEN EN OEFENSTONDEN
Art.12

Het is de verenigingsleden enkel toegelaten onder de naam van Atletiekclub Hulshout vzw,
(HULS) deel te nemen aan wedstrijden, erkend door VAL en KBAB, teneinde in orde te zijn
met de verzekering.

Art.13

Al de deelnemers aan wedstrijden zijn onderworpen aan de bepalingen van dit reglement en
aan deze van de wedstrijd - en sportreglementen.

Art.14

Een atleet neemt enkel deel aan wedstrijden die vooraf kenbaar gemaakt worden via de
website en/of AC Hulshout nieuws. Indien een atleet wenst deel te nemen aan andere
wedstrijden dan deze op de clubkalender moet hij toelating vragen aan het trainerkorps en/of
raad van bestuur.

INSCHRIJVING VOOR WEDSTRIJDEN.
Art.15.1

Alleen verenigingsleden, in het bezit van een geldige vergunning, worden ingeschreven voor
wedstrijden door hun verenigingssecretaris of afgevaardigde.

Art.15.2

Een verenigingslid dat zonder vergunning aan een wedstrijd deelneemt stelt zich bloot aan
sancties opgelegd door de VAL.

Art.15.3

De inschrijvingen dienen te gebeuren op de wijze vastgesteld door de raad van bestuur van de
VAL, K.B.A.B. of I.A.A.F.

Art.15.4

Eventuele boetes opgelegd door VAL of KBAB bij afwezigheid aan kampioenschapwedstrijden
vallen ten laste van de atleet.

Art.15.5

Inschrijvingen voor kampioenschappen dienen te gebeuren via de clubsecretaris. Dit minstens
4 weken voor aanvang van het kampioenschap tenzij anders vermeld op de website.

DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN IN HET BUITENLAND.
Art.16.1

Verenigingsleden van de VAL mogen slechts deelnemen aan wedstrijden in het buitenland
mits toestemming van de VAL

Art.16.2

De toelating moet worden aangevraagd door de verenigingssecretaris volgens de richtlijnen
uitgewerkt door de raad van bestuur van de VAL

Art.16.3

Toestemming kan worden verleend voor een bepaalde wedstrijd of een bepaalde periode die
echter niet langer kan zijn dan één seizoen.

Art.16.4

De toestemming wordt slechts verleend mits de wedstrijd(en) onder de bevoegdheid vallen
van een door de I.A.A.F. erkende federatie.
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WEDSTRIJDKLEDIJ.
Art.17.1

Het is de verenigingsleden verplicht aan wedstrijden deel te nemen in de officiële
clubuitrusting: witte singlets met paarse verticale banden (verplicht), paarse broek.
Indien de vereniging een sponsor heeft is de atleet verplicht de shirtpubliciteit zichtbaar te
dragen op alle officiële wedstrijden in België.

Art.17.2

De atleten die hieraan niet voldoen, komen niet in aanmerking voor beloningen of eender
welke vorm van steun. Uitzondering wordt gemaakt voor de atleten die zijn geselecteerd bij de
atletengroep Atletiek Vlaanderen en bij I.A.A.F. wedstrijden waar andere regels gelden.

Art.17.3

Privé sponsoring: een atleet kan privé sponsoring op zijn wedstrijdshirt aanbrengen conform
de reglementen van de VAL en mits schriftelijke bekendmaking aan de raad van bestuur.

OEFENSTONDEN.
Art.18.1

De oefenstonden hebben plaats op het Gemeentelijk Sportcentrum, en op de door de raad van
bestuur bepaalde andere plaatsen zoals bepaald in het organigram dat jaarlijks door de raad
van bestuur wordt opgesteld en gepubliceerd.

Art.18.2

Kleedkamers en secretariaat staan ter beschikking van de leden die deze met zorg gebruiken.
Leden die zich hier niet aan houden kunnen de toegang worden ontzegd.

Art.18.3

De atleten houden zich aan de reglementen opgelegd door de raad van bestuur van het
Sportcentrum en aan de gedragscode opgesteld door de raad van bestuur van onze
vereniging.

Art.18.4

Worden toegelaten :
a) de leden die hun lidmaatschapsbijdrage betaald hebben.
b) atleten die onder leiding trainen van een niet bij onze vereniging aangesloten trainer, dienen
hiervoor een schriftelijke toelating te hebben van de raad van bestuur.
c) atleten die op plaatsen trainen waar andere verenigingen thuis horen, dienen hiervan enkel
kennis te geven aan de raad van bestuur.

TRAINERS.
Art.19

De raad van bestuur duidt jaarlijks de trainers aan in hun functie.
De trainers ontvangen een reisonkostenvergoeding voor hun prestaties die maandelijks wordt
uitbetaald en zullen in de mate van het mogelijke gesteund worden bij het uitoefenen van hun
functie. Ook de trainers houden zich aan de voor de leden geldende gedragscode.

ATLETENAFGEVAARDIGDE
Art.20

Jaarlijks kan tijdens een infovergadering, waarbij de toegetreden leden geïnformeerd worden
over bestuursbeslissingen en het ganse clubgebeuren, een atletenafgevaardigde worden
gekozen, waarvan de kandidatuur 10 dagen voor deze vergadering schriftelijk werd ingediend.
Deze afgevaardigde kan steeds vragen om gehoord te worden op de raad van bestuur.
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HOOFDSTUK VI. – OVERTREDINGEN, STRAFFEN EN BELONINGEN
OVERTREDINGEN.
Art.21.1

Onder overtredingen worden in dit hoofdstuk verstaan :
In het algemeen :
a) Alle handelingen en gedragingen in strijd met de bepalingen van de statuten, het
huishoudelijk reglement en het wedstrijd,- en sportreglement.
In het bijzonder :
a) het schaden van de belangen van HULS, haar leden of de atletiek, hetzij door
handelen, nalaten of lijdelijk verzet;
b) het niet voldoen aan financiële verplichtingen zoals o.a.
- het niet betalen van lidmaatschapsbijdragen of
- het terugbetalen van voorgeschoten gelden of
- het betalen van boetes opgelegd door de VAL;
c) bedrieglijke handelingen inzake het uitkomen of doen uitkomen van
verenigingsleden, het verstrekken van misleidende opgaven en inlichtingen;
d) onbehoorlijk gedrag tijdens, voor of na een wedstrijd en tijdens de trainingen;
e) het niet nakomen van aangegane verplichtingen;
f) het schenden van de geheimhouding ten opzichte van het besprokene in een
vergadering met gesloten deuren;
g) het nemen of verstrekken van doping of handelingen in strijd met het
antidopingbeleid van de Vlaamse overheid;
h) het organiseren, deelnemen of medewerken aan niet toegelaten wedstrijden.

OPROEP TOT VERSCHIJNING EN STRAFFEN
Art.22.1

De raad van bestuur heeft het recht leden op te roepen voor het dagelijks bestuur.
Deze oproep gebeurt aangetekend binnen de 30 dagen na het aangeklaagde feit.
De zaak moet voorkomen binnen de 15 dagen na de oproeping.
Wanneer een lid zonder geldige reden of zonder verwittigen niet komt opdagen binnen deze
15 dagen kan het op inactief geplaatst worden.
De kennisgeving aan het betrokken lid van de genomen beslissing gebeurt bij aangetekend
schrijven en de eventuele straf is onmiddellijk van kracht.

Art.22.2

Voor overtredingen kunnen één of meer van de volgende straffen worden opgelegd :
a) berisping;
b) ernstige berisping;
c) schorsing tot ten hoogste 15 dagen;
d) verbod tot het bekleden van bepaalde functies, al dan niet voor een bepaalde termijn.
e) afschrijving als lid.

Art.22.3

Bij uitspraak kan worden bepaald dat de straf definitief of voorwaardelijk is. De uitspraak wordt
de betrokkene schriftelijk medegedeeld.

Art.22.4

Bij een eventuele straf, vanaf punt c., kan een lid in beroep gaan, dit ten laatste tien dagen na
bekendmaking van de opgelegde straf. Poststempel telt. Beroep dient met een aangetekend
schrijven te gebeuren aan de raad van bestuur. Het beroep zal in de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur behandeld worden. De betrokken persoon zal dan
persoonlijk of bijgestaan door een derde zijn zaak kunnen komen verdedigen.
Leden, jonger dan 18 jaar, kunnen zich laten vergezellen door vader of moeder of aangestelde
verantwoordelijke. Van de beslissing in beroep wordt bij aangetekend schrijven kennis
gegeven en de straf is van kracht vanaf de vijfde kalenderdag na de kennisgeving.
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BELONINGEN.
Art.23.1

De raad van bestuur kan jaarlijks een reeks beloningen toekennen aan verdienstelijke leden
en atleten.

Art.23.2

De toegekende beloningen zullen jaarlijks bepaald worden door de raad van bestuur, bij
aanvang van het betrokken atletiekseizoen.

Art.23.3

De atleet kan slechts genieten van de beloningen als hij zich ook voor het volgende sportjaar
aansluit bij de atletiekclub Hulshout vzw.

Art.23.3

Om in aanmerking te komen voor de beloningen moet de atleet minstens aan 12 aangeduide
wedstrijden deelgenomen hebben waarvan minstens 6 veldlopen en 6 zomermeetings/
joggings. Ook moet de atleet aan minstens 4 nevenactiviteiten (cross + 3 andere) helpen die
de club organiseert. Afwijkingen hieraan kunnen altijd voorgelegd worden aan de raad van
bestuur.

HOOFDSTUK VII. – SLOTBEPALINGEN
NOODBEVOEGDHEDEN.
Art.24.1

In gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet of in geval van
tegenstrijdigheden, beslist de raad van bestuur.

Art.24.2

De raad van bestuur dient in dit geval aan de eerstvolgende algemene vergadering de nodige
wijzigingen of aanvullingen voor te stellen en te laten goedkeuren.

BUITENWERKSTELLING.
Art.25.1

Indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken kan de raad van bestuur één of
meer bepalingen tijdelijk buiten werking stellen en vervangen door andere regelingen, onder
de volgende voorwaarden :
a) de vervangende regeling kan slechts duren tot de eerstvolgende algemene vergadering;
b) de vervangende regeling mag niet in strijd zijn met de statuten.

Art.25.2

Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt of de vervangende regeling niet
goedkeurt worden de vroegere bepalingen onmiddellijk terug van kracht.

KENNIS VAN STATUTEN EN REGLEMENTEN.
Art.26

Ieder verenigingslid is gehouden de statuten, het huishoudelijk reglement en het wedstrijd- en
sportreglement te kennen en na te leven.

Art.27

Dit huishoudelijk reglement werd opgesteld overeenkomstig de statuten van de Atletiekclub
Hulshout vzw. Het vult deze laatste aan. Het heeft voor zijn leden dezelfde bindende kracht als
de statuten zelf.
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