REGLEMENTEN VAN INTERNE ORDE (afgekort R.I.O)

Van

Antarctica Skate Wilrijk
Vzw (vereniging zonder winstgevend doel)

Moerelei 119-121
2610 Wilrijk-Antwerpen

Inleiding

Het clubreglement is een aanvulling op de statutaire bepalingen en dient door al de leden te worden
toegepast. Het is een hulp om een goede en gezonde clubgeest te bevorderen. Het spreekt voor zich
dat dit een aanvulling dient te zijn op het R.I.O. van de VKSB en KBKF.
Door aan te sluiten geeft elk lid aan ASW verder ook het recht om foto-of beeldmateriaal, gemaakt
tijdens de clubactiviteiten of wedstrijden, te publiceren in het clubblad of op de website van de club,
alsook via de verschillende media (geschreven pers, radio, televisie), en dit zonder beperking in ruimte
of tijd.

Artikel 1, sportiviteit en attitudes
Een sportclub, zijn leden, ouders en sympathisanten dienen respectvol met een positieve ingesteldheid
en met een geest van fair play met elkaar om te gaan. De leden worden na de trainingen geacht de
trainers te groeten als teken van sportiviteit en respect.
Elk lid zal zich zowel tijdens de trainingen als tijdens deelname aan gala's, wedstrijden of testen steeds
onberispelijk gedragen tegenover andere schaats(t)ers, tegenover train(st)ers, monitrices en
bestuursleden zowel van de eigen club als van andere clubs, tegenover personeel van de
ijsbanen,tegenover officials van V.K.S.B. en K.B.K.F., en tegenover juryleden, en dit zowel op
clubactiviteiten alsop activiteiten op verplaatsing.
Ook wordt er respect verwacht voor het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld door de club en de
ijsbaan.
De tassen worden steeds tegen of onder de bank geplaatst om zowel het ijsmachine als de andere
leden die naast het ijs staan, niet te hinderen.
Op het ijs mogen zich geen vreemde voorwerpen bevinden zoals schaatsbeschermers e.d.
Tevens mag men op het ijs niet schaatsen met koptelefoontjes op of in de oren.
Dit geldt zowel tijdens de trainingen, wedstrijden, testen, gala’s enz.
Zowel de ijsbaan als het niemandsland (plat stuk aan de balustrade) worden netjes gehouden (flesjes
en papierenzakdoeken horen in de vuilbak).
Eten en snoepen mag niet tijdens de trainingen.
In heel de cafetaria, ook het stuk achterin, is het niet toegelaten eigen drank en eten te nuttigen.

Artikel 2, schaatsinstellingen
In overeenstemming met de reglementen van inwendige orde van de Vlaamse en Belgische federatie,
zullen leden (of hun ouders) nooit rechtstreeks contact opnemen met de VKSB of de KBKF.
Dergelijke contacten dienen steeds, schriftelijk, via de leden van het bestuur van ASW te gebeuren.
De vragen, bedenkingen of andere zullen tijdens de vergaderingen van de RvB behandeld worden of
in spoed indien de dringendheid dit vereist. Het spreekt voor zich dat alle betrokken informatie wordt
doorgespeeld aan de vraagsteller.
Elk lid zal zich zowel tijdens de trainingen als tijdens deelname aan de gala’s, wedstrijden of testen
steeds onberispelijk gedragen tegenover train(st)ers, monitrices en bestuursleden, zowel van de eigen
club als van andere clubs, tegenover andere schaat(st)ers en hun begeleiders, tegenover het personeel
van de ijsbanen, tegenover officials van VKSB en KBKF en in het bijzonder tegenover juryleden.
Hetzelfde geldt voor de ouders van de leden. Dit geldt met aandrang ook voor manifestaties op
verplaatsing.

Artikel 3, lidgelden
De te betalen lidgelden zijn berekend op de het clubaanbod : recreatief of competitief.
Alle toegetreden leden ontvangen na betaling van het volledige lidgeld een lidkaart die zij steeds
moeten kunnen tonen voor zij het ijs betreden. De club mag schaatsers die geen geldige lidkaart
kunnen voorleggen de toegang tot het ijs weigeren.
Leden die dit clubaanbod slechts gedeeltelijk benutten, kunnen geen aanspraak maken op een
vermindering van het lidgeld. Het behoort net tot de doelstellingen van de club de leden te stimuleren
de schaatssport zo vaak mogelijk te beoefenen en dus maximaal van de aangeboden cluburen en –
trainingen gebruik te maken.
Leden die later in het seizoen aansluiten, betalen een proportioneel gedeelte van het lidgeld. Als
startdatum wordt genomen de eerste van de maand waarin de trainingen werden aangevat. De
aansluitings- en verzekeringskosten blijven in deze berekening integraal verschuldigd.
Lidgeld wordt best betaald via overschrijving. Personen die echter liever cash betalen, hiervoor kan
men zich elke woensdag vanaf 17.30 uur wenden tot de daartoe aangewezen personen. Voor het
seizoen 2016-2017 zijn dit Olga Karpova en Joeri Alenis. Verder kunnen competieve leden op de
vrijdagen dat er geen A-wedstrijden zich ook vanaf 17.30 wenden tot Joeri Alenis voor eventuele
betalingen.

Artikel 4, proeflessen
Ter kennismaking hebben schaats(t)ers die willen toetreden tot de club het recht om drie gratis
trainingen bij te wonen.
Indien zij daarna de trainingen verder willen bijwonen, dienen zij zich in te schrijven als lid en het
bijhorende lidgeld te betalen. Indien de schaats(t)er hierin laattijdig of nalatig is, kan hij/zij niet rekenen
op de rechten van het lidmaatschap. Bijgevolg kan hem/haar de toegang geweigerd worden tot de
activiteiten.
Een schaats(t)er kan slechts éénmalig beroep doen op de gratis proeftrainingen.
Voorwaarde voor deelname aan proef-en clubtrainingen is wel dat de schaats(t)er reeds de nodige
basisvaardigheden beheerst en dus zelfstandig, zonder hulp of hulpmiddelen, kan schaatsen.
Voor de schaats(t)ers die (nog) onvoldoende schaatservaring hebben om de clubtrainingen te kunne n
volgen, worden er, in samenwerking met ijsbaan Antartctica, initiatielessen in de schaatsschool,
georganiseerd

Artikel 5, patchen en privé-lessen
Patches zijn uren die specifiek voor kunstschaatsers georganiseerd worden. Er worden maar maximu m
25 schaatsers tegelijkertijd op het ijs toegelaten om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg ruimte heeft
om goed te kunnen trainen.
Vanaf het moment dat er patchbeurten beschikbaar zijn door de club, gelden de volgende regels :
Toegang tot de patchbeurten is mogelijk door middel van verschillende abonnementsvormen of door
beurtenkaarten. Elke abonnementsvorm is te verkrijgen bij een bestuurslid of bij een door het bestuur
aangeduide persoon.
De leden zijn verplicht, vooraleer te gaan patchen, hun kaart te laten valideren bij een bestuurslid of
een daartoe gemachtigd persoon. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk de schaatsbaan niet te betreden
zonder deze administratieve aangelegenheid vervuld te hebben. Deelname aan de patchbeurt is geldig
tijdens de hele patch voor deze leden die ook privélessen afgesproken hebben met hun trainer.
Indien u meer informatie over privélessen of patches wil, kunt u zich tot het bestuur van ASW richten.
Vergoedingen voor privé lessen worden uitsluitend tussen lid en de train(st)er geregeld.
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de train(st)er zich fiscaal in regel te stellen indien de
train(st)er naast de voorziene onkostenvergoeding van de club, elders nog vergoedingen zou
ontvangen, waardoor het wettelijk toegestane maximum, zoals voorzien in de vrijwilligerswet, wordt
overschreden.

Artikel 6, publieke beurten
Leden die vermindering wensen te krijgen op de normale toegangsprijs voor de publieke beurten
dienen hun lidkaart van de club voor te leggen aan de kassa.
Indien men na een clubtraining verder wil schaatsen in de publieke beurt, kan men ticketjes verkrijgen
bij de ijsbaandirectie aan een voordeliger prijs. Na de clubtraining dienen de schaatsers dan plaats te
nemen op de banken aan de kant van de snoepautomaat totdat de ijsmachine het ijs verlaten heeft.
De ijsmachine mag in geen geval gekruist of gepasseerd worden, dit voor de eigen veiligheid. Er zal
iemand van het bestuur of de ijsbaan de ticketjes voor de publieke beurt in ontvangst komen nemen.

Artikel 7, de muziekinstallatie
De kabel voor de muziekinstallatie mag alleen door de trainers of bestuursleden ingestoken of
verwijderd worden. Ook het verwisselen van cd-speler, Ipod of MP3-speler mag enkel door de trainers
en bestuursleden gedaan worden. Het gebruik ervan wordt prioritair bepaald door de ASW-trainers. De
kürrijder heeft voorrang op de schaatsbaan.

Artikel 8, verzekering
De club verzekert al zijn leden, via een gemeenschappelijke verzekeringspolis via de VKSB voor
lichamelijke ongevallen op het ijs en op de weg van en naar de ijsbaan, en de burgerlijke
aansprakelijkheid voor ongevallen op het ijs. De verzekering voldoet aan de eisen opgelegd door de
decreten van het Vlaams gewest.

Niet-verzekerde leden mogen niet op de ijsbaan komen tijdens de cluburen, tenzij er een proefles wordt
gevolgd en er hiervoor een document ondertekend werd.
Bij een ongeval op het ijs moeten onze leden binnen de 72 uur een ongevalsaangifte, ingevuld en
ondertekend bezorgen aan het bestuur. De ongevallenaangiftes zijn terug te vinden in de infomap
achteraan in de cafetaria.
Na herstel dient een arts het lid genezen of sportbeoefeningsbekwaam te verklaren. Het bewijs dient
aan de verzekeraar te worden overgemaakt vóór de sporthervatting. Zolang dit attest niet voorgelegd
is aan het secretariaat, mag men de ijsbaan niet meer betreden tijden de club- of patchuren! Bij het
hervatten van de sportbeoefening zonder toestemming van de arts, of tegen diens advies in, komen de
gevolgen van het ongeval niet in aanmerking voor tussenkomsten vanwege de verzekeraar.
Het is aan te raden dat competitieve leden, in het bijzonder bij wedstrijden op verplaatsing, een eigen
exemplaar van het aangifteformulier bij zich hebben.
De ledenverzekering dekt geen ongevallen van, of veroorzaakt door, leden die, vrij schaatsen op
publieke beurten.
Artikel 9, buitenland
Ieder lid dat naar het buitenland – zomer of winter – gaat schaatsen, dient dit minimum één maand
voorafgaandelijk, schriftelijk mee te delen aan het secretariaat met opgave van de plaats en de data
van het verblijf. Het lid mag niet vergeten een ongevallenaangifte formulier mee te nemen en deze bij
een eventueel ongeval binnen de 72 uur te bezorgen (per mail of andere) aan de clubsecretaris.
Deelname aan buitenlandse gala’s dient men eveneens voorafgaandelijk aan te vragen, minimum één
maand op voorhand, aan de secretaris van de club, die deze aanvraag overmaakt aan de betrokken
federaties. Het lid wordt persoonlijk en schriftelijk geïnformeerd van de gegeven toelating.

Artikel 10, competities
Inschrijving op interne of externe wedstrijden of testen zal uitsluitend gebeuren via het secretariaat van
de club, op voordracht van een train(st)er. De club kan enkel leden inschrijven, m.a.w. het lidgeld van
de betrokken schaat(st)er moet volledig betaald zijn.
De club heeft tevens het recht bijkomende inschrijvingen te weigeren zolang deze leden eerdere
inschrijvingsrechten nog niet volledig betaald hebben.
De inschrijving voor betalende deelnames dient als volgt te gebeuren: de trainers schrijven de
schaatsers in, in overleg met de ouders, en dit voor de uiterlijke inschrijvingsdatum vermeld door het
secretariaat.
De meeste wedstrijdreglementen vermelden uitdrukkelijk dat er in geval van annulatie geen
terugbetalingen worden gedaan. In zulk geval zal het competitief lid dus bij annulatie nog steeds het
inschrijvingsgeld dienen te betalen.
Inschrijvingen dienen tevens als volgt te gebeuren door de trainster:
-

-

Elke trainster geeft voor de desbetreffende wedstrijd maximum 1 lijst af aan de verantwoordelijke van
asw. Deze lijst dient volledige naam van de schaatser alsook zijn/haar geboortedatum te vermelden
alsook de juiste categorie waarin de schaatser gaat deelnemen. Indien deze lijst niet volledig is ingevul
wordt de inschrijving niet aanvaardt.
Een aanvullende lijst kan enkel ingediend voor een inschrijving van een wedstrijd na het behalen van
een instaptest en dan enkel voor de schaatser die de instaptest behaalde.

-

-

Na inschrijving door de trainster dienen de inschrijvingsgelden onmiddellijk te worden betaald aan ASW
en dit bij voorkeur contant Hiervoor kan men zich elke woensdag vanaf 17.30 uur wenden tot de daartoe
aangewezen personen. Voor het seizoen 2016-2017 zijn dit Olga Karpova en Joeri Alenis. Verder
kunnen competieve leden op de vrijdagen dat er geen A-wedstrijden zich ook vanaf 17.30 wenden tot
Joeri Alenis voor eventuele betalingen.
Zij die het inschrijvingsgeld niet onmiddellijk vereffenen kunnen niet ingeschreven worden.
Indien een lid door laattijdig melden aan de secretaris niet meer kan worden ingeschreven, door het
overschrijden van de inschrijvingstermijn of doordat het maximum aantal inschrijvingen reeds vroeger
werd bereikt, is dit niet de verantwoordelijkheid van de club.
Deelname aan isu listed competitions, waarvoor men in het nationaal team dient te zitten en welke
slechts gebeuren via uitnodiging door de KBKF, hebben volledige voorrang tov alle b-wedstrijden en
gala’s in Belgie waaronder dus ook die van asw zelf.
Tenslotte is het bestuur niet aansprakelijk voor eventuele boetes welke door de nationale federatie
KBKF of regionale bond VKSB opgelegd worden aan een bepaald lid. Deze boetes zijn beschreven in
de respectievelijke rio’s en communications en zullen zonder uitzondering betaald dienen te worden
door het respectievelijke lid zelf.

Artikel 11, Gala’s
Jaarlijks organiseerd ASW een nationale gala waarop de schaatsers hun kunnen tonen aan ouders en
sympathisanten. Deze deelname is gratis doch indien de schaatser op het laatste ogenblik afhaakt
(dwz uiterlijk 14 dagen voor de gala) zal er een kost aangerekend worden van 20 euro. Dit om de reeds
gedane onkosten voor oa kledij en make up te vergoeden. Afmeldingen wegens blessures en/of ziekte
vallen niet onder deze maatregel maar dienen dan gestaaft te worden door een doktersattest. (dwz
moeten ze naar de dokter lopen zijn ze ook 20 euro kwijt….)
Voor gala’s van andere clubs waar schaatsers van onze club uitgenodigd worden en indien het
uitnodigingen betreft welke niet op naam zijn, zal een beurtrol opgesteld worden.

Artikel 12, competitieve leden
Wordt beschouwd als competitief lid de schaats(t)er die zich heeft ingeschreven als competitief lid en
die minstens aan 2 A of B wedstrijden meedoet op een schaatsseizoen, waaronder de eigen
clubwedstrijd (Antarctica Cup). Wordt als enige uitzondering aanvaard langdurige blessure met
doktersattest. Opgemerkt dient wel te worden dat deelname aan isu-listed competitions, maw door
leden van het nationaal team voorrang hebben op elke A of B wedstrijd dus ook de eigen clubwedstrijd
(zie artikel 10) Elk competitief lid ontvangt na betaling van het betreffende lidgeld een wedstrijdlicentie
vanwege het KBKF die hij/zij steeds moet kunnen voorleggen op de wedstrijden en testen waar hij/zij
aan deelneemt.

Artikel 13, cluburen
Elk recreatief lid mag gebruik maken van één clubuur op woensdag (naargelang het niveau), en één
op zaterdag.
Schaats(t)ers die gebruik wensen te maken van de twee cluburen op woensdag dienen ingeschreven
te zijn als competitief lid en meedoen aan A of B competities (art. 11) of zich ingeschreven en betaald
te hebben voor de eerst volgende nationale test op de nationale grill. Schaatsers die niet slagen voor
de nationale test en die niet herinschrijven en betalen voor de eerste volgende nationale test zullen bij
afsluitingsdatum van deze test terug op één clubuur op woensdag terugvallen.
In de maand mei worden zowel recreatieve als competitieve leden maar 75 minuten door de club
aangeboden, en dit op de woensdag.
Tenslotte is het verboden voor ouders en sympathisanten om aan de boarding van de ijspiste te blijven
staan tijdens het clubuur. Dit is storend voor zowel schaatsers als lesgever. Wenst u een trainer te
spreken dan kan dit voor het clubuur woensdag voor hen die schaatsles hebben van 17.00 tem 18.00
of na het clubuur woensdag voor hen die schaatsles hebben van 18.00 tem 19.00 uur. Ook op zaterdag
kan er telkens voor of na het clubuur eventueel met de trainers gesproken worden.

Artikel 14, foto’s in de clubkast
Komen in de clubkast: een groepsfoto van alle leden en individuele foto’s van competitieve leden (zie
Art.11) en van de lesgevers.

Artikel 15, clubbrevetten
Alle leden mogen deelnemen aan clubbrevetten en clubwedstrijden indien zij hiervoor bekwaam
worden geacht door de trainers. Een opeenvolging van brevetten op clubniveau is bedoeld als
voorbereiding op de nationale MIF testen. De afzonderlijke technische elementen van de brevetten
zullen aan bod komen en worden getraind tijdens de cluburen van ASW.
De brevetten dienen in opeenvolgende volgorde afgelegd te worden, m.a.w, een test voor een brevet
kan pas afgenomen worden wanneer de voorafgaande test met goed gevolg afgelegd werd.
Inschrijvingsgelden voor clubbrevetten kunnen niet worden terugbetaald, ook niet indien een test niet
werd afgenomen omdat men voor een lagere test niet slaagde.

Artikel 16, transfert
De aanvraag tot transfert naar een andere club dient schriftelijk gericht te worden aan de secretaris
van de club en tegelijkertijd aan de secretaris van de club waar men wenst aan te sluiten. Leden die
wensen te transfereren naar ASW dienen dit voorafgaandelijk en schriftelijk aan te vragen en daarbij
het volledige schaats curriculum vitae op te geven van de kandidaat. De beslissing van aanvaarding
wordt genomen door de raad van bestuur van ASW.

Artikel 17, informatieverstrekking
Alle nodige informatie i.v.m. de club en de leden kan u terug vinden op de volgende plaatsen:
-

Infobord achteraan in cafetaria ijsbaan
Infokaft ASW
Website
Facebookpagina
Via email zover wij als bestuur over de nodige emailadressen beschikken
Clubblaadje dat tweemaal per seizoen zal verspreid worden
De infokaft staat ter beschikking voor de geïnteresseerden naast het infobord, net voorbij de toog.
Wij vertrouwen erop dat het infobord en alle informatielinks waarnaar dit bord verwijst, regelmatig wordt
geconsulteerd door de leden, en hun ouders, opdat een correcte vorm van informatiedoorstroming kan
gebeuren.

Artikel 18, lidmaatschap
Aangenomen wordt dat nieuwe leden al wel alleen rechtop op hun schaatsen kunnen staan vooraleer
in de club te komen.
Voor absolute beginners raden we eerst de schaatsschool aan, georganiseerd door ijsbaan Antarctica.
Nieuwe leden dienen samen met hun lidmaatschap een medisch attest voor te leggen waaruit blijkt dat
zij fysiek geschikt zijn voor het beoefenen van de kunstschaatssport. Hiervoor zijn blanco formulieren
te verkrijgen bij de leden van het bestuur. Het lidmaatschap wordt slechts effectief op het moment dat
bovenvermeld medisch attest werd overgemaakt aan de secretaris van de club, samen met een
ingevuld lidmaatschapsformulier en betaling van het lidgeld.

Voor bestaande leden is de hernieuwing van hun lidmaatschap slechts effectief op het moment dat
bovenvermeld medisch attest werd overgemaakt aan de secretaris van de club, samen met een
ingevuld lidmaatschapsformulier en betaling van het lidgeld en dit uiterlijk voor de datum die door de
penningmeester wordt aangegeven in het formulier waarop de nieuwe tarieven van elk seizoen worden
bekend gemaakt.

Ereleden zijn leden die als gevolg van hun uitzonderlijke verdienste door het bestuur worden
uitgenodigd tot het erelidmaatschap. Deze categorie van leden betaalt geen lidmaatschapsgeld noch
evenementen bijdrage doch hebben geen toegang tot het ijs als schaatsend lid.

Artikel 19, kledij
Van de leden wordt verwacht dat ze aangepaste, aansluitende kledij dragen dus geen jeans of
dergelijke om efficiënt te kunnen trainen.
Van leden met lange haren wordt verwacht dat deze netjes bijeen gebonden zijn.
De club is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van voorwerpen van de leden.

Artikel 20, Alcohol en drugs
Als club raden wij onze jeugd ten sterkste het nuttigen van rookwaren af. Wij opteren voor een volledig
rookvrije omgeving, zoals dit ook is voorgeschreven door de wet.
De wettelijke regeling aangaande drankverbruik wordt streng gecontroleerd. Dezelfde regeling wordt
ook toegepast bij wedstrijden op verplaatsing, tijdens andere activiteiten zoals stages en zomerkamp.
Bij overtreding van deze regels wordt in eerste instantie het lid zelf op de hoogte gebracht.
Bij een volgende inbreuk worden de ouders ingelicht en wordt hen gemeld dat bij een volgend feit er
een sanctie zal volgen, en dat dit zelfs kan leiden tot uitsluiting uit de club.

Artikel 21 , Doping
Voor het gebruik van dopingproducten voeren wij een nultolerantiebeleid. Indien wij merken dat één
van onze leden in aanraking komt met drugs, als gebruiker of als verkoper, wordt dit lid met
onmiddellijke ingang uit de club gebannen. Op dit gebied zijn we van mening dat we uiterst streng
moeten optreden, aangezien drugs en dopinggebruik volledig in strijd is met de algemene sportcharters
en de VKSB en KBKF reglementen.

Artikel 22 , ongewenst gedrag
De vereniging heeft een verantwoordelijkheid in het lichamelijke en geestelijke welzijn van haar leden.
Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het creëren van een veilig sportklimaat en het bieden van
een goede begeleiding.
Het bestuur is primair verantwoordelijk voor een gezonde sportomgeving en –sfeer, echter ieder lid is
medeverantwoordelijk. Preventie van ongewenst gedrag is een belangrijk aandachtspunt.
Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:
seksuele intimidatie
agressie en geweld (verbaal en fysiek)
pesten
discriminatie
diefstal
Als een lid het slachtoffer is geworden van ongewenst gedrag zijn er verschillende mogelijkheden;
namelijk:
• probeer onderling een oplossing te zoeken.
• contact met de trainer die op haar/zijn beurt het bestuur op de hoogte brengt
• contact opnemen met het bestuur die zal handelen naargelang de ernst en dringendheid van de
situatie.
Artikel 23, sancties
Het niet respecteren van de nodige tucht tijdens de trainingen of het niet respecteren van het reglement
van interne orde van de club, van VKSB of KBKF, kan leiden tot tijdelijke, of permanente uitsluiting van
het ijs voor de trainingen. Deze sancties kunnen opgelegd worden door de trainers, de monitors of het
bestuur. Ook niet-tijdig betalen van het lidgeld kan ervoor zorgen dat de toegang tot het ijs tijdens de
cluburen ontzegd wordt.

Indien de club door het niet -naleven door één of meerdere leden van de reglementen, onder meer, de
VKSB of de KBKF, een sanctie oploopt, kan de RvB de boete verhalen op het betrokken lid. Dit is het
geval indien de RvB oordeelt dat de oorzaak van deze sanctie niet bij de club ligt maar bij het lid zelf.

Artikel 24, trainers.
1. Inschrijvingen
Inschrijvingen voor testen en wedstrijden worden door de bestuursraad enkel aanvaard indien de
betrokken trainer of een gevolmacht trainer aanwezig zal zijn. Zie tevens artikel 10 hoe de
inschrijvingen juist dienen te verlopen.
Bij die inschrijving dient weloverwogen te worden of de betrokken schaatser wel degelijk voorbereid is
om met voldoende slaagkansen/motivatie hieraan deel te kunnen nemen.
De selectie bij inschrijvingsbeperkingen wordt gedaan in volledig overleg tussen bestuursraad en
trainers.
2. Werkinstrumenten
Alle werkinstrumenten die door de club ter beschikking worden gesteld door de trainers, leden en
gastleden dienen structureel deel uit te maken van de trainingen, die plaatsvinden binnen de door de
club ter beschikking gestelde uren.
3. Lesgeven
Enkel de door de raad van bestuur als dusdanig erkende trainers mogen les geven tijdens de
clubbeurten. Het is de leden bijgevolg verboden een vergoeding te ontvangen voor het aan elkaar
geven van aanwijzingen of raadgevingen en dit zowel tijdens de clubbeurten als tijdens de publieke
beurten. Bij wijze van uitzondering kan een bestuurslid aan iemand anders vragen om bij te springen.
Zonder deze toelating mag niemand deze taak op zich nemen.
Het is verboden voor trainers die niet tot de club behoren het ijs te betreden of rond de ijsbaan te staan
gedurende de clubbeurten indien zij hiervoor geen toestemming verkregen hebben van het secretariaat van
de club. Na deze eventuele toelating zijn zij er steeds toe gehouden de aanwijzingen van de bestuursleden
en/of de aangestelde verantwoordelijke voor de schaatsbeurt op te volgen
4. Wedstrijdreglementen
Indien de reglementen bij een wedstrijd/test voor interpretatie vatbaar zijn dienen volgende stappen
ondernomen te worden:
- met de trainers overleggen om tot een eensluidend beeld te komen
- Indien dit niet voldoet, wordt één trainer door het trainerskorps afgevaardigd om de nodige contacten
te leggen met de organiserende club of het betrokken jurylid.
Algemeen wordt voorop gesteld dat de schaatsclub Antarctica Skate Wilrijk één geheel is. De
train(st)ers dienen deze eenheid te bewaren en te verstevigen.

Artikel 25, cafetaria
De cafetaria is geen kleedruimte.
In de cafetaria mogen geen schaatsen, geen rollerskates, noch schaatsbeschermers worden gedragen.
Springtouwen zijn ook verboden in de cafetaria.

Artikel 26, de begeleiding van ouders/aanverwanten
Ouders/aanverwanten mogen hun kinderen mee begeleiden om de schaatsen aan of uit te doen doch
dienen nadien onmiddellijk terug naar de cafetaria te komen.
Tijdens de training heeft de ouder/aanverwant GEEN toegang tot de schaatsbaan. Er mogen dus geen
ouders/aanverwanten tijdens de training naast het ijs blijven staan en enkel in een noodsituatie wordt

hierop een uitzondering gemaakt. De club kan ouders/aanverwanten de toegang tot de ijspiste
verbieden, wanneer dit storend wordt voor de trainers en andere schaatsers.
De leden dienen hun schaatsen na de trainingsbeurt snel uit te doen en niet te treuzelen.

Artikel 27, Raad van bestuur
De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimaal drie en maximaal
vijftien leden die ouder zijn dan 18 jaar. Zij worden benoemd door de Algemene vergadering voor
maximum 6 jaar waarna zij herverkiesbaar zijn

Artikel 28, algemeen
Dit regelement dient te worden nageleefd door zowel het lid als ouder/aanverwant, zoniet verwijzen we
naar het RIO en zijn sanctiemaatregelen.

