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Artikel 1 - Algemeen 
Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de sportvereniging “KCBJ 
vzw”, hierna de vereniging. 
 
Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de 
statuten van de vereniging, zoals in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. In geval van discrepantie 
tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben. 
 
Ieder lid van de vereniging is geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement en zal zich 
houden aan de bepalingen van dit reglement. Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle leden 
de reglementen, de gedragscodes en de bevoegdheden van de vereniging en de sportfederatie waarbij de 
vereniging is aangesloten (met inbegrip van het tuchtreglement).  

Artikel 2 - Leden 
De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden: 

- Werkende leden: 
- maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De voorwaarden 

waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten. Een lijst van 
werkende leden wordt bijgehouden op het secretariaat.  

- Toegetreden leden: 
- ondersteunen de doelstelling van de vereniging en/of doen actief aan sport in de vereniging 

en betalen het vereiste lidgeld. 
Bijzondere categorieën van toegetreden leden zijn: 

- de ereleden, dit zijn degenen die zich tegenover de club bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij betalen 
geen lidgeld.  Zij hebben echter wel alle rechten van toegetreden leden. 

- de abonnementhouders, die het vereiste lidgeld betalen. Zij hebben alle rechten van 
toegetreden leden, met uitzondering van sporten. 

 
Hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de statuten van de vereniging en/of 
verdere artikelen van dit intern reglement. 

Artikel 3 - Lidmaatschap 
De inschrijving van een toegetreden lid gebeurt zoals beschreven op www.kcbj.be. 
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Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd. De vastgestelde bedragen kunnen geraadpleegd 
worden op de website. Lidgelden worden steeds opgevraagd naar gelang de leeftijd en ploeg van elk 
toegetreden lid. Het lidgeld dient bij de inlevering van de nodige formulieren te worden voldaan. 
Wanneer een toegetreden lid zijn/haar lidgeld niet tijdig betaald heeft, kan het bestuur overgaan tot het 
nemen van maatregelen.  
Indien een toegetreden lid te goeder trouw verhinderd is zijn/haar lidgeld tijdig te betalen, dient deze steeds 
de penningmeester hiervan binnen de 14 dagen na vraag tot betaling op de hoogte te brengen waarop er 
samen naar een oplossing kan worden gezocht. 
 
Bij de inschrijving in de club, aanvaardt het toegetreden lid dat de nodige gegevens (zoals het 
rijksregisternummer en een portretfoto) ook doorgegeven worden aan de Koninklijke Belgische Korfbalbond 
Vlaamse Liga vzw (KBKB). Op deze manier kan het toegetreden lid aangesloten worden bij deze 
sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten 
gunste van het toegetreden lid te verzekeren. 
 
Voor minderjarige toegetreden leden zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar 
toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting kan gerealiseerd worden. 

Artikel 4 - Structuur 
De structuur van de vereniging is terug te vinden op de website evenals de coördinaten van het 
Aanspreekpunt Integriteit (API).  

Artikel 5 - Veilig en ethisch verantwoord sporten 
Een veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te 
kunnen deelnemen aan activiteiten. Onze club engageert zich daarom tot het naleven van volgende 
punten: 

● Alle leden en vrijwilligers te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen. 
● Te streven naar een club zonder discriminatie, agressie, pesten en seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. 
● Fairplay en sportiviteit hoog in het vaandel te dragen, wat we ook van al onze leden en vrijwilligers 

verwachten. 
● Te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen. 
● Een open sfeer te creëren waarin iedereen zijn/haar mening kan en mag geven. 
● Op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport te doen. 

 

Van alle leden en allen die betrokken zijn bij de vereniging, ook van de supporters, wordt verwacht dat ze 
zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen. 

Artikel 6 - Sancties 
Alle leden die het intern reglement niet respecteren kunnen door het bestuur ter verantwoording worden 
geroepen en gesanctioneerd worden. Mogelijke sancties zijn : 

1. Een waarschuwing en/of terechtwijzing 
2. Een alternatieve sanctie 
3. Een schorsing als spelend toegetreden lid voor één of meerdere wedstrijden en/of trainingen 
4. Een schorsing als werkend lid of toegetreden lid 
5. Het ontzetten uit een functie 
6. Het ontzeggen van toegang tot wedstrijden, kantine en/of andere club-accommodatie 



 
7. Het agenderen van voorstel tot schrapping van de ledenlijst tijdens de AV 

Artikel 7 - Sport-specifieke regels 
In het kader van een veilige beoefening van de sport zijn volgende regels en aanbevelingen van toepassing 
voor toegetreden leden en werkende leden die sporten. 

● De sportende leden dragen steeds aangepast schoeisel tijdens de trainingen en wedstrijden: 
○ Buiten zijn dit sportschoenen. 
○ Binnen zijn dit sportschoenen met een “non-marking” label, die geen strepen maken op de 

sportvloer. 
Doe zaalschoenen pas in de zaal aan, zodat geen vuil van buiten in de zaal komt. 

● De sportende leden zorgen voor aangepaste, sportieve kledij tijdens trainingen. 
● De sportende leden zorgen dat hun haar niet in de ogen hangt (lange haren in een staart) en 

verzorgen hun nagels (lengte). 
● Attributen zoals uurwerken, ringen, oorbellen, piercings (zowel zichtbaar als onzichtbaar), ... zijn niet 

toegelaten tijdens trainingen en wedstrijden. 
● Vanaf U12 adviseren we te douchen na iedere training en wedstrijd. De douches worden netjes 

achtergelaten. 
● De club zorgt voor de wedstrijdkledij (shirt, broek/rok) en opwarmshirt. Deze blijven eigendom van 

de club en mogen uitsluitend gebruikt worden tijdens wedstrijden of op vraag van het bestuur. 
● Wedstrijdkledij moet gedragen worden tijdens wedstrijden of op vraag van het bestuur. 
● De spelers/speelsters kleden zich om in de kleedkamers. Laat geen waardevolle spullen onbeheerd 

achter. De club is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of diefstallen. 
● De leden beheren door de club ter beschikking gestelde middelen (kledij, ballen, korfbalpalen,...) als 

een goede huisvader/-moeder. De leden zullen de aangebrachte schade voortvloeiend uit 
niet-normaal gebruik vergoeden. 

● Vanaf U12 zijn toegetreden leden zelf verantwoordelijk voor hun licentie. Deze licentie is nodig om 
te mogen deelnemen aan wedstrijden, ze moeten die dus elke wedstrijd bij zich hebben. 
Toegetreden leden die hun licentie niet bij hebben, en toch wensen te spelen, betalen de daarbij 
behorende boete zelf. 

● De spelende leden zullen alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de vereniging 
aangesloten is, naleven. Bij schending van bepalingen uit deze reglementen, kan een lid voor de 
tuchtcommissie van deze federatie moeten verschijnen. Financiële sancties kunnen verhaald 
worden op het lid. Alle andere opgelegde sancties zullen uitgevoerd worden door het lid in kwestie. 

Artikel 8 - Vereniging-specifieke regels 
Voor de goede werking van de vereniging zijn volgende regels van toepassing voor alle leden: 

● Zij worden gewezen op het bestaan van dit intern reglement en de statuten.  
● Zij verbinden zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen en 

procedures opgelegd door het bestuur na te leven. 
● Zij kunnen klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur 

engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien. 
● Zij betalen tijdig hun verschuldigde bijdrage of lidgeld. 
● Zij kunnen recht hebben op ledenvoordelen volgens hun type lidmaatschap. 
● Zij dienen zo snel mogelijk wijzigingen van hun gegevens aan te passen of door te geven aan de 

clubsecretaris. 
 
Specifiek voor werkende leden: 

● Zij worden uitgenodigd op de algemene vergadering en hebben stemrecht. 



 
 
Specifiek voor toegetreden leden:  

● Zij worden niet uitgenodigd op de algemene vergadering en hebben geen stemrecht. 
● Zij kunnen zich kandidaat stellen om werkend lid te worden. 
● Zij hebben recht van vrije toegang tot wedstrijden georganiseerd door de eigen club. 
● Zij zijn gehouden het verschuldigde lid- of abonnementsgeld tijdig te betalen. De tarieven zijn 

beschikbaar op de website www.kcbj.be. 
 
Specifiek voor spelende toegetreden leden: 

● Zij mogen deelnemen aan trainingen en in voorkomend geval wedstrijden en andere activiteiten van 
de vereniging. De sportieve eindbeslissing over de deelname aan wedstrijden berust steeds bij de 
trainer. 

● Zij leveren een bijdrage aan de sportieve en/of extra-sportieve activiteiten van de club, bijvoorbeeld 
mosselfeest, paasontbijten, kantinedienst, kassa bij zaalwedstrijden. 

Artikel 9 - Sponsoring 
De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie 
toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. 

Artikel 10 - Financieel beheer 
● De penningmeester mag enkel uitgaven doen waartoe hij/zij gemandateerd is door het bestuur. 
● Alle uitgaven worden door minstens 2 bestuurders ondertekend. 
● Elk kwartaal geeft de penningmeester een financieel verslag aan het bestuur. 
● De voorzitter, de secretaris en de penningmeester hebben een algemene volmacht op de rekening. 

Alle andere bestuurders hebben een informatieve volmacht op de rekening. 

Artikel 11 - Privacy 
De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen 
respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden bijgehouden en beheerd door de club.  Leden 
kunnen deze opvragen en wijzigen via het secretariaat. 
 
Voor het nemen van beeldmateriaal is de GDPR van toepassing, aangezien het nemen van beeldmateriaal 
een verwerking van persoonsgegevens is. We onderscheiden 2 soorten beelden: 

● Gerichte beelden: 
○ Dit zijn beelden waar bij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, 

beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, ploegfoto, podium in een 
wedstrijd,...). 

○ Hiervoor is altijd toestemming van de geportretteerde nodig.  Deze toestemming wordt al 
dan niet gegeven bij het aangaan van het lidmaatschap en kan aangepast worden door 
melding aan het secretariaat. 

○ De vereniging kan deze beelden gebruiken voor weergave of publicatie op de website, 
folders, nieuwsbrief of sociale media van de sportvereniging, in welke vorm ook en al dan 
niet met vermelding van diens naam. 

○ De toestemming moet niet schriftelijk zijn, maar mag ook mondeling of stilzwijgend gegeven 
worden. 

○ Enkel journalisten hoeven geen toestemming te vragen als de beelden gebruikt worden in 
het kader van vrije nieuwsgaring of verslaggeving. 
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● Niet gerichte beelden: 

○ Deze beelden hebben niet de intentie om één of enkele personen duidelijk in beeld te 
brengen, maar zijn eerder bedoeld om een algemeen sfeerbeeld te schetsen. 

○ Voor het nemen en publiceren van deze beelden is er geen toestemming nodig. 
 
Het gebruik van de beelden levert geen financiële vergoeding op voor het lid.  

Artikel 12 - Wijziging van het intern reglement 
Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden door het bestuur van de club. 
 
De laatste wijziging vond plaats op 7/12/2020. 


