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Jog4Fun VZW
Gildelaan 12
2960 SINT-JOB-IN-‘T-GOOR

Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om de leden van joggingclub “Jog4Fun” te
informeren over de gewoonten en gebruiken in de club. De essentiële eigenschappen van
de clubwerking worden hierin naar voor gebracht. Het geeft de club en of het bestuur de
kans de leden te wijzen op het gewenste gedrag binnen de club.

OPRICHTING-BENAMING-DOEL EN DUUR
De vereniging zonder winstoogmerk werd opgericht op 1 december 2017 en staat gekend
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad als vzw met verenigingsnummer 17327586 en
ondernemingsnummer 0685618269.
De zetel van de vereniging is gevestigd te Gildelaan 12, 2960 Brecht en ressorteert onder
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
De vereniging heeft tot doel het beoefenen en bevorderen van de recreatieve loopsport,
door het organiseren van recreatieve loopevenementen en de organisatie van of de
deelname aan loopwedstrijden of gelijkaardige evenementen, en door het assisteren bij
sportieve evenementen die georganiseerd worden door derden.
Zij kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in
verband staan en die kunnen bijdragen dit te verwezenlijken
De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht.

RAAD VAN BESTUUR
Voor de werking van het bestuur zie statuten van Jog4Fun
Algemene taken van de Raad van Bestuur
- Strategische bakens voor de organisatie uiteenzetten.
- Bijeenroepen van de Algemene ledenvergadering
- Het opmaken van rekeningen en begroting
- Vertegenwoordigen van de club naar buiten toe.
- Zorgt voor de dagelijkse werking van de club

ALGEMENE VERGADERING
Zie statuten van Jog4Fun
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LEDEN
Iedereen die zich geroepen voelt om vijf kilometer of meer te joggen en deze conditie
wenst te behouden en/of te verbeteren door het regelmatig volgen van de trainingen, is
welkom in onze club. Uitzonderingen op deze regel worden toegestaan mits goedkeuring
van het bestuur. Beginners verwijzen we door naar de “start-to-run” cursussen die
georganiseerd worden vanuit onze gemeente Brecht.
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vier bedragen. De vereniging kan
effectieve en toegetreden leden bevatten.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene
Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen
die intekenen op de ledenlijst en zich hiermee verbinden actief mee te werken ten einde
de doelstellingen van de vereniging te realiseren.
Een kandidaat-effectief lid van de VZW moet hiervoor schriftelijk een aanvraag indienen bij
de Raad van Bestuur. Deze is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de
effectieve leden. De Raad van Bestuur beslist autonoom of een kandidaat-effectief lid aan
de inhoudelijke voorwaarden voldoet als effectief lid tot de VZW wordt toegelaten. De
Raad van Bestuur moet deze beslissing motiveren. Tegen deze beslissing is geen beroep
mogelijk.
Toegetreden leden hebben het recht om deel te nemen aan sportactiviteiten en andere
activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd op voorwaarde dat zij lidgeld
betalen. Ze hebben wel aanwezigheidsrecht maar geen stemrecht op de Algemene
Vergadering.
Zowel toegetreden als effectieve leden verklaren zich akkoord met het huishoudelijk
reglement.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:
- Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van het huishoudelijk
reglement in te zien.
- Zij hebben het recht om deel te nemen aan de (jaarlijkse) Algemene vergadering.
- Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover
door de Raad van Bestuur niet anders is bepaald.
- Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij de Raad van Bestuur in te
dienen. De Raad van Bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te
onderzoeken in welk geval betekend te doen behandelen of te doen onderzoeken en
over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid
dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
- De vereniging is verplicht een ledenlijst aan te leggen met persoonsgegevens voor
intern gebruik. Conform de Privacywet hebben zij het recht om hun persoonsgegevens
in te zien, en te laten wijzigen binnen de wet vastgelegde termijn.
- Zij hebben de plicht de Raad van Bestuur in kennis te stellen van de verandering van
hun adres, e-mail en/of telefoonnummer.
- Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de lidgelden.
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- Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast
ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.
- Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

STRAFFEN

In het algemeen zijn handelingen en daden , die in strijd zijn met de wet, de statuten,
reglementen en/of besluiten van de vereniging strafbaar. Handelingen en daden die de
belangen van de vereniging kunnen schaden zijn eveneens strafbaar.
De Raad van Bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en
wederhoor, een straf vanuit de vereniging op te leggen, met inbegrip van uitsluiting.
Het bestuur behoudt zich het recht om eender wie te schrappen als lid van de club
wanneer zij of hij zich niet houdt aan het huishoudelijk reglement, dit zonder terugbetaling
van het lidgeld.

UITSLUITING

Volgende inbreuken worden met uitsluiting bestraft:
- Opzettelijk kwetsen (opzettelijke slagen en verwondingen) van personen tijdens
wedstrijden of loopmomenten.
- Opzettelijk beschadigen of vernielen van materiaal of eigendom van derden.
- Ontvreemding (diefstal) van materiaal of eigendom van derden.
- Zedenfeiten.
- Discriminatie.
- Onder invloed en/of bezit te zijn van drugs en/of andere verdovende middelen.
- Weigeren te betalen van lidgelden of onkosten.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN
- De vereniging kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht door de
leden aan derden (inbegrepen de door de vereniging gehuurde eigendommen van de
gemeente en anderen).
- Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging
en/of derden aangerichte schade.
- Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de
betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover
het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

AANSPRAKEN OP HET MAATSCHAPPELIJK BEZIT

- Een lid, ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid en de rechthebbenden kunnen
nooit de teruggave van de reeds betaalde bijdragen, aanbrengsten of andere prestaties
vorderen.
- In geen geval kan een ontslagnemend of uitgesloten lid, financiële mededelingen of
afschriften van de vereniging of het opmaken van een inventaris eisen.
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AANSLUITINGSPROCEDURE
De aanmelding gebeurt door invulling van inschrijvingsformulier, verstrekt door het
bestuur, waarop de volgende gegevens zeker zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit),
adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en rijksregisternummer.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t.e.m. 31 december en houdt een verzekering in voor
de sportactiviteiten, tijdens alle loopmomenten.
Het lidgeld wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgelegd en dient betaald te worden
op de bankrekening van de vereniging voor 31 januari. Dit samen met een ingevuld
aansluitingsformulier. Elk lid ontvangt als bewijs van inschrijving een lidkaart indien hij of
zij dit wenst. Door zich aan te sluiten bij de club bevestigt men automatisch dat men
zichzelf in goede gezondheid acht om deel te nemen aan loopmomenten. Kinderen onder
de 16 jaar zijn niet toegelaten.
Ieder jaar dient de ledenlijst aangepast te worden voor Sporta. Bij iedere jaarwisseling
dienen de leden die zich voor het volgend seizoen niet meer wensen aan te sluiten,
geschrapt te worden. Op deze lijst mogen enkel de namen geschrapt worden, niet de
lidnummers. Eventuele correcties aan de naam, adres, telefoonnummer, email kunnen
eveneens op deze lijst aangebracht worden. Op deze manier is het ledenbestand voor het
volgend seizoen steeds in orde.
Indien later toch nog personen zich opnieuw lid maken voor het volgend seizoen, dan dient
de heraansluitingslijst ingevuld te worden en overgemaakt te worden aan Sporta
De leden die zich aansluiten bij de club verklaren zich bij aansluiting akkoord met de
statuten en het huishoudelijk reglement.

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Het bestuur verplicht er zich toe om:
- Degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld
bij de sportfederatie waaronder de club ressorteert.
- Alle verzekeringsgelden integraal door te storten aan de door haar gekozen
verzekeringsmaatschappij met het oog op het verzekeren van de leden tegen
sportletsels.
- De gelden, toebehorend aan de club, naar goed vermogen en “volgens een goede
huisvader” te beheren, en alle grove onregelmatigheden die zich hierin zouden
voordoen onmiddellijk te melden aan al haar leden via briefwisseling of via het beleggen
van een (extra) algemene vergadering.

TRAININGEN

Tijdens de week hebben joggers de keuze om aan te sluiten op drie verschillende
momenten. Vaste jogmomenten zijn voorzien op dinsdagavond om 20.00 u.,
donderdagavond om 20.00 u en zondagmorgen om 09.30 u. Wanneer er op andere
momenten gelopen wil worden, kan dit steeds onderling besproken worden.
De wekelijkse afspreekplaats wordt voorzien op de parking voor de campus Kristus Koning
(Clara Fey). Indien deze plaats onbereikbaar is wegens één of andere manifestatie, dan
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wordt er tijdig gecommuniceerd wat de alternatieve vertrekplaats zal zijn.
De clubleiding zorgt voor een parcours. Clubleden kunnen in onderling overleg en naar
eigen vermogen één van de voorgestelde routes aanpassen/inkorten/verlengen
Met ingang van de duisternis draagt elke loper een fluohesje bij de loopmomenten.
Bijkomende middelen (zoals veiligheidslichtjes) om de zichtbaarheid op de rijbaan te
verhogen zijn aanbevolen maar niet verplicht. Indien er toch lopers zonder vestje lopen,
doen zij dit op eigen risico en lopen zij buiten clubverband.
In clubverband (in groep) wordt er steeds rechts gelopen van de rijbaan. Zolang we ons op
het uitgestippeld parcours bevinden blijven we rechts lopen, ook al vallen we verder uit
elkaar en komen we uiteindelijk alleen te lopen. Naast elkaar lopen is enkel toegestaan
voor zover de omstandigheden dit toelaten en de veiligheid van de lopers niet in het
gedrang komt.
Clubleden waarschuwen elkaar mondeling of door middel van een fluitsignaal van
achteropkomend en/of tegenliggend verkeer, obstakels in/op/naast het wegdek, lokale
ijzelvorming en elke andere situatie die een gevaar voor de lopers kan vormen.
Bij hevig onweer/sneeuwval of andere extreme weersomstandigheden beslist het bestuur
na overleg met de leden of het loopmoment al dan niet veilig kan doorgaan. Wie na het
annuleren van het loopmoment besluit toch te lopen, doet dit op eigen risico en buiten
clubverband. Indien we tijdens het lopen door onweer of andere extreme en onveilige
weersomstandigheden worden verrast, zullen de lopers zichzelf zo snel mogelijk in
veiligheid brengen.
Om ons als club te profileren, wordt van de lopers een inspanning gevraagd om in de mate
van het mogelijke truitjes/jasjes met het logo van de club te dragen tijdens wedstrijden.
Indien wij allen dezelfde outfit dragen, betekent dit een zekere uitstraling voor onze club
en kunnen wij ons kenbaar maken naar de buitenwereld toe. Indien men de clubkledij
draagt, betekent dit dat men zich houdt aan de afgesproken waarden in het huishoudelijk
reglement.
Bij ongevallen, kwetsuren of andere incidenten tijdens loopmomenten of wedstrijden of
als gevolg hiervan wordt meteen contact opgenomen met één van de bestuursleden. De
contactgegevens van de bestuursleden kunnen geraadpleegd worden op de website.
De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke
eigendommen van de leden.
Vriendschap, sportiviteit, solidariteit en respect voor elkaar zijn de centrale waarden van
onze club. We respecteren onze eigen grenzen en deze van mede-lopers, motiveren elkaar
op een gezonde manier en waken over elkaars welzijn en veiligheid.
Gratis kennismakingstrainingen met een maximum van vier, zijn mogelijk op eigen risico,
daarna

VERZEKERING

De verzekeringspremie zit jaarlijks mee in het lidgeld dat door de leden betaald wordt.
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Bij ongevallen, kwetsuren of andere incidenten tijdens de training/wedstrijd of als gevolg
hiervan wordt meteen contact opgenomen met één van de bestuursleden. De
contactgegevens van de bestuursleden zijn te vinden op de website.
Bij een sportongeval dienen het slachtoffer en de verantwoordelijke van de club ervoor te
zorgen dat het ongevalsaangifteformulier, te vinden op onze website, binnen de 8
kalenderdagen na het ongeval, volledig ingevuld, naar Sporta wordt opgezonden.
Vanwege de verzekeringsmaatschappij ontvangt het slachtoffer een dossiernummer. De
onkostennota's e.d. van het sportongeval stuurt het slachtoffer rechtstreeks naar de
verzekeringsmaatschappij (en vermeldt hierbij het betreffende dossiernummer en
zijn/haar rekeningnummer. De maatschappij controleert alle gegevens en stort de
eventuele tussenkomst rechtstreeks op het rekeningnummer van het slachtoffer.
Waarborgen en verzekerde activiteiten worden contractueel bepaald door de
verzekeringsmaatschappij. Een afschrift van dit contract ligt steeds ter inzage bij het
bestuur.
Er is van de verzekeringsmaatschappij uit geen verplichting om een medisch attest toe te
voegen aan de verzekeringspolis. Als bestuur willen wij er wel de nadruk op leggen dat
alleen al om eigen veiligheid het sterk aan te bevelen is minstens een maal per jaar een
medische controle te ondergaan.

DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN

Ieder jaar wordt er een lijst geselecteerde wedstrijden opgemaakt waar we als club willen
aan deelnemen. Deze lijst kan op alle momenten aangevuld worden met bijkomende
wedstrijden.

DIGITALE NIEUWSBRIEF EN WEBSITE

Op regelmatige tijdstippen verschijnt de nieuwsbrief die digitaal wordt verstuurd naar alle
leden en wordt de website inhoudelijk aangepast. Deze wordt samengesteld door het
bestuur en clubleden.
De nieuwsbrief bevat minimaal de beschrijving van activiteiten en wedstrijden waaraan de
club deelneemt. Iedereen kan artikels schrijven en die kunnen, na goedkeuring door de het
bestuur, verschijnen in de nieuwsbrief. De inhoud en strekking van de opgenomen
artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. De Raad van
Bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen, aanpassen, verschijnen en verspreiden
van de nieuwsbrief en de website.
De website van onze club wordt gepubliceerd onder de domeinnaam:”Jog4Fun.be”.
Er wordt een verantwoordelijke aangesteld die de website regelmatig update.
De leden van onze club gaan akkoord dat de foto’s welke genomen worden tijdens de
activiteiten van onze club gepubliceerd worden in de digitale nieuwsbrief en op de website
van de club geplaatst worden. Voor individuele foto’s en/of opnamen die buiten de
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activiteiten van de club zijn genomen moet de toestemming van de betrokkene worden
gegeven.
Indien u niet wenst dat uw naam en geboortedatum wordt gepubliceerd moet u schriftelijk
het bestuur op de hoogte brengen zodat deze in de toekomst geschrapt wordt.
Opmerkingen of rechtzettingen moeten gemeld worden aan het bestuur, die hier op
gepaste wijze gevolg dient aan te geven.
Op de website zullen de doelstellingen van de club, de belangrijkste activiteiten,
wedstrijden, bestuursleden (inclusief coördinaten), sponsors, foto’s e.d. worden vermeld

WAARDEN VAN DE CLUB
-

Sportiviteit
Gezelligheid
Recreatief karakter
Medisch verantwoord sporten
Respect voor ieders niveau
Deelname aan het clubbestuur gebeurt op vrijwillige basis (geen verloning)
Positieve inzet en een bereidheid om zich totaal in te zetten zijn enkele eigenschappen
van een goede loper.
- Wij dulden geen negatieve kritiek ten opzichte van bestuursleden en andere leden.
Opbouwende en positieve kritiek kunnen op een beleefde en passende wijze
geformuleerd worden naar de bestuursleden van de club.
- Wees altijd en overal beleefd

NEVENACTIVITEITEN

Indien mogelijk wordt er jaarlijks een evenement georganiseerd. Ook bij deze activiteit
krijgen de leden de mogelijkheid om mee te werken. Indien zij hun naam opgegeven
hebben, wordt er dan van hen ook verwacht de dag zelf aanwezig te zijn om de voorziene
taken uit te voeren.

SLOTBEPALINGEN

Het bestuur kan altijd onderhavig huishoudelijk reglement aanpassen wanneer het dat
noodzakelijk acht. Hiervoor is wel een meerderheid in de Raad van Bestuur nodig.
Het huishoudelijk reglement zal echter steeds ter inzage liggen op de maatschappelijke
zetel van onze club.
Ieder lid wordt geacht de statuten en reglementen van de vereniging te kennen en naar
deze statuten en reglementen te handelen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur
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