BADMINTONCLUB TERVUREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
(Goedgekeurd door de Algemene Vergadering / Raad van Bestuur op 1/7/2015)

TITEL I : ALGEMEEN
Artikel 1:
Het reglement van Inwendige Orde (R.I.O.) van de vereniging moet worden nageleefd door
ALLE LEDEN van de vereniging.
- Elk lid van de club wordt geacht akkoord te gaan met dit reglement. Een exemplaar
hiervan kan altijd geconsulteerd worden op de website www.bctervuren.be.
- Elke niet-naleving zal gemeld worden aan de raad van bestuur.
- De leden moeten zich eveneens op de hoogte stellen van het algemeen
Huishoudelijk reglement van het Sportcentrum. Zij dienen dit eveneens te
respecteren.
TITEL II : REGLEMENT
Artikel 2: Gebruik van de terreinen
- De dagen en uren voor badmintonsport zijn:
Maandag : van 19u tot 22u
Dinsdag : van 18u45 tot 22u
Zaterdag : van 10u tot 12u
Artikel 3: Competitie
- Na het eerste werkjaar hebben de leden, die REGELMATIG DEELNEMEN aan
tornooien en interclubcompetitie VOORRANG tot spelen.
- De VOORRANGSREGEL zal, indien er spelers zijn, uitgewerkt worden door de raad
van bestuur en ter kennis gegeven worden aan de leden.
- Er zullen echter steeds terreinen ter beschikking blijven van andere leden.
Artikel 4: Betreden en verlaten van de zaal
- Niemand zal de zaal betreden VOOR het toegelaten speeluur en alle spelers zullen
de zaal ten laatste verlaten op het voorziene uur.
Artikel 5: Sportmateriaal – Kleding
- De spelers dienen het materiaal zelf op te stellen bij het begin van de speeltijd en op
te bergen bij het beëindigen van de speeltijd.
- De verplaatsing van het materiaal zal in de grootste zorg gebeuren.
- De kleedkamers en douches zullen volgens een normaal gedrag gebruikt worden.
- De kledij is als volgt gereglementeerd:
Schoenen: Tennis- of badmintonschoenen waarvan de zolen GEEN
kleursporen op de vloer achterlaten. Zij mogen niet besmeurd zijn
met zand of modder.
Kledij :
Deze bestaat uit badmintonkledij. Zij bestaat uit een T-shirt of
polo, short of rok.
Het dragen van niet conforme kledij kan leiden tot uitwijzing uit de zaal of tot
verplichting om de kledij te wijzigen.
Artikel 6: Fair-play
Teneinde de goede geest gedurende de activiteiten te bevorderen worden volgende
aanbevelingen gedaan:

-

-

In geval van een groot aantal spelers die aanwezig zijn en wensen te spelen worden
geen ENKEL-spelen aangevat en worden de aan de gang zijnde partijen na 2 games
of maximum 40 min. beëindigd. Als iedereen de kans gekregen heeft een plaats in
te nemen op een terrein kan opnieuw gestart worden.
De perioden van OPWARMING zullen beperkt worden tot een minimum (3 min.).

TITEL III : TORNOOIEN EN COMPETITIE
Artikel 7:
In het kader van de federatie BV (Badminton Vlaanderen) kunnen een aantal leden (na het
eerste werkjaar) een ploeg vormen genaamd “BC Tervuren”. De organisatie hiervan ligt in
handen van de raad van bestuur.
TITEL IV: Varia
Artikel 8: Ongevallen
- Bij ongevallen dient onmiddellijk de voorzitter of secretaris verwittigd te worden. De
nodige aangifteformulieren zijn in de kast in Diependal aanwezig zijn.
- De club is niet verantwoordelijk voor aangebrachte van schade (opzettelijk) en voor
eventuele diefstal van persoonlijke eigendom.
Artikel 9: Portretrecht
Tijdens het spelen in de club, het organiseren van een tornooi, kampioenschap, competitie
of evenement, ingericht door Badmintonclub Tervuren is het toegestaan om tv-opnames,
geluidsopnames en foto’s te maken. Hiervoor dient de club geen bijkomende goedkeuring
aan de betrokken spelers, clubs of officials te vragen. Alle leden erkennen deze rechten
door het betalen van hun lidgeld. Deze tv-opnames, geluidsopnames of foto’s kunnen
verspreid worden door de houder van de uitzend- of publicatierechten en mogen gebruikt
worden voor live of opgenomen tv-programma’s, internet, website, radio, film, verspreiding
via de pers en andere gelijkaardige media. Badmintonclub Tervuren en elke betrokken
fotograaf heeft het recht elke foto of andere gelijkaardige beelden, die van de speler of
official werden gemaakt tijdens deze georganiseerde badmintonactiviteiten, te gebruiken
voor niet-commerciële doeleinden.
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