Hoboken Mercurius Korfbalclub (H.M.K.C.)
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Samenstelling
Spelende leden, recreanten, adherenten aangesloten bij de Koninklijke Belgische Korfbalbond (K.B.K.B.)
Bestuur
Bestaat uit de leden aangesloten bij de K.B.K.B., zij worden op de jaarlijkse algemene vergadering
verkozen. Dit gebeurt volgens de reglementen bepaald in de statuten van de vereniging.
Engagementsverklaring
Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de
activiteiten.
Onze sportvereniging engageert zich daarom om:
 al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige
verzekeringen;
 te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie;
 sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden;
 te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen;
 een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt;
 op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.
Toetreding
Alle leden die toetreden betalen hiervoor jaarlijks lidgeld. Dit lidgeld is jaarlijks aanpasbaar.
Spelende leden, recreanten: aansluitingskaart K.B.K.B. tekenen, medische keuring (3 jaar geldig) en
pasfoto voor opmaak spelerslicentie.
Adherenten: aansluitingskaart K.B.K.B. tekenen.
Het lidgeld van spelende leden, recreanten en adherenten omvat de aansluiting bij de K.B.K.B., de
ongevallenverzekering en de algemene bondsbijdragen.
Algemene Vergadering
De Jaarlijkse Vergadering wordt gehouden in januari
worden door middel van het clubblad op de hoogte
vergadering. Eventuele vragen of bemerkingen van de
de JAV ingediend worden bij de secretaris. Om toe
vermeld in de statuten.

of anders bepaald door het bestuur. Alle leden
gebracht van de datum, uur en agenda van de
leden moeten ten laatste 48 uur voor aanvang van
te treden als bestuurslid gelden de voorwaarden

Bindende bepalingen
Alle leden van H.M.K.C. dragen zorg voor het clubhuis, alle materialen en sportmaterialen die ter
beschikking worden gesteld. Opzettelijke beschadigingen aan gebouw of materialen zullen steeds
teruggevorderd worden op de verantwoordelijke persoon. Het bestuur heeft het recht om na herhaalde
feiten een lid voor een bepaalde periode te schorsen, toegang tot clubhuis te ontzeggen, niet meer te laten
deelnemen aan trainingen en wedstrijden, tot de schaderekening betaald is.
Alle spelende leden krijgen een kledij-uitrusting ter beschikking van de vereniging. Deze uitrusting is voor
elke spelersgroep verschillend van samenstelling. Alle leden verbinden zich ertoe om zorg te dragen voor
deze uitrusting.
Bij het verlaten van de vereniging of na het besluit genomen te hebben niet meer te spelen, wordt alle kledij
teruggeven aan de vereniging. Niet nakomen van deze regel heeft tot gevolg dat het kledijpakket door de
speler moet vergoed worden aan de dan geldende nieuwprijs.
Werkende leden
Een vereniging kan niet bestaan zonder werkende leden. Bestuursleden, jeugdleiders, mensen voor de
kantine en het onderhoud van het clubhuis doen dit op vrijwillige basis. Onkosten die verantwoord zijn
zullen wel vergoed worden (kuisproducten, materialen voor herstellingen, postzegels, enz….)

Clubhuis
W.b. de voorwaarden voor het gebruik van het clubhuis vraag info aan de toogverantwoordelijke.
Bestuur
Functies binnen het bestuur worden door de verkozen leden verdeeld. Het bestuur is bevoegd om
verplichtingen aan te gaan namens zijn leden. Zij zullen alles in het werk stellen om de werking van de club
en de korfbalsport in goede banen te leiden.
Het bestuur heeft de uitvoerende macht en het beheer der gelden. Het bestuur vergadert om de 4 weken.
Comités
Het bestuur kan comités of commissies benoemen die hen in bepaalde delen van de werking behulpzaam
zijn. Bestuursleden hebben het recht te allen tijde een vergadering van een comité of commissie bij te
wonen.
De samenstelling van het comité moet aan het bestuur voorgelegd worden.
Het bestuur bepaalt wie als voorzitter zal optreden en de verslagen overmaakt aan de secretaris. De
comités bepalen zelf hoeveel en wanneer zij samenkomen.
Volgende comités kunnen opgericht worden: jeugdcomité, sportcomité, feestcomité, supporterscomité,
comité bestaande uit jeugdleden.
Jaarlijks stellen de comités hun doelstellingen voor aan het bestuur.
Clubblad
De redactie heeft het recht om bepaalde teksten te weigeren. Het clubblad (FortFlash) mag nooit gebruikt
worden om misverstanden of ruzies tussen leden kenbaar te maken of te verdedigen.
Het blad zal steeds de nodige informatie i.v.m. de competitie, vriendenwedstrijden, tornooien, enz.
bevatten. Verslagen over wedstrijden en organisaties zullen ook gepubliceerd worden.
Het adverteren van alle nevenactiviteiten zal ook in het clubblad vermeld worden.
Alle uitslagen worden door de ploegverantwoordelijken vóór 20u. bezorgd aan de webmaster en eventuele
wedstrijdverslagen vóór maandagavond zodat die zo snel mogelijk op de website kunnen verschijnen.
Het clubblad verschijnt om de 4 weken.
Opnames en beelden van personen
Op de website en in het clubblad publiceren we geregeld foto’s en filmpjes van onze activiteiten. Het is
evident dat er personen zijn afgebeeld die deelnemen aan deze activiteiten. We vragen zoveel mogelijk op
voorhand de toestemming aan de betrokken personen. Indien u als betrokkene of ouder toch een bezwaar
hebt tegen publicatie, contacteer dan onze webmaster. De betreffende foto, zal dan onmiddellijk van onze
website verwijderd worden.
We maken een verschil tussen twee soorten opnames:
• gerichte opnames: dit zijn opnames waarin u een persoon duidelijk kan herkennen of waarin een
persoon poseert. Bijvoorbeeld een individuele foto. Onze club vraagt altijd uw toestemming om zulke
opnames te gebruiken.
• niet-gerichte opnames: dit zijn spontane opnames van een groep kinderen, bijvoorbeeld een foto van
een wedstrijd. Onze club vraagt geen toestemming om deze beelden te gebruiken. Wil u en/of uw
kind niet dat de club deze beelden gebruikt? Dan moet u dit gewoon even melden (mondeling of via
mail).
Infrastructuur – algemeen
De bestuursraad duidt in zijn midden een verantwoordelijke bestuurder aan, die onderstaande taken
toebedeeld krijgt:
 openen en sluiten lokaal /toog
 controle op het gebruik van:
 kleedkamers/lokaal/zolder/toiletten
 allerhande sleutels die onder zijn beheer zijn geplaatst, waaronder het materiaalhok, licht
(veld), enz…
 uitbating toog en eventuele bestelling horeca
 in het lokaal geplaatst televisietoestel, discolicht en discobar
Tevens dient de verantwoordelijke bestuurde vooraf op de hoogte gebracht van elke activiteit die de
opening van het lokaal rechtvaardigt, zoals alle vergaderingen, trainingen, enz…

Clubhuis
Trainingen: alle avonden vanaf 18.00u., uitgezonderd maandag en zondag. Het clubhuis wordt geopend
een halfuur voor aanvang van de eerste oefenstonde en wordt gesloten één uur na de laatste oefenstonde.
Douchen: tot een halfuur na de training of laatste wedstrijd.
Het team dat als laatste de kleedkamers gebruikt, dient deze zindelijk achter te laten.
Gelieve geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten en er op toe te zien dat u alle
persoonlijke spullen terug hebt meegenomen.
Vergaderzaal/berging zolder: alleen toegankelijk voor volwassenen.
Onder de 16 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.
Er is geen bediening aan tafel, leeggoed dient terug naar de toog gebracht te worden.
Persoonlijke items kunnen geplaatst worden in de daartoe voorziene bakken in het gedeelte “keuken” (dus
niet bij de glazen achter de toog!). De verantwoordelijkheid blijft bij de eigenaars.
Algemene gedragsregels
Na de training worden alle materialen in goede orde terug geplaatst in het materiaalhok.
Ballen worden in de ballentas verzameld en terug op het voorste gedeelte van de zolder gezet. Elke ploeg
is verantwoordelijk voor zijn ballentas! Ballen laten wij niet rondslingeren in het clubhuis!
Verlichting veld niet vergeten uit te doen!
Het is verboden zich in de kleedkamers op te houden zonder geldige reden, het clubhuis als speelplein te
gebruiken en met het kostbare water te spelen.
Zich begeven in de kleedkamer van de andere sekse zal bestraft worden.
Het is niet toegelaten de trap te betreden met studs.
Geen waardevolle voorwerpen achterlaten in de kleedkamers.
Afspraken wedstrijden
Enkele afspraken voor de thuiswedstrijden:
 de eerst spelende ploeg zorgt ervoor dat het veld, 2-meterlijn, penaltypunten, banken, 2 ballen en
bordjes klaarliggen voor de match.
 de laatst spelende ploeg zorgt ervoor dat het terrein wordt opgeruimd en al het materiaal op de juiste
plaats komt te liggen.
 elke ploeg zorgt ervoor dat de tegenspelers minstens 2 flessen water hebben, en indien ze het zelf
wensen water voor tijdens de wedstrijd. Dit kan verdeeld worden door de eventuele reserve spelers.
Enkele afspraken voor alle wedstrijden:
 alle wedstrijden (zowel competitie- als oefenwedstrijden) worden in officiële outfit gepeeld.
 alle juwelen worden uitgedaan of met tape afgeplakt
 indien voor de wedstrijden verzorging nodig is dient men op voorhand afspraken te maken met de
sportverzorger.
 A-spelers brengen bij licentiecontrole steeds hun speeltrui met nummer mee.
 spelers die zijn ingevallen melden zich na de wedstrijd in aanwezigheid van de ploegbegeleider bij de
scheidsrechter
Omgangsregels
Iedereen die lid is van de vereniging en/of de vereniging bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het
huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn
opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en
veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt.
Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten,
machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of
opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.
Het bestuur van H.M.K.C. vraagt van alle leden, ouders van jeugdleden of andere bezoekers, dat zij
meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen
we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets
niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de
vereniging;
 ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
 ik val de ander niet lastig;
 ik berokken de ander geen schade;
 ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
 ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
 ik negeer de ander niet;
 ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
 ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik breng geen wapens mee;
 ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
 ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;
 ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk
leven of uiterlijk;
 als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt,
vraag ik een ander om hulp;
 ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan
houdt er op aan en meld dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon van de vereniging.

-------------------------------

