Tafeltennisclub Nodo
INTERN REGLEMENT
1) Algemene bepalingen
Artikel 1.

De vereniging genaamd, Tafeltennisclub NODO, afgekort “TTC Nodo” is opgericht
in1968 en is gevestigd te Schoutlaan 24 2180 Ekeren.

Artikel 2.

Ieder lid, lesgever en bestuurslid ingeschreven in de Tafeltennisclub TTC Nodo Ekeren, wordt
geacht kennis genomen te hebben van dit intern reglement en verbindt er zich toe de erin
opgenomen bepalingen na te leven. Het intern reglement verschijnt bij de aanvang van het
seizoen op de officiële website en per mail Het kan ook steeds op aanvraag bij het bestuur
verkregen worden.

Artikel 3.

De vereniging heeft als doel het beoefenen van tafeltennis te organiseren in competitieverband
en als recreatie.

Artikel 4

De vereniging heeft het statuut van een VZW.

Artikel 5

De vereniging is aangesloten bij 2 federaties : VTTL en SPORTA

2) Leden
Artikel 6.

De vereniging bestaat uit: bestuursleden, trainers, jeugdbestuursleden, jeugdspelers, senioren
en steunende leden.

3) Het lidmaatschap
Artikel 7.

De inschrijving gebeurt door invulling en ondertekening van een door het bestuur te verstrekken
inschrijvingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit),
adres, geboortedatum, telefoonnummer, e- mailadres, RRN…. Voor jeugdleden (-18 jaar) dient
het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 8.

De kosten voor de inschrijving van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten
dienen een maand na de ontvangst van de onkostennota te worden voldaan via een
overschrijving op de clubrekening. Vanaf de betaling is het lid verzekerd en enkel dan kan er op
de verzekering aanspraak gemaakt worden.

Artikel 9.

Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden
toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.

Artikel 10 .

Beëindiging van het lidmaatschap kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot het terugbetalen
van lidgelden,ongeacht of de beëindiging werd gegeven door het bestuur of door het lid zelf.

Artikel 11.

Leden zijn ertoe gehouden bij de jaarlijkse inschrijving een extra bijdrage te betalen met als
enige doelstelling bardiensten, uitgevoerd door meerderjarige leden van de club tijdens
competities waaraan ze zelf op dat moment NIET deelnemen, te vergoeden. Het is slechts
mogelijk de bardienst en het spelen tijdens éénzelfde avond te combineren in het geval er een
week voor de desbetreffende datum nog geen barman zou gevonden zijn .Het uitvoeren van
bardiensten gebeurt op eigen initiatief en dit door voorafgaande inschrijving op de hiervoor
voorziene online barlijsten die via e - mail naar de leden worden gestuurd. Het bestuur is vrij de
jaarlijkse bijdrage alsook de vergoeding voor het uitvoeren van een bardienst te herzien. De
barverantwoordelijke van de club zal de barvergoedingen enkele malen per jaar aan de
betreffende leden uitbetalen.

4) Rechten en plichten van de leden
Artikel 12.

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

1. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
2. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover
door het bestuur niet anders is bepaald.
3. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen.
Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken
in elk geval, 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.
4. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
5. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
6. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast
ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.
7. Zij hebben het recht om zowel geposeerde als niet geposeerde foto's en ander
beeldmateriaal te weigeren voor publicatie mits een schriftelijke weigering bij één van
de bestuursleden.
8. Zij hebben de plicht om ongevallen welke plaatsvonden tijdens de sportbeoefening of
verplaatsing , binnen de 24 uren te melden aan de secretaris van de desbetreffende
federatie. Dit in verband met de verzekering.
9. Elk competitiespelend lid heeft recht op een gratis club t- shirt en bij beëindiging van
het lidmaatschap de plicht deze t- shirt terug te bezorgen aan de club.
10. Zij dienen zich op een gepaste manier te gedragen bij zowel de sportieve als nietsportieve activiteiten waaraan zij als Nodo -leden deelnemen en die al dan niet in de
lokalen van TTC Nodo Ekeren doorgaan. Ouders of voogd worden aansprakelijk
gehouden voor het gedrag en handelingen van minderjarige leden.
11. Zij mogen de persoonsgegevens van de ledenlijst niet gebruiken voor
politieke,commerciële of racistische doeleinden.
12. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
5) Sancties/ boetes
Artikel 13.

Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoren, naast
een straf welke aan een speler of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de
federatie, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

Artikel 14.

Betalingen verschuldigd aan de club ongeacht de aard ervan, dienen binnen de vooropgestelde
termijn voldaan te worden op straffe van schorsing van alle activiteiten of het lidmaatschap van
de club tot aan de verplichtingen voldaan is. Bij betwisting van betaling zal het lid steeds het
bewijs moeten leveren van betaling.

Artikel 15.

Het niet naleven van bepalingen in het intern reglement kan leiden tot het uitschrijven van
sancties door het bestuur. De draagwijdte van de sanctie wordt bepaald dor de ernst en
repititiviteit van het vergrijp. Sancties kunnen gaan van het opleggen van een geldboete tot de
uitsluiting van het lidmaatschap van de club. Alle sancties worden uitgesproken door het
bestuur, na het horen van de verschillende betrokken partijen.

6) Clubkledij
Artikel 16.
Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
1. shirt: rode club T- shirt (van de club)
2. broek: short, keuze voor de kleur (wit is niet toegelaten)
3. sportschoenen die geen (zwarte) strepen achterlaten, de schoenen moeten ter
plaatsen aangedaan worden en men mag hiermee niet buitenkomen.
Elk lid moet zich houden aan de voorgeschreven reglementering van de federatie('s )

7) Bestuur
Artikel 17.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een
jeugdverantwoordelijke en tenminste 2 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

Artikel 18.

Onder het bestuur valt
1. de algemene leiding van zaken;
2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de
vereniging.

Artikel 19.

Het bestuur vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of andere leden van het bestuur
zulks wensen.

Artikel 20.

Een oproep voor een vergadering dient minimaal 15 dagen voor aanvang van de vergadering in
het bezit van de bestuursleden te zijn.

Artikel 21.

Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden
aanwezig is.

Artikel 22.

Buiten het bestuur is er een orgaan dat zich specifiek bezig houd met de jeugdwerking. Dit
orgaan wordt voorgezeten door een lid van het bestuur.

8) Gebouwen van de vereniging
Artikel 23.

De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard
ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

Artikel 24.

Het lokaal is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van
deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

Artikel 25.

Leden dienen respect op te brengen voor de materialen van zowel andere leden als bezoekers
van de club alsook de volledige infrastructuur die door de club ter beschikking wordt gesteld.
Beschadigingen aan deze infrastructuur en/of materialen, als ook aan de eigendommen van
andere leden of bezoekers zullen verhaald worden op de dader. Het bestuur is daarenboven
vrij, na verhoor van de betreffende partijen, een bijkomende sanctie op teleggen. (zie artikel 32)

Artikel 26.

Het is niet toegelaten eigen drank te nuttigen in het lokaal. De cafetaria staat ter beschikking
van alle leden en bezoekers van de club.

Artikel 27.

Er geldt een algemeen rookverbod in het lokaal zowel voor wat betreft de speelzaal als
het cafetaria. Clubleden of bezoekers die ondanks dit verbod roken, zullen vriendelijk
verzocht worden deze activiteit buiten het lokaal verder te zetten.

9) Competitie en tornooien
Artikel 28.

Op sportieve activiteiten (competitie en tornooien) worden de leden geacht aan te treden in de
voorgeschreven clubkledij en dit zowel op verplaatsing als in eigen lokaal.

Artikel 29.

Op sportieve activiteiten worden de leden geacht ten minste een kwartier voor aanvang van de
activiteit aanwezig te zijn, tenzij anders vermeld. Bij niet naleving zullen boetes en/of forfaits
opgelegd door het betreffende verbond persoonlijk ten last worden gelegd van de speler.

Artikel 30.

Leden die zich inschrijven voor sportieve activiteiten zoals competitie, tornooien en/of trainingen
worden geacht de inschrijving na te leven en deel te nemen aan de activiteit. Wie herhaaldelijk,
zonder geldige reden afwezig blijft, kan de inschrijving voor dergelijke sportieve activiteiten
tijdens het daarop volgende seizoen geweigerd worden.

Artikel 31.

Ouders van minderjarige leden worden verwacht zich vrijwillig op te geven voor de organisatie
van het vervoer van de jeugdploegen.

Artikel 32.

Leden die als kapitein van een competitieploeg fungeren, worden voor hun ploeg aansprakelijk
gehouden voor het betalen van boetes opgelegd door het betreffende federatie te wijten aan
het non-conform invullen van de officiële wedstrijdbladen die zij ondertekend hebben.

10) Aansprakelijkheid van de leden
Artikel 33.

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging
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.

Pagina 5 van 6

11) Sponsoring
Artikel 34.

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

12) Wijzigingen van het intern reglement
Artikel 35.

Het intern reglement kan slechts gewijzigd worden door een akkoord op de raad van bestuur.

13) Slotbepaling
Artikel 36.

Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

Namens het bestuur van de TTC Nodo.
Zwaenepoel Bob

Sterkens Kevin

Zwaenepoel Luc

Sterkens Ronny

Heirman Hubert

Joris Albert

Geussens Eliane

Mortier Erwin

Van Geel Charles

Craen Dirk

