
	
	

Huishoudelijk Reglement – Sini-Beach Sint-Niklaas 

Artikel 1. De club 

1. Sini-Beach werd opgericht als vereniging zonder winstoogmerk op 4 januari 
2012. De oprichtingsakte werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van 15 februari 2012. 
 

2. De bevoegdheden van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het 
eventuele dagelijks bestuur worden geregeld in de VZW-wet en in de statuten. 

 
3. Sini-Beach is aangesloten bij de Vlaamse Volleybalbond VZW (VVB) onder 

stamnummer BO-0008 als Sini-Beach Sint-Niklaas en handelt naar de door de 
federatie(s) uitgeschreven statuten en reglementen voor wat betreft de 
deelnames aan competities en organisaties van de federatie(s).  

 
4. Dit huishoudelijk reglement betreft de georganiseerde 

beachvolleybalactiviteiten.  

Artikel 2. Het doel  

De club heeft met beachvolleybal als doel het bevorderen van beachvolleybal.  Zij 
tracht dat doel te bereiken door het aanbieden van beachvolleybaltrainingen en –
tornooien en door teams in te schrijven in de diverse competities zowel op 
provinciaal, Vlaams, nationaal als internationaal niveau. 

Artikel 3. Het bestuur  

1. Het bestuur van de club stelt een beachvolleybalcommissie aan die wordt 
ondersteund door trainers en vrijwilligers. 

 
2. Tenzij anders bepaald, wordt heeft dit huishoudelijk reglement betrekking op 

de beachvolleybalcommissie, de spelers/speelsters en de sportieve 
omkadering (waaronder de trainers).  

Artikel 4. De deelname  

1. Spelers die wensen deel uit te maken van de club, dienen een gemotiveerde 
aanvraag schriftelijk in bij de beachvolleybalcommissie. De 
beachvolleybalcommissie zal een advies uitbrengen aan de raad van bestuur 
die de uiteindelijke beslissing neemt. Bij een positieve beslissing zal de 
gevraagd worden om een aansluitingsformulier bij de VVB te ondertekenen en 
in orde te brengen. Indien de speler minderjarig is, dient de aanvraag en – bij 
positieve beslissing – het aansluitingsformulier mede ondertekend te worden 
door de ouder(s) of voogd. 

 



	
 

2. De clubleden krijgen van een uitrusting ter beschikking die eigendom blijft van 
de club. De clubleden verbinden er zicht toe om als “goede huisvader” zorg te 
dragen voor de uitrusting en ze op alle clubactiviteiten (zowel sportieve als 
extra-sportieve) te dragen. Wanneer de speler geen deel meer uitmaakt van 
de club, bezorgt hij de uitrusting in goede staat (rekeninghoudend met de 
“ouderdom” van de uitrusting) terug aan de beachvolleybalcommissie. Voor 
ontbrekende of kapotte uitrusting, behoudt de club zich het recht voor een 
compenserende vergoeding aan te rekenen.  
 

3. De deelname geldt voor de duur van 1 beachvolleybalseizoen. De deelname 
wordt een het eind van het seizoen stilzwijgend verlengd voor een nieuwe 
periode van 1 seizoen, behalve indien de club en/of de speler te kennen 
geven de samenwerking stop te zetten. Deze kennisgeving kan gebeuren per 
brief of per e-mail. 

 
4. Een beachvolleybalseizoen loopt van 1 mei tot en met 31 augustus van een 

kalenderjaar voor de teams die deelnemen aan de provinciale 
kampioenschappen en het Belgische kampioenschap. Voor teams actief in 
buitenlandse tornooien en/of deelnemen aan indoorbeachtornooien, loopt het 
seizoen gelijk met het kalenderjaar.  De beachvolleybalcommissie stelt de 
exacte periode waarin de trainingen voor de verschillende groepen 
plaatsvinden jaarlijks vast.  

 
5. De deelnemers worden door de trainers van de beachvolleybalcommissie 

ingedeeld in een passende trainingsgroep.  
 

6. Voor iedere trainingsgroep geldt een door de beachvolleybalcommissie vast te 
stellen maximum aantal deelnemers. Indien dat maximum is bereikt, kunnen 
niet meer deelnemers zich aanmelden voor die groep. 

  
7. Deelnemers hebben geen andere verplichtingen of rechten jegens de club dan 

in dit huishoudelijk reglement zijn genoemd.  
 

8. Met de aanmelding als deelnemer verklaart de deelnemer zich bekend en 
akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.  

Artikel 5. De trainingen  

1. De trainingen vinden plaats op de afgesproken plaats op het afgesproken 
tijdstip. De beachvolleybalcommissie zorgt voor de huur van de terreinen en 
voor materialen zoals ballen. De deelnemers worden geacht te helpen met het 
opzetten en/of afbreken van de netten (indien van toepassing) voor aanvang 
van dan wel na afloop van de training. 
 

2. De trainingen vinden plaats onder leiding van door de 
beachvolleybalcommissie aan te stellen trainers. De deelnemers worden 
geacht de aanwijzingen van de trainer op te volgen. 



	
 

3. De groepen mogen niet eerder naar huis voor dat alle ballen weer terug zijn 
gevonden en verzameld. Materiaal wordt niet uitgeleend aan de deelnemers, 
behoudens akkoord van de beachvolleybalcommissie. 

 
4. Deelname aan de trainingen is voor de clubleden aangesloten bij de VVB 

gedekt door de verzekering afgesloten door de VVB voor haar leden. Indien 
occasioneel aan trainingen wordt deelgenomen door andere dan clubleden, 
dan gebeurt die deelname op eigen risico. De club, beachvolleybalcommissie 
of trainers, aangesteld door de beachvolleybalcommissie, kan / kunnen in die 
gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van lichamelijk 
letsel, opgelopen tijdens deelname aan de trainingen of tijdens gebruik van de 
faciliteiten door de club gehuurd. De vereniging kan in alle gevallen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing van 
eigendommen ontstaan door of tijdens deelname aan de trainingen of tijdens 
gebruik van de faciliteiten door de club gehuurd.  

 
5. De trainingen vinden onder alle weersomstandigheden doorgang, behalve bij 

onweer en zeer harde wind (dit laatste is door de trainers te beoordelen). Zo 
mogelijk informeren de trainers de deelnemers bij afgelasting van tevoren via 
e-mail en sms. 

 
6. Indien een deelnemer verhinderd is voor een training dient hij dit door te 

geven aan de desbetreffende trainer.  

Artikel 6. De bijdrage  

1. De deelnemers betalen een bijdrage die jaarlijks voor aanvang van het 
beachvolleybalseizoen wordt vastgesteld door de raad van bestuur. 
  

2. De bijdrage dient uiterlijk de eerste trainingsweek waarin de deelnemer 
aanwezig is te worden voldaan.  

 
3. De betaling geschiedt per bankoverschrijving op het rekeningnummer BE84 

0688 9432 3859 (Belfius) 
 

4. Per trainingsgroep kan onderscheid worden gemaakt in de bijdrage, op basis 
van het aantal trainingen dat per week kan worden genoten, het niveau van de 
trainingsgroep en de leeftijd van de deelnemers.  

 
5. De bijdrage kan verminderd worden of wegvallen indien het clublid als 

medewerker hulp verleend aan clubactiviteiten zoals onder meer (niet 
limitatief) de beachvolleyhappening, de kerstmarkt en de verkoopactie. De 
raad van bestuur zal jaarlijks de criteria voor de vermindering/annulatie van de 
bijdrage vastleggen en ze vooraf aan de clubleden communiceren. 

 
 



	
Artikel 7. De communicatie  

Communicatie met de deelnemers geschiedt via e-mail en via sms.  

Artikel 8. De adreswijziging  

Verandering van adres moet zo spoedig mogelijk per e-mail aan de 
beachvolleybalcommissie worden overgemaakt 

Artikel 9. Ontzegging van deelname  

Indien een deelnemer zich niet houdt aan dit huishoudelijk reglement en/of andere 
reglementen en voorschriften van de club, heeft de raad van bestuur het recht om 
deze deelnemer verdere deelname te ontzeggen. Hierbij vindt geen restitutie van de 
bijdrage plaats.  

Artikel 10. Gedragscode. 

Elke persoon die zich bij ons aansluit als spelend of niet-spelend lid alsook de ouders 
of voogd van de jeugdspelers, worden geacht op de hoogte te zijn van deze 
gedragscodes en er zich naar te schikken. 

• Van ieder lid wordt verwacht dat hij zich engageert naar eigen vermogen bij extra 
sportieve evenementen die tot doel hebben de club financieel te steunen en 
hieraan meewerkt en/of aanwezig is. Iedereen is vrij nieuwe activiteiten voor te 
leggen aan de beachvolleybalcommissie die ze zal overmaken aan de raad van 
bestuur. 

• Alle problemen worden indien mogelijk met de betrokken trainer, coach of 
beachvolleycommissie besproken. 

• Elk lid van de club respecteert het materiaal dat toebehoort aan andere leden of 
aan de club of dat deel uitmaakt van de sportinfrastructuur. 

• Er worden geen alcoholhoudende dranken gedronken op en naast het veld. 
• Roken wordt afgeraden en is in de sporthal en cafetaria ten strengste verboden 

voor alle leden. 
• Voor elke vorm van pesten, racisme, onderscheid op basis van taal, afkomst, 

politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, druggebruik en verdovende 
middelen, doping (zowel het gebruik als het gebruik mogelijk maken), 
alcoholmisbruik, diefstal, ongewenst seksueel gedrag, homofobie is er in de club 
geen plaats en wordt als gedrag beschouwd dat in strijd is met de belangen van 
de club. 

• De Raad van Bestuur zal dan ook de nodig sancties treffen en bij grove 
overtredingen zelfs overgaan tot uitsluiting van het lid. 
 
 



	
Artikel 11. De slotbepalingen  
 

1. Wanneer in statuten of reglementen de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt 
hiermee tevens de vrouwelijke vorm bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is 
vermeld.  

 
2. Alle clubleden ontvangen bij aanvang van het lidmaatschap of bij wijziging een 

exemplaar van dit huishoudelijk reglement. De leden worden geacht op de 
hoogte te zijn van de inhoud van het huishoudelijk reglement. Het 
huishoudelijk reglement is consulteerbaar op de website van de club 
(www.sini-beach.be). 

	


