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HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNISWORD VZW 
Van Haeftenlaan 12, 2950 Kapellen 

 
Clubmateriaal  
1. Kledij, masker en wapen zijn tijdens initiatie gratis ter beschikking via de leraar. De uitleners 

dienen voor het onderhoud van dit materiaal te zorgen 
Na 1 seizoen lidmaatschap moeten de leden een eigen uitrusting bezitten. Occasioneel gebruik 
van clubmateriaal kan, maar dient steeds gemeld te worden. Bij breuk en/of beschadiging staat 
het lid in voor herstelling en/of vervanging van het materiaal in samenspraak met de 
materiaalverantwoordelijke. Indien een gevorderde schermer het clubmateriaal wenst te 
gebruiken dient hij/zij zelf rekening te houden of het materiaal al dan niet aan de vereiste (FIE)-
reglementering voldoet en draagt hier dan ook zelf de verantwoordelijkheid voor.  

2. Toestellen, rollers, verbindings- en stroomdraden en transformatoren.  
- moeten volgens de materiaal- en schermtechnische normen worden gebruikt.  
- Bij het niet naleven hiervan zullen de herstellingskosten ten laste van het lid zijn.  
- Het opstellen van het materiaal wordt samen met de verantwoordelijke en de eerst 

aanwezige leden gedaan.  
- Het opruimen van het materiaal wordt samen met de verantwoordelijke en de laatst 

aanwezige leden gedaan  
- Bij defecten/storingen dient de verantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte gesteld te 

worden, zodat deze de nodige acties kan ondernemen.  
- Voer zelf geen herstellingen uit.  

 
Persoonlijk materiaal  
1. Moet altijd in orde zijn om de veiligheid van uzelf en de andere leden te garanderen.  
2. Waardevolle zaken niet in de kleedkamer achterlaten.  
3. De club is niet aansprakelijk bij beschadiging, breuk, verlies en/of diefstal.  

 
Trainingen en lessen  
1. De zaal kan pas betreden worden indien een verantwoordelijke aanwezig is.  
2. Jeugdleden worden verondersteld zich aan en af te melden bij de verantwoordelijke in de zaal. Zij 

kunnen de zaal pas verlaten na toestemming van de verantwoordelijke.  
3. De trainingen moeten in gepaste kledij gevolgd worden.  
4. Trainingsdagen  

Jeugd:   
Woensdagmiddag (vervalt tijdens de schoolvakanties) Donderdagavond 
(gewijzigde regeling mogelijk tijdens vakantieperioden) 
Zaterdagvoormiddag (vervalt tijdens de schoolvakanties) 

Volwassenen:  
Maandagavond (vervalt in de maanden juli en augustus) Donderdagavond  
 

Let op: occasionele sluitingsdagen en wijzigingen worden medegedeeld op het 
agenda via de website.  

5. Zaaltijden en lesuren  
- Het bestuur informeert jaarlijks over het trainingsprogramma voor Jeugd en 

Volwassenen.  
- Hierin staan ook de zaaltijden, lesuren, en groepsindeling vermeld.  
- De lesgevers worden uitsluitend aangeduid door de raad van bestuur.  
- De lessen worden gegeven afhankelijk van de beschikbaarheid van onze vrijwillige 

lesgevers. 
- De lesnemer dient zich op tijd aan te melden bij de lesgever, zo niet vervalt de lesbeurt. 

6. Initiatie  
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- De initiatieperiode wordt in overleg met de geïnteresseerde gepland. Na deze periode 
kan het initiatielid beslissen om definitief lid van de club te worden.  
 

Zaal, kleedkamers  
De reglementen en gebruiksvoorwaarden zijn in het intern reglement van de sporthal Kapellen 
vastgelegd. Het reglement hangt uit op het prikbord in de inkomhal.  Elk lid dient dit reglement te lezen 
en na te leven.  
 
Administratie  
1. Lidgelden en vergunningen 

- Leden moeten jaarlijks hun lidgeld betaald hebben voor 20 september 
- Voor initiatieleden die definitief toetreden, wordt het lidgeld boven het initiatiegeld, 

licentie en aansluitingskost prorato berekend.  
- Het lidgeld (met medisch attest waar vereist – zie verder) omhelst het lidmaatschap bij 

de Vlaamse Schermbond (VSB).  
- Studenten die wegens studies niet frequent komen schermen, kunnen een 

studentenlidmaatschap nemen. Dit omvat de licentie en 10 trainingen.  
- Transfers naar andere clubs kan enkel in de maand juni.  

2. Medische attesten vóór 20 september.  
- Leden met een leeftijd tot 18 jaar en vanaf 60 jaar moeten tweejaarlijks een medisch 

attest inleveren voor 1 oktober.  
- De andere leden , uitgezonderd de administratieve, moeten elke 5 jaar een attest 

inleveren, eveneens voor 20 september.  
3. Administratieve schorsing 

- Leden die geen nodig medisch attest ingeleverd hebben of het lidgeld niet tijdig betaald 
hebben wordt de actieve schermsportbeoefening geweigerd vanaf 20 september tot zij 
administratief in orde zijn.  

4. Sleutels 
- Ieder lid of lesgever die één of meerdere sleutels van de materiaalkast(en) in gebruik 

krijgt dient deze zorgvuldig te beheren. Duplicaten kunnen enkel aangemaakt worden 
door de materiaalverantwoordelijke.  

- Sleutels kunnen niet doorgegeven worden aan derden.  
- Een register wordt bijgehouden door een lid van de raad van bestuur.  

5. Leden die hun lidgeld betalen na 20 september en /of leden die hun medische attest te laat 
inleveren betalen 10,00 euro extra lidgeld.  

6. Het lidgeld is niet terugvorderbaar.  
 
Commissies  
1. Werking 

- Voor de dagelijkse werking van de club kunnen commissies in het leven geroepen 
worden bestaande uit vrijwilligers. (zie ook verder onder Vrijwilligersbeleid). 

- Elke commissie kent een autonome werking binnen de richtlijnen uitgevaardigd door de 
raad van bestuur. Nieuwe besluitsvoorstellen, en werkingsbudgetten vanuit een 
commissie worden pas van kracht na formele goedkeuring door de raad van bestuur.  

- Om een vlotte communicatie tussen commissie en raad van bestuur te garanderen zal 
de raad van bestuur per commissie een bestuurslid aanduiden, waarmee de commissie 
dan regelmatig ruggespraak houdt en verslag brengt over de commissiewerking.  

- Ieder die zich geroepen voelt zich in een bestaande commissie dienstbaar te stellen voor 
de club, kan zich aanmelden bij de commissieverantwoordelijke. Indien er meer 
kandidaten zouden zijn dan wenselijk om een vlotte werking te garanderen zal de 
Algemene Ledenvergadering stemmen over de samenstelling van de commissie.  
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-  Ieder die zich geroepen voelt om een nieuwe commissie op te zetten, kan zijn ideeën 
melden bij een lid van de raad van bestuur.  

2. Permanente Commissies  
Naast de mogelijkheid om een tijdelijke commissie op te richten, wordt er getracht om enkele 
permanente commissies in het leven te houden. Deze zijn:  
- jeugd-commissie  
- volwassenencommissie  
- materialencommissie  
- lesgevercommissie  
- feestcommissie  
Bij gebrek aan vrijwilligers, kan de raad van bestuur besluiten de commissiewerking tijdelijk 
stil te leggen, of zelf invullen.  
 

Algemene ledenvergadering  
1. Werkingsplan  

Het bestuur presenteert in overleg met de leden tijdens de gewone Algemene Ledenvergadering 
een werkingsplan voor het komende trainingsjaar. Voorzover dit plan in de notulen van deze 
vergadering staat beschreven kan het bestuur een schriftelijke regeling opstellen die voor de 
periode tot de volgende Algemene Ledenvergadering geldt.  

2. Op de Algemene Ledenvergadering worden minstens de volgende punten behandeld:  
1. Aanwezigheidslijst,aanduiding stemopnemers en rekeningcontroleurs,goedkeuring 

verslag vorige ledenvergadering  
2. Agenda  
3. Jaarverslag  
4. Financieel verslag en rekeningcontrole  
5. Kwijting  
6. Bestuursverkiezing –(geheime stemming en enkel als er kandidaten moeten verkozen 

worden).  
7. Werkingsplan en budget  
8. Rondvraag 3.  

3. Rekeningcontrole  
Maximum 2 rekeningcontroleurs worden aangeduid door de Algemene Ledenvergadering die 
de taak op zich nemen in opdracht van de voltallige vergadering een gedetailleerde studie 
van de jaarboekhouding van de club uit te voeren en hiervan verslag uit te brengen op deze 
vergadering.  
 

Vrijwilligersbeleid  
1. Voor wie?  

Iedereen (leden en niet-leden) kan zich vrijwillig inzetten in commissies en tijdens de vele 
andere activiteiten van de club. Tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk geldt de 
nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten en plichten van vrijwilligers. Volgens de 
wettelijke verplichtingen verstrekken wij volgende informatie aan alle vrijwilligers over de club 
en zijn beleid. 

2. Gegevens van de club  
OMNISWORD VZW, Van Haeftenlaan 12, 2950 Kapellen info@omniswordvzw.com  
Juridisch statuut: Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW).  
Onbaatzuchtige doelstelling: de mogelijkheid scheppen ter beoefening van de schermsport 
(zie statuten)  

  



 
 

Huishoudelijk reglement OMNISWORD VZW van 21 juni 2018 4/5 
 

3. Verzekeringsinformatie  
Voor Omnisword v.z.w.  

Waarborgen Voor de organisatie, zijn leden, en helpende vrijwilligers:  
• BA: Burgerlijke aansprakelijkheid aan derden (extracontractuele 

aansprakelijkheid)  
• Rechtsbijstand 

Maatschappij Baloise 

Polisnummer 7.152.812 

Voor Vlaamse Schermbond v.z.w. (VSB)  

Waarborgen Voor de organisatie en betalende VSB leden sportbeoefenaars:  
• Lichamelijke ongevallen  
• BA: Burgerlijke aansprakelijkheid aan derden (extracontractuele 

aansprakelijkheid) 
• Rechtsbijstand 

Maatschappij N.V. Nationale Suisse 

Polisnummers 1.114.312 en 1.114.313 

 
 

4. Forfaitaire kostenvergoeding lesgevers  
- De club betaalt een forfaitaire kostenvergoeding aan lesgevers en lesbegeleiders, 

waarvan het bedrag per lesdag afhankelijk is van de afstand tussen de woning en de 
zaal.  

- De bedragen worden jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur en medegedeeld 
aan de betrokkene, en zullen nooit meer dan de wettelijke maxima bedragen.  

- Iedere vrijwilliger vergoed onder het forfaitaire vergoedingsstelsel tekent een “vrijwilligers 
overeenkomst” met de club en verder een ontvangstbewijs bij elke uitbetaling.  

5. Reële kostenvergoedingen  
- De club betaalt de reële kosten die gemaakt zijn in het kader van het vrijwilligerswerk na 

voorafgaandelijk goedkeuring door de raad van bestuur, en mits overhandiging van de 
juiste bewijsstukken (aankoopfactuur, enz.).  

6. Bijzondere vergoedingsregels  
- Leden van de raad van bestuur worden enkel vergoed voor de reële kosten in het kader 

van het vrijwilligerswerk. Zij komen niet in aanmerking voor het forfaitaire 
vergoedingsstelsel van lesgevers. 

- Zoals de wet voorschrijft, kunnen vrijwilligers niet gelijktijdig genieten van forfaitaire en 
reële kostenvergoedingen. In geval dat dit voor de persoon in kwestie tot een conflict zou 
leiden kan de raad van bestuur op uitdrukkelijke vraag van de vrijwilliger een individuele 
regeling treffen die afwijkt van voorgaande algemene regels, maar wel altijd binnen het 
toegestane kader van de wet op het vrijwilligerswerk.  

7. Geheimhoudplicht  
Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen of persoonsgegevens die je zijn 
toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 
van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je 
een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft 
met gevangenisstraf en een geldboete. Meer informatie over de modaliteiten van opslag en 
gebruik van gegevens, is opgenomen in de privacy verklaring.  

 
Soorten Leden  
Er zijn vier soorten leden:  
1. Admnistratieve Leden  
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Dit zijn niet schermende leden die behoren tot de raad van bestuur.  
2. Lesgeversleden  

Dit zijn leden die aangesloten zijn bij de club als lesgever en die geen schermactiviteiten 
beoefenen.  

3. Schermende leden  
Dit zijn leden die schermen en gelicencieerd zijn  

4. Steunende leden  
Steunende leden zijn niet schermende en niet gelicencieerde leden. 

Administratieve leden, lesgeversleden en schermende leden hebben stemrecht op de Algemene 
Ledenvergadering, steunende leden niet.  
 
Deelnamegeld aan tornooien en licenties  
De club neemt op zich de deelnamekosten voor de Belgische kampioenschappen per ploeg. Tevens 
neemt ze ook de deelnamekosten op zich voor deelname aan 10 ploegentornooien (7 jeugd en 3 
volwassenen)  
Als ploeg verstaan we een ploeg samengesteld uit allemaal Omniswordleden.  
Voor de andere tornooien dragen de deelnemers zelf de kosten.  
Tevens dienen alle inschrijvingen aan tornooien door de club te gebeuren.  
 
FIE en ECC licentie worden terugbetaald indien men het volledige lidgeld betaalt en vermeld wordt op 
de lijsten erkend door Sport Vlaanderen (voorheen Bloso) als elite of beloftevolle jongeren of 
geïdentificeerd topsporttalent.  
 
Arbritragekosten  
De club draagt de scheidsrechterskosten voor de deelname aan de Belgische kampioenschappen en 
twee tornooien die bepaald worden door de trainers.  
Andere abitragekosten dienen door de deelnemers betaald te worden.  
 


