
Intern regelement 
door het bestuur goedgekeurd op 5 juni 2020 

 
 
 
Artikel 1 :  Algemene bepalingen 
1. In de Koninklijke Sportivitas Kayak Club Leuven vzw (hierna: 

 
2. Het intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke 

samenhang met de meest recente versie van de statuten van de 
vereniging zoals die op de griffie van de rechtbank van 
koophandel zijn neergelegd. 

 
 
Artikel 2 :  Leden 
1. De vereniging bestaat uit :  toegetreden clubleden en werkende 

vzw-leden. 
2. De clubleden beoefenen en ondersteunen de sport. 
3. De vzw-leden zijn verantwoordelijk voor de organisatie en het 

beleid van de vereniging. 
 
 
Artikel 3 :  Ereleden 
1. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een 

bijzonder verdienstelijk clublid de titel van erelid verlenen. 
2. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie een eretitel wordt 

 
 
 
Artikel 4 :  Toetreden als clublid 
1. Je kan aansluiten vanaf de leeftijd van 9 jaar en moet minimum 

25 meter vlot kunnen zwemmen. 
2. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en 

ondertekening van een door het bestuur te verstrekken 
aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te 
vullen: 
a) Naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum/plaats, 

telefoonnummer. Voor jeugdleden dient het formulier 



medeondertekend te worden door de wettelijke 
vertegenwoordiger, 

b) Medische fiche moet ingevuld en ondertekend worden door 
een geneesheer om de lichamelijke geschiktheid te 
bevestigen die nodig is om de sport uit te oefenen. 

3. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur 
vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het 
aanmeldingsformulier te worden voldaan. 

4. Het bestuur zorgt voor de inschrijving van alle toegelaten 
clubleden bij de Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw (VKKF).  

 
 
Artikel 5 :  Lidgeld 
1. Het administratief jaar qua lidmaatschap loopt van 1 januari tot 

31 december, en jaarlijks wordt het lidgeld indien nodig 
aangepast. 

2. Indien je lid wordt tussen 1 januari en 30 september betaal je het 
lidgeld voor een volledig jaar. Indien je pas aansluit tussen 1 
oktober en 31 december betaal je iets meer, maar je bent dan lid, 
en verzekerd, tot het einde van het volgende volledige 
kalenderjaar. 

 
 
Artikel 6 :  Verzekering 
De verzekering en het lidgeld lopen volgens het kalenderjaar, t.t.z. van 
1 januari tot 31 december. Om deze ononderbroken verder te laten 
lopen dient het lidgeld betaald te zijn ten laatste 20 december van het 
afgelopen jaar. 
 
 
Artikel 7 :  Een veilige sportomgeving 
Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en 
ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze 
sportvereniging engageert zich daarom om : 
1. al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te 

beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen; 
2. te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, 

pesten en seksuele intimidatie; 



3. sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook 
van al haar leden; 

4. te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich 
veilig kan bewegen; 

5. een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt; 
6. op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten. 
 
 
Artikel 8 :  Verduidelijking en concretisering van rechten en 
plichten 
De statutaire rechten en plichten van alle leden worden o.m. door het 
volgende gerealiseerd: 
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de 

statuten en het intern reglement te ontvangen. 
2. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het 

bestuur in te dienen. Het bestuur is verplicht deze zo spoedig 
mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. 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. 

3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en 
clubactiviteiten. 

4. Om de veiligheid te garanderen kan in functie van de verworven 
vaardigheden de deelname aan bepaalde activiteiten worden 
ingeperkt. 

5. Zij hebben de plicht het bestuur schriftelijk in kennis te stellen 
van de verandering van voor de vereniging van belang zijnde 
persoonlijke gegevens (adres, email-adres, telefoonnummers). 

6. Zij hebben te allen tijde het recht op een discreet gesprek met de 
vertrouwenspersoon en in het bijzonder als er zich 
grensoverschrijdend gedrag (agressie, discriminatie, pesten, 
seksuele intimidatie, .....) voordoet. 

7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de 

vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de 
federatie. 

 
 



 Clubleden  VZW-leden 

Ontvangen de nieuwsbrieven van de 
vereniging 

X X 

Nemen deel aan de jaarlijkse 
infovergadering   

X X 

Nemen deel aan sportactiviteiten  X X 

Zijn verzekerd via VKKF  X X 

Ontvangen het VKKF infoblad 
(Kano&Kajak)  

X X 

Kunnen een wedstrijdlicentie aanvragen  X X 

Zijn verplicht om de algemene 
vergadering bij te wonen  

 X 

Hebben stemrecht op de algemene 
vergadering  

 X 

 
 
Artikel 9 : Vertrouwenspersoon (API) 
De leden kunnen met alle problemen terecht bij onze 
vertrouwenspersonen, die ook fungeren als aanspreekpersoon 
integriteit (API). Het is de bedoeling dat problemen laagdrempelig 
gemeld kunnen worden en vervolgens (discreet en met een goede 
verstandhouding met degene die het probleem meldt) kan gekomen 
worde
Aangezien de vertrouwenspersoon (API) een vrijwilliger binnen de 
sportclub en dus geen professionele hulpverlener is, geldt voor 
hem/haar de zwijgplicht (het beroepsgeheim) niet. Er is wel 
discretieplicht; hierin moet hij/zij inschatten of het gewenst is in het 
kader van een oplossing (een deel van) het bestuur in te lichten. 
 
Artikel 10 : Wedstrijdlicentie 
De wedstrijdvaarders dienen volgens de richtlijnen van het KBKV in 
het begin van ieder kalenderjaar een geldig medisch getuigschrift te 
bezorgen aan het bestuur. 
 
 



Artikel 11 :  Liggeld bootlokaal 
1. De leden hebben gelegenheid om een kajak te stallen in ons 

lokaal, in zover er plaatsen beschikbaar zijn. 
2. Er kan een sleutel van het lokaal verkregen worden mits betaling 

van een waarborg. 
3. Het jaarlijkse liggeld en de éénmalige waarborg worden bepaald 

en gepubliceerd door het bestuur. 
 
Artikel 12 :  Clubmateriaal 
De kajaks en het materiaal, eigendom van de vereniging, kunnen 
alleen gebruikt worden tijdens clubtrainingen of bijzondere 
activiteiten ingericht door de vereniging. 
 
Artikel 13 :  Zwembad 
De training in het zwembad is enkel toegankelijk voor clubleden op 
vertoon van hun lidkaart. 
 
Artikel 14 :  Cursus initiator of instructeur kajak / kano 
Leden van de vereniging die een door Sport Vlaanderen erkende 
cursus initiator of instructeur kajak / kano volgen, kunnen het 
cursusgeld bij de vereniging terugvorderen mits het voorleggen van 
het betalingsbewijs en diploma. De aanvraag tot vergoeding gebeurt 
ten laatste 3 maanden na het behalen van het diploma. 
 
Artikel 15 :  Gebouwen of lokalen die de vereniging huurt 
De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de 
eigendommen, van welke aard ook, van leden en derden in de 
gebouwen aanwezig. 
Het botenlokaal is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor 
de leden toegankelijk. Deze regeling wordt aan de leden meegedeeld. 
 
Artikel 16 :  Aansprakelijkheid van de leden 
Ieder lid is aansprakelijk voor de schade die hij/zij aan de 
eigendommen van de vereniging toebrengt. Elke geconstateerde 
schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die het 
desbetreffende materiaal het laatst heeft of hebben gebruikt, indien (en 
voor zover) het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt 
aangetoond. 
 



Artikel 17 :  Slotbepalingen 
Bij het betalen van de lidgelden en/of het ondertekenen van het 
aansluitingsformulier verklaart het lid zich akkoord met de statuten en 
de bepalingen van dit reglement.  
 
 
 
 
 
 



Koninklijke Sportivitas Kayak Club Leuven vzw 
 

Maatschappelijke zetel: Aarschotsesteenweg 205, 3012 Wilsele 
Ondernemingsnummer: 0410.066.213  RPR: Leuven 

email: info@kayakclubleuven.be 
www.kayakclubleuven.be 

 
 

 
 

 

  
 

Het bestuur: 
 Voorzitter: Els Piot  

 Ondervoorzitter: Karel Desmit  

 Penningmeester: Danny Louagie  

 Bestuurder: Rudie Maes  

 Bestuurder: Ralf Wellens  

 Bestuurder: Jeroen Verschuren 

 Bestuurder: Hilde Deseure 

   

Jeugdcoördinator: Tim Louagie 

   

   

Vertrouwenspersoon(API): Danielle Deraeve 
Kwinten Fort 

   

   

Wekelijkse training: 
Woensdag 18u45 tot 20u00 

Kolonel Begaultlaan 9, 
3012 Leuven-Wilsele 
(aan de Vaartkom) 
 


