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Badminton Klub Berlaar VZW  
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 
Ieder lid van de club wordt geacht het ‘huishoudelijk reglement’ te hebben gelezen en 

aanvaard. De betrokken regelgeving zal altijd dienen nageleefd te worden.  

De versie die gepubliceerd is op onze website (www.badmintonklubberlaar.be) is de 
enige correcte.  

 
 

1. Lidmaatschap 
 

a. Lidmaatschap 
 

Een persoon is lid van de club wanneer hij/zij het inschrijvingsformulier volledig heeft ingevuld en 
ondertekend (voor minderjarigen is ook de handtekening van een van de ouders of een voogd nodig) 

en het lidgeld heeft betaald. De Raad van Bestuur bepaalt vooraf de bedragen van het lidgeld voor de 
verschillende categorieën van spelers.  

 

Tariefbepaling: 

 

JEUGD SEIZOEN 2016 - 2017 

september 2016 – mei 2017 Periode januari – mei 2017 

80 € 40 € 

Competitie: + 20€ 

 

VOLWASSENEN 2016 
januari – december 2016 

Aansluiting in: Bedrag: 

januari tm maart: 100 € 

april tm juni: 75 € 

juli tm september: 50 € 

oktober tm december: 25 € 

Competitie: + 20€ 
 

- Alle leden zijn aangesloten en verzekerd bij Badminton Vlaanderen. 

- Gezinskorting van 5€ vanaf het 2e gezinslid wonend onder hetzelfde dak. 
- Leden die reeds lid zijn van een andere club aangesloten bij Badminton Vlaanderen, krijgen 15€ 

korting op het lidgeld. 
- Informeer ook even bij je ziekenfonds, vaak wordt er een tegemoetkoming voorzien voor leden van 

een sportclub. 

- Leden die in 2016 18 jaar geworden zijn, horen vanaf september automatisch bij de 
volwassenspelers. Zij betalen in dit overgangsjaar € 25 voor de periode september – december 2016 

en vallen daarna onder de tariefregeling voor de volwassenen. Zij zijn vanaf nu welkom op 
woensdagavond van 20.30u – 22.30u en zondag van 10.00u – 12.30u. 

 
Het lidgeld dient overgeschreven te worden naar de rekening van BK Berlaar met vermelding van de 

naam van het lid, of mag uitzonderlijk in speciën overhandigd worden aan een van de bestuursleden, 

die het dan op zijn beurt overschrijft naar de rekening van de club.  

Rekeningnummer BE78 9731 3812 3586 – BIC: ARSPBE22. 
 

 

http://www.badmintonklubberlaar.be/
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Het lidgeld dekt:  

- de aansluiting bij Badminton Vlaanderen (BV);  

- de verzekering tegen ongevallen tijdens de badminton gerelateerde activiteiten binnen de speeluren 

van de club; 

- de algemene kosten van BK Berlaar (vooral huur van de sporthal).  
 

Men kan individueel geen lid zijn van Badminton Vlaanderen zolang men geen lid is van een club die 
zelf aangesloten is bij BV. 

 

BK Berlaar vzw is een club die aangesloten is bij BV en heeft als stamnummer 10064.  
 

Wie niet in orde is met de tijdige betaling van het lidgeld wordt geacht ontslag te nemen uit de club. 
Indien het lid te kennen geeft van toch nog lid te blijven ondanks het niet betalen van de 

ledenbijdrage kan de club een administratiekost van 10€ aanrekenen.  

 
De club kan eveneens de speler de toegang tot de zaal ontzeggen zolang deze zijn lidgeld niet betaald 

heeft.  
Indien noodzakelijk, kan de club een ledenstop uitroepen.  

 
Personen kunnen zich ook in de loop van het seizoen aansluiten bij de club.  

 

Spelers die lid zijn van een andere badmintonclub en via die club aangesloten zijn Badminton 
Vlaanderen, maar die ook wensen te spelen bij ‘BK Berlaar’, betalen het officiële lidgeld. 

 
BK Berlaar, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, is niet aansprakelijk bij ongevallen als de 

speler/speelster zijn/haar inschrijvingsformulier niet heeft ingediend (éénmalig) en/of de jaarlijkse 

ledenbijdrage niet heeft betaald en dus bijgevolg niet verzekerd is! 
 

Lidgelden worden voor geen enkele reden terugbetaald. 

 
b. Ontslag - uitsluiting  

 
Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te geven indien hij/zij de voorwaarden voor het 

lidmaatschap niet meer vervult, in concreto, de betaling van het lidgeld.  

In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Bestuur een toegetreden lid uitsluiten. Deze beslissing 
dient gemotiveerd en genotuleerd te worden in het verslag van de betreffende vergadering van de 

Raad van Bestuur.  
 

c. Geïnteresseerde niet- leden / proefspelers  
 
Leden mogen ook vrienden en/of kennissen meebrengen om eens te spelen tegen volgende 

voorwaarden: 
 

- Schoolvakantie periodes: 

1€ voor alle 12+ers 
- Buiten de vakantieperiodes: 

2e en 3e keer = 2 € 
te betalen aan een lid van de Raad van Bestuur vóór aanvang van spelen. 

Daarna vragen we om definitief lid te worden. 
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2. Vrij spel  
 

a. Het spel  
 

Het lidmaatschap geeft recht op spelen tijdens de uren waarop BK Berlaar velden in de sporthal huurt. 
De leden kunnen hiervoor de website raadplegen(www.badmintonklubberlaar.be).    

 

Wanneer er meer spelers zijn dan beschikbare plaatsen, dient er na een wedstrijd (van maximum 3 
games) gestopt te worden om ook de andere spelers, die langs de kant staan, de mogelijkheid tot 

spelen te geven.  
 

Zo dient iedere aanwezige er over te waken dat op momenten van overbezetting iedereen een gelijke 

kans tot spelen krijgt. Het monopoliseren van een terrein tijdens een langere periode is dus niet 
toegelaten.  

 
Niemand kan daarbij het recht opeisen om gedurende de volledige duur van elke speelperiode over 

een terrein te mogen beschikken.  
 

Wanneer er een wedstrijd gespeeld wordt, hetzij dubbelspel of enkelspel, dient de speler altijd zijn 

eigen shuttle mee te brengen. Zie punt “e” onderaan.  

 
b. Het opzetten en afruimen van de speelvelden  
 

De spelende leden dienen zelf de netten op te zetten, en in goede staat te bewaren en te behandelen.  

De spelers die als laatsten spelen, dienen de palen en de netten te verwijderen.  
De netten worden met de meeste zorg bijeengenomen en terug in de bak gelegd.   

  
c. Gereserveerde velden  

 
Sommige terreinen kunnen voorbehouden worden voor geleide trainingen, competitiewedstrijden, 

cursus, of andere activiteiten.  
 

d. Kledij en schoeisel 
 
De spelende leden alsook de proefspelers worden geacht in sportkledij (T-shirt, korte broek of rokje) 

te spelen.  
 

Als schoeisel zijn bij voorkeur badminton-, tennis- of indoorschoenen aan te raden.  
Opgelet ! Sportschoenen of - sloffen die sporen nalaten (bijvoorbeeld met zwarte rubberen zolen) zijn 

in de zaal niet toegelaten!  

 
Het is absoluut verboden op kousen, op blote voeten of met niet-sportschoenen of - sloffen te 

badmintonnen! 

 
e. Sportmateriaal  

 
De spelende leden dienen zelf te zorgen voor racket en shuttles.  

Shuttles (zowel veren als plastieken) kunnen tegen voordelige prijzen bekomen worden in de club.  
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3. Competitie  

 
BK Berlaar stelt een aantal ploegen op die deelnemen aan de gemengde, heren- en damescompetitie. 

 

Elke ploeg bestaat uit een vaste kern en uit reservespelers. Ieder lid kan zonder verplichting, 
gevraagd worden om deel te nemen als vaste of reservespeler in competitiewedstrijden. De kapitein 

van elke ploeg beslist autonoom welke spelers bij een bepaalde wedstrijd worden opgesteld.  
 

4. Ongeval of kwetsuur 
 
Wat te doen in geval van een ongeval of kwetsuur opgelopen tijdens het spel?  

Hiertoe dient men een schadeaangifte in te vullen en een medisch attest te laten uitschrijven door de 
behandelende geneesheer en op te sturen naar:  

ARENA NV 

TWEEKERKENSTRAAT 14 
1000 BRUSSEL  

De schadeaangifteformulieren zijn beschikbaar bij de leden van de Raad van Bestuur, of kan 
gedownload worden van de website van Badminton Vlaanderen: 

http://badmintonklubberlaar.be/documenten/verzekeringARENA.pdf 
 
Indien er allergieën zijn tegen pleisters of wondverzorging, moet het lid dit melden aan een van de 
bestuursleden! 

 
 

5. Veilig handelen en sporten  
 
De leden van de Raad van Bestuur, de trainers en de begeleiders dienen er over te waken dat de 

jeugdspelers en de volwassen spelers op een veilige en verantwoorde manier kunnen spelen en 
trainen.  

Daarom dringt de Raad van Bestuur er op aan dat de spelers zich voldoende opwarmen vóór de 

training of het spel. Ook mankementen zoals defecten aan infrastructuur en beschikbare 
trainingsmiddelen dienen aan de Raad van Bestuur te worden meegedeeld.  

 
 

Het huishoudelijk reglement werd gelezen, goedgekeurd en ondertekend door alle leden van de Raad 

van Bestuur. 
 

Namens de Raad van Bestuur en hun medewerkers. 

 

Voorzitter: Ward De Ridder 
Secretaris: Joke Louage 
Penningmeester: Renild De Groot 

Medewerkers: Diane Vingerhoets, Sofie 
Lens, Winny De Greef 

 

http://badmintonklubberlaar.be/documenten/verzekeringARENA.pdf

