Huishoudelijk reglement Joggingteam Peulis
Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 15 oktober 2014.

1. Administratieve bepalingen
1. Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekking van de vereniging met haar leden. Het werd
opgemaakt door het bestuur als aanvulling op de statuten.
2. Het bestuur zorgt ervoor dat het onderhavige reglement ter kennis gebracht wordt aan alle
leden van de vereniging.
3. Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement vereisen een 2/3de meerderheid van stemmen
binnen het bestuur.
4. Elk lid moet zich schikken naar de inhoud van het huishoudelijk reglement.

2. Gebruik van het clublokaal en dranken
1. Het clublokaal is vanaf 1 februari 2013 gevestigd in de gebouwen van SK Peulis in de
Voetbalstraat te Putte/Peulis.
2. Het lokaal is toegankelijk voor alle leden vanaf 19u45 tot 22u00. Ten gevolge bijzondere
omstandigheden (bv. traktatie …. ) kan het sluitingsuur verlaat worden tot omstreeks
23u00.
3. De club betaalt maandelijks aan het bestuur van SK Peulis een vergoeding voor het gebruik
van het lokaal, elektriciteiten verwarming die is vastgesteld op 100 € per maand. Dranken
worden maandelijks afgerekend als volgt: voor alcoholische dranken betaalt het Joggingteam
de inkoopprijs verhoogd met 25 %, voor frisdranken wordt de inkoopprijs verhoogd met 35
%.
4. De persoonlijke bijdrage van de leden voor dranken na de trainingen bedraagt:
- 0,50 euro per consumptie, cash te betalen in het hiertoe voorziene geldbusje.
- Verbruik van water is gratis.
- Het verbruik van clubdranken n.a.v. verjaardagstraktaties e.d. wordt aangerekend 1 euro
per consumptie.
5. Het bestuur maakt maandelijks een lijst op met de verantwoordelijken voor het lokaal.
Deze verantwoordelijkheid heeft o.a. betrekking op:
- De bewaring van de sleutel.
- Het openen en sluiten van de het lokaal voor en na de training.
- Het aansteken en doven van de verlichting.
- Het toezien op het correct gebruik van het lokaal op het vlak van netheid.
- De bewaring van de drankenbijdragen.
6. Van elk lid wordt verwacht zich verantwoordelijk te gedragen m.b.t. het gebruik van het
clublokaal. Dit betekent o.a. de beschikbare infrastructuur met zorg gebruiken, mee
opruimen bij het afsluiten, zoals lege glazen spoelen/afwas doen/klein afval in de vuilbak
deponeren/groter afval, leeggoed dat niet tot de zaal behoort en voedselresten (bv. na een
traktatie) meenemen/ leeggoed van het zaaltje op de toog plaatsen (om af te rekenen).
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3. Clubtrainingen
1. Deze hebben plaats telkens op maandag en woensdag van 20u00 tot 21u30, behalve op
feestdagen.
2. Samenkomst aan de cafetaria van SK Peulis in de Voetbalstraat.

4. Verkeersreglement
1. Elk lid dient de verkeersreglementen te respecteren tijdens de trainingen.
2. We lopen links op de openbare weg (tegen het autoverkeer in) waar geen voetpad
voorhanden is.
3. Elk lid draagt bij duisternis reflecterende kledij om voldoende zichtbaarheid te waarborgen.

5. Medewerking bij clubactiviteiten
1. Een aantal clubactiviteiten zijn er o.a. op gericht om voldoende financiële middelen te
verwerven om de algemene werking van de club te kunnen financieren. Bv. betaling van het
gebruik van het clublokaal en gratis drank.
2. Er wordt van de leden een actieve medewerking verwacht bij deze activiteiten van het
Joggingteam, zoals Peulis Jogging, pannenkoekenbak, tap op de rommelmarkt ed…
3. Er wordt gevraagd om bij deze gelegenheden de clubuitrusting (T-shirt of trainingsvest) te
dragen.

6. Lidgeld en verzekering
1. Het bedrag van het lidgeld voor het komende jaar, wordt vastgelegd door het bestuur
tijdens de laatste bestuursvergadering van het kalenderjaar. Het bedrag van het lidgeld,
alsook de betalingsmodaliteiten worden meegedeeld aan de leden o.a. via de nieuwsbrief.
2. De aangesloten leden, die hun lidgeld betalen voor 15 januari van het nieuwe jaar, blijven
zonder onderbreking verzekerd en in het genot van alle faciliteiten van de club. Wie
zijn/haar lidgeld niet heeft betaald voor 15 januari, wordt geschrapt van de ledenlijst. Deze
schrapping vervalt zodra het lidgeld toch nog wordt betaald.
3. Enkel wie zijn lidgeld betaalde voor het nieuwe jaar, kan deelnemen aan de algemene
vergadering.
Leden genieten korting op hun bijdrage in de onkosten bij heel wat activiteiten. Een aantal
activiteiten worden opengesteld voor niet-leden. Zij betalen hun volledig deel in de onkosten.
De bijdragen van leden en niet-leden worden vastgelegd door het bestuur.
4. Nieuwe leden, die aansluiten vanaf mei (bv. deelnemers aan start to run) genieten een korting
van 1/3de op het jaarlidgeld.
5. Als lid van Joggingteam Peulis ben je automatisch aangesloten bij de federatie SPORTA VZW
(onder clubnummer AN467) en verzekerd, overeenkomstig de bepalingen van de
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verzekeringspolis, die SPORTA aanbiedt aan de clubs, aangesloten bij hun federatie. De
verzekeringsmaatschappij is momenteel Ethias.
6. Indien je hierover meer informatie wenst of een aangifte wil doen van een ongeval of schade,
dan kan je hiervoor terecht bij de secretaris van de club. De aangifte kan ook online gebeuren.
Op onze website staat hiertoe een rechtstreekse link.

7. Kledij
1. De club biedt op regelmatige tijdstippen de mogelijkheid om sportkledij aan te kopen en kan
hiervoor een financiële tussenkomst toekennen. De aard van de kledij en de grootte van de
toelage wordt bepaald door het bestuur en is afhankelijk van de financiële mogelijkheden
van de vereniging.
2. De leden worden verzocht om zoveel als mogelijk in clubuitrusting deel te nemen aan
wedstrijden.

8. Peulis Jogging
1. De datum, locatie en programma wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur bij het
opstellen van het jaarprogramma.
2. De organisatie van een clubjogging gebeurt in overleg en met medewerking van de leden.
3. De praktische uitwerking van het evenement gebeurt in werkgroepen: sponsoring, catering,
veiligheid en signalisatie, inschrijvingen en wedstrijdbeheer,…

9. Financieel beheer
1. De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester zijn afzonderlijk gemachtigd
voor het dagelijks financieel beheer van de vereniging.
2. Alle verantwoordingsstukken voor de uitgaven worden aan de penningmeester bezorgd.

10.Communicatie
1. De interne communicatie van de vereniging gebeurt via de website, de elektronische
nieuwsbrief, het infobord of de infomap in het clublokaal.
2. Elk lid kan zich registreren op de website http://jtpeulis.webs.com en krijgt hierdoor toegang
tot de vertrouwelijke pagina’s met alle activiteiten, ledenlijst, statuten, huishoudelijk
reglement, …
Goedgekeurd te Putte op 15 oktober 2014.
De bestuursleden,
Fons Vekemans,

Staf Willemse,

Martine Van der Auwera,
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Guy Houthuys,

Herman Verbessem,

Patrick Van Belle,

Eddy Verlinden,
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Maria Baeten,

