
Huishoudelijk reglement 2014

1. Algemeen
1.1. Elk kind dat de volle leeftijd van 5 jaar heeft behaald, kan zich laten inschrijven

in de club mits betaling van het daartoe voorziene lidgeld. Dit lidgeld wordt
jaarlijks bepaald door de bestuursvergadering en dient volledig voldaan te zijn
voor  beëindiging van de eerste maand waarin  de trainingen aanvatten.  Bij
vroegtijdige stopzetting van het zwemseizoen worden de betaalde lidgelden
niet terugbetaald.

1.2. 10 min voor het aanvangsuur dient men in de badruimte aanwezig te zijn om
zich voor te bereiden op de training.

1.3. Men  werkt  steeds  volledig  het  trainingsschema  af  en  kan  dan  pas  het
zwembad verlaten.
Wie na de training afgehaald wordt, wacht in de cafetaria; de anderen gaan
rechtstreeks naar huis. We verwachten dat de ouders hun kinderen afhalen
ten laatste 15 minuten na het laatste lesuur! 

1.4. De kleedruimte en gang zijn  geen speelruimte.  Je blijft  er  niet  langer  dan
nodig.

1.5. Badpakken  en  zwembroeken  zijn  steeds  fatsoenlijk  en  aangepast  aan  de
sportactiviteit.  Enkel  aansluitende  badkledij  is  toegelaten.
Vanaf  de  V-groep  wordt  een  zwembril,  badmuts,  badpak  of  zwembroek
verwacht. Iedereen met lange haren wordt verwacht deze samen te binden
of/en badmuts te dragen (kan aangekocht worden in de club).

1.6. Bij  langdurige afwezigheid (bvb. ziekte,  ongeval,  …) meldt men dit  aan de
groepsverantwoordelijke.

1.7. In geval van overmacht (bvb. sluiting zwembad) is het bestuur niet verplicht
om inhaallessen te voorzien.

1.8. Indien men om een of andere reden (bvb. andere activiteiten) niet of niet stipt
aanwezig kan zijn op een bepaalde trainingsdag, meldt men dit op voorhand
aan de groepsverantwoordelijke.

1.9. De  club  verwacht  een  respectvolle  houding.  Dit  geldt  zowel  voor  trainers,
bestuursleden, zwemmers en ouders.

1.10. Opzettelijk  en  kwaadwillig  dopinggebruik  is  uit  den  boze  en  wordt
gesanctioneerd. Wij dulden dit niet, onder geen enkel beding. Sanctie wordt
bepaald door de bestuursvergadering en leidt tot uitsluiting uit de club.

1.11. Het materiaal ter beschikking gesteld door de club blijft steeds ter plaatse in
het zwembad. Uitzonderingen worden gemaakt voor trainingsmiddelen door
de club ter beschikking gesteld voor competitiezwemmers (zie punt 3.7).

1.12. Na  een  activiteit  behoudt  het  bestuur  het  recht  geen  of  een  aangepaste
training  te  organiseren  (bvb.  na  eindeseizoensfeest,  kaarting  en
discozwemmen, …). Dit wordt tijdig aan de leden meegedeeld.

1.13. Foto’s en beeldmateriaal kunnen gebruikt worden op de site, in het jaarboek of
enigerlei publicatie door KORF. Indien niet akkoord, gelieve dit schriftelijk te
melden via secretaris@korf.be of per brief aan het secretariaat.

1.14. Het bestuur heeft het recht om reglementen aan te passen indien het dit nodig
acht tijdens het zwemseizoen. Aanpassingen aan het reglement tijdens het
zwemseizoen zijn te raadplegen op www.korf.be.
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2. Competitiezwemmen
2.1 Algemeen
2.1.1. Men is ten vroegste 20 min voor de aanvang van de training aanwezig in de

cafetaria van het zwembad.
2.1.2. Probeer  zoveel  mogelijk  aan  alle  trainingen  deel  te  nemen.

Wie  niet  traint,  kan  niet  scoren  op  wedstrijd.
Probeer  tevens  aan  alle  wedstrijden/zwemfeesten  deel  te  nemen.
Vergunninghouders  moeten  minimum  aan  3  wedstrijden  deelnemen  per
seizoen.  Indien  er  aan  minder  wedstrijden  wordt  deelgenomen,  zal  dit
geëvalueerd  worden  door  het  Bestuur  in  samenspraak  met  de
groepsverantwoordelijke.
Deelname  V(J)K  en/of  B(J)K  enkel  mogelijk  mits:
-vooraf  behalen  van  de  limiettijd  indien  nodig
-verplichte  deelname aan  de  voor  deze  wedstrijden  specifiek  opgebouwde
trainingen/zwemstage
Bij  het  niet  halen  van  de  limiettijden  op  wedstrijden,  waarvoor  de
groepsverantwoordelijke  vooraf  negatief  advies  gaf,  worden  de  opgelegde
boetes doorgerekend aan de zwemmer zelf. Bij twijfel voor inschrijving wordt
dit meegedeeld om niet deel te nemen. Enkel vergunninghouders die deel uit
maken  van  de  C-groepen  kunnen  deelnemen  aan  wedstrijden  van  de
Vlaamse Zwemliga.

2.1.3. Lees steeds de berichten ad valvas in de cafetaria. Noteer duidelijk OK ter
bevestiging van deelname aan een wedstrijd. Indien je niet deelneemt, schrap
dan  je  naam  en/of  schrap  de  wedstrijd  waar  je  niet  aan  deelneemt.
Hou  ook  rekening  met  de  vertrektijden.
Het Bestuur staat niet in voor vervoer naar wedstrijden en training.

2.1.4. Verwittig  minimum een uur  voor  de  wedstrijd  de  afgevaardigde van dienst
indien je niet aanwezig kan zijn op de wedstrijd.

2.1.5. Wanneer de wedstrijd/training afgelopen is, worden de zwemmers opgehaald
door de ouders of plaatsvervangende. Bij niet opdagen zijn trainer en bestuur
niet verantwoordelijk.

2.1.6. Bij  een te weinig aantal  zwemmers die deelnemen aan een zwemwedstrijd
kan het bestuur beslissen om samen te werken met een andere club voor
vertegenwoordiging ter plaatse.

2.1.7. Wie  inschrijft  voor  een  wedstrijd,  dient  dan  ook  mee  te  zwemmen.  Bij
afwezigheid dient men een doktersattest af te geven voor de aanvang van de
wedstrijd  bij  de  afgevaardigde  van  die  wedstrijd.  
Bij  forfait  wordt  de  boete  die  de  club  moet  betalen  doorgerekend aan  de
zwemmer. De bedragen worden jaarlijks bepaald door de zwemfederatie en
worden meegedeeld via het jaarboek.

2.1.8. Competitiezwemmers kopen een outfit van de club. Dit maakt deel uit van de
volledige uitrusting van een competitiezwemmer, samen met het materiaal ter
beschikking gesteld door de club:  bvb. poolboy, elastiek,  springtouw, finger
paddles, … . Deze laatste materialen blijven eigendom van de club en worden
in oorspronkelijke staat terugbezorgd als men de competitiegroep verlaat.

2.1.9. Er  wordt  steeds  gevraagd  om op  wedstrijden  in  uniform te  zijn  en  iedere
competitiezwemmer draagt een badmuts van de club met KORF-logo. 

2.1.10 Bij  deelname aan  een  wedstrijd  wordt  van  de  mogelijke  medaillewinnaars
verwacht  om  te  blijven  tot  na  de  medaille-uitreiking  van  de  wedstrijden
waaraan hij/zij heeft deelgenomen. Dit uit respect voor de organisatoren van
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de wedstrijden en de medezwemmers. Indien boetes worden opgelegd aan de
club, zullen deze aan de afwezigen doorgerekend worden.

2.1.11 Het is verboden andere publiciteit van welke aard ook, aan te brengen of te
laten drukken aan of op het uniform.

2.1.12  Indeling van de zwemmers in categorieën.
2.1.12.1. Minstens  eenmaal  per  jaar  dienen  competitievergunninghouders

medisch gecontroleerd.
2.1.12.2. 6 à 10 jarigen:

Vanaf 1 januari in het jaar waarin men 6 jaar wordt kan worden deelgenomen 
aan recreatieve zwemfeesten. Dit zijn niet vergunninghouderwedstrijden.
Een competitievergunning (dan kan men meedoen aan officiële wedstrijden) 
zal pas kunnen aangevraagd worden vanaf 1 januari in het jaar waarin de 
zwemmer 9 jaar wordt

2.1.12.3. Vanaf 9 jaar:
- Eendje is de zwemmer die op 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 10 

jaar niet heeft bereikt. De vergunning kan uitgereikt worden vanaf het jaar 
waarin de zwemmer 9 jaar wordt. Tijdens wedstrijden zullen de eendjes slechts
mogen uitkomen in hun eigen leeftijdscategorie. Hun deelname is beperkt tot 2 
wedstrijden van maximum 100m of tot een wedstrijd van 200m of 400m 
maximum. 

- Benjamin is de zwemmer die ouder is dan 10 jaar en jonger dan 12 jaar op 1 
januari van het lopende jaar.

- Miniem is de zwemmer die ouder is dan 12 jaar en jonger dan 14 jaar op 1 
januari van het lopende jaar.

- Kadet is de zwemmer die ouder is dan 14 jaar en jonger dan 16 jaar op 1 
januari van het lopende jaar.

- Junior is de zwemmer die ouder is dan 16 jaar en jonger dan 18 jaar op 1 
januari van het lopende jaar.

- Senior is de zwemmer die ouder is dan 18 jaar op 1 januari van het lopende 
jaar.

- Met uitzondering van Eendjes zwemmen heren/jongens en dames/meisjes 
steeds afzonderlijk behoudens afwijkingen toegestaan door FINA reglementen.

2.1.13. Sportreglement  Zwemmen:
Het reglement dat toegepast wordt,  is het reglement opgesteld door de
FINA  en  de  officiële  FINA  interpretaties.
Het volledig FINA reglement, met de interpretaties, aanvullingen, samen
met de organisatorische, administratieve en praktische richtlijnen voor alle
wedstrijden,  wordt  bepaald  in  de  “Handleiding  voor  officiële
zwemwedstrijden”.
De samenstelling van de handleiding valt onder de bevoegdheid van de
Internationale  Sportcommissie  Zwemmen.  Enkel  zij  kan  wijzigingen  of
toevoegingen  aanbrengen.
De  zwemfederatie  kan  eigen  specifieke  aanvullingen  of  bepalingen
toevoegen in een afzonderlijk hoofdstuk van de Handleiding voor zover ze
niet in tegenspraak zijn met het FINA reglement.

2.1.14. Medailles,  diploma’s,  brevetten  en  trofeeën:
Deze  worden  enkel  uitgereikt  indien  de  zwemmer  verdienstelijk  de
opgelegde  plaats/tijd  verwezenlijkt  heeft.
Ze zijn exclusief en mogen niet nagemaakt worden.
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2.1.15. Jaarboek:
Op het einde van elk kalenderjaar wordt een jaarboek uitgegeven met o.a.
de beste prestaties van elke zwemmer; publicatie van eventuele titels en
benoemingen.  Bekers  worden  enkel  uitgereikt  aan  actieve  zwemmers.
Tevens vindt men er een overzicht van het gebeurde tijdens het voorbije
jaar.
Ook de zwemkalender,  geldend puntenstelsel  en andere verbintenissen
zijn erin opgenomen.

2.1.16. Iedere  zwemmer  controleert  zijn/haar  eigen  tijden/punten.
Eventuele  fouten  dienen  gemeld  aan  het  secretariaat.  Aanpassingen
kunnen  slechts  aangebracht  worden  na  voorleggen  van  staving  (bvb.
startkaart voor behaalde tijden).

3. Administratie
3.1. Klachten  en  protesten  aangaande  het  administratieve  of  sportieve  beleid

kunnen  gemeld  worden  aan  een  van  de  bestuursleden.  
Na  behandeling  ervan  in  de  eerstvolgende  bestuursvergadering  wordt  de
persoon in kwestie geïnformeerd over de stand van zaken.

3.2. Genomen besluiten zijn van kracht vanaf de publicatie ervan ad valvas in de
cafetaria, behalve indien anders bepaald.

3.3. De wedstrijdkalender wordt samengesteld in het begin van het kalenderjaar
door bestuur en trainers. Men kan dit raadplegen in het jaarboek en op de
website.  Hierbij  wordt  ook een indicatie  gegeven of  de wedstrijd  al  of  niet
begeleid is door een trainer. Indien de wedstrijd niet door een trainer begeleid
is, worden de taken van de trainer overgenomen door de afgevaardigde.

3.3.1. Er kan afgeweken worden van de kalender, na beslissing door het Bestuur.
Het bestuur beslist of er al dan niet punten toegekend worden en/of er al dan
niet  collectieve  en  /of  selectieve  deelname  toegestaan  wordt  aan  deze
wedstrijden.
Bij  selectieve  (hierboven  beschreven)  worden  enkel  de  clubrecords
opgenomen in de tabellen, zo ook de gezwommen prestatieschildjes zonder
toekenning van punten. De besttijden worden niet opgenomen in de tabellen.

3.4. Rudolph-punten:
3.4.1. Vanaf  januari  2009  wordt  er  gewerkt  met  de  Rudolphtabellen  i.p.v.  LEN-

punten.
3.4.2. Op het einde van het zwemjaar wordt de beker uitgereikt voor de zwemmer

die gedurende dit jaar de hoogste Rudolph-punten behaalde. Rudolph-punten
worden  niet  toegekend  op  tussentijden.
Alle zwemmers vallen onder 1 klassement om aanspraak te kunnen maken op
de Rudolph-beker.
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