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1. Benaming – zetel 
 

Koninklijke Waregemse ZwemClub (KWZC genaamd) werd opgericht op 15 mei 1936 
als feitelijke vereniging en genaamd Waregemse ZwemClub en tot vzw omgevormd in 
augustus 1938. 
De zetel van de vereniging is gevestigd te 8790 Waregem, Galgestraat 15  en kan 
enkel verplaatst worden door de Algemene Vergadering.  
KWZC is aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie (VZF) www.zwemfed.be, een 
afdeling van de Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) met identificatienummer KBZB 

061.  
 
Het embleem van de zwemclub is zoals hieronder opgegeven . Het bevat drie witte 
rattenkoppen op een rode achtergrond. Twee bovenaan het schild, één onderaan het 
schild. In het midden is een witte boord met opschrift “ K.W.Z.C.”. 

 
 
www.kwzc.be 

 
 

2. Doel 
 

De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de zwemsport, zowel recreatief als 
competitief. Dit meerder malen per week en onder begeleiding. 
Waarom kiezen voor zwemmen? 
Van alle sporten die op competitief niveau beoefend worden is zwemmen veruit de 
interessantste door, onder andere, de specifieke kenmerken die zwemmen met zich 
meebrengt. 
Zwemmen is een individuele sport, contactletsels zijn hierdoor vrijwel onbestaand. 
Maar dit houdt niet in dat zwemmen een éénzame sport is.  
Integendeel...    zwemmen doe je nooit alleen. 
Zwemmen is een zeer technische sport. Dit eist van de beoefenaar een gedreven 
concentratie en een zekere discipline. Deze vorm van training heeft een positieve 
invloed op de algemene ontwikkeling van de sporter. 

Zwemmen is geen "saaie" sport. Er zijn weinig sportdisciplines die zo een grote 
afwisseling kunnen geven als zwemmen. Naast de 4 verschillende zwemstijlen, die 
ieder op zich al voor voldoende afwisselende trainingsstof zorgen, zijn er nog 
verscheidene andere oefeningen die in het water kunnen doorgaan. 
Zwemmen is een veilige sport. Het aantal blessures en sportongevallen ligt zeer laag. 
De natuurlijke remming van het water voorkomt ernstige spierletsels en breuken.  

http://www.zwemfed.be/
http://www.kwzc.be/
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Gedicht: 

 

Een Zwemmer is een Ruiter. 

  Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water, 

is liefhebben met elke nog bruikbare porie, 

is eindeloos vrij zijn en inwendig zegevieren. 

En zwemmen is de eenzaamheid betasten met vingers, 

is met armen en benen aloude geheimen vertellen 

aan het altijd allesbegrijpende water. 

Ik moet bekennen dat ik gek ben van water. 

Want in het water adem ik water, in het water 

word ik een schepper die zijn schepping omhelst, 

en in het water kan men nooit geheel alleen zijn 

en toch nog eenzaam blijven. 

Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn. 

(Paul Snoek 1933 - 1981) 
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3. Leden – lidmaatschap  
 

a. Algemeen: 

De vereniging bestaat uit actieve leden en mogelijks steunende leden en ereleden.  

De actieve leden zijn op hun beurt ingedeeld in niet-vergunninghouders en 
vergunninghouders. De wedstrijdzwemmers, bestuursleden, officials en afgevaardigden 
hebben een vergunning bij de Vlaamse Zwemfederatie. Van bondszijde zijn zij daartoe 
ook verplicht. 
Ieder natuurlijk persoon kan toetreden tot de vereniging, mits betaling van de jaarlijkse 
bijdrage. 

De jaarlijkse bijdrage (het lidgeld) wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur. 

b. Het bestuur:  

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, 
sportsecretaris en andere bestuursleden. 

Ieder natuurlijk persoon (vanaf de leeftijd van 18j) kan zich kandidaat stellen als 
bestuurslid. Het bestuur heeft het recht het kandidaat-lid te weigeren. 

Het bestuur vergadert maandelijks, enkel in juli/augustus wordt één vergadering 
voorzien. Een agenda en verslag van de vergadering wordt opgemaakt en uitsluitend 
onder de bestuursleden verdeeld. De inhoud van de vergadering valt onder de 
geheimhoudingsplicht (SWB art. 458). 

De persoonsgegevens meegedeeld bij de aansluiting, worden opgenomen in de 
ledenadministratie Assist Online van de Vlaamse Zwemfederatie en beheerd door KWZC 
vzw. Elk lid heeft inzage in deze gegevens en recht op correctie (art.7 van de wet van 
08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Zij dienen uitsluitend voor 
interne administratie (KWZC, Vlaamse Zwemfederatie, sportverzekering) en om de leden 
te informeren aangaande de activiteiten. 
 
c. Duur van het lidmaatschap: 

Het lidmaatschap begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgend 
jaar. Elke aansluiting in de loop van het jaar eindigt ook op 31 augustus. Het 
lidmaatschap is alleen geldig na betaling van het lidgeld en moet betaald zijn vóór de 
eerstvolgende training van het jaar waarop het lidgeld van toepassing is.  

Wanneer het lidgeld niet betaald is, is er ook geen verzekering.  
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d. Wie kan aansluiten:  

- iedereen vanaf de leeftijd van 6 jaar en ouder, 
- die minimum 50 m schoolslag kan zwemmen, en een positieve beoordeling van de 

trainer(s) heeft na de 2 proeftrainingen, 
- en geen medische bezwaren heeft voor het uitoefenen van de zwemsport. De 

zwemmer is er toe gebonden deze medische bezwaren te melden. 
- een goedkeuring ontvangen van het bestuur en trainer. Het lid wordt hierna door het 

secretariaat op de hoogte gebracht. 
  

e. Lidgeld: Zie punt 10 

Vóór inschrijving mogen er 2 proeftrainingen worden gevolgd.  
Het lidgeld omvat:  
 ° Inkom zwembad 

° Begeleide trainingen  
° Verzekering 
° Gebruik materiaal 
° Kleine attenties met Pasen, Sinterklaas … 
 

 

Info en inschrijvingen kunnen gebeuren via mail op info@kwzc.be  

f. Toegangsbadge: 

Elk lid ontvangt bij aansluiting een toegangsbadge tegen waarborg en waarvoor 
hij/zij de verantwoordelijkheid draagt en moet op elk verzoek kunnen worden 
voorgelegd. Bij verlies of adreswijziging dient het secretariaat hiervan zo snel 
mogelijk te worden ingelicht. 

Bij inlevering van de badge wordt de waarborg terugbetaald, ingeval van een 
onbeschadigde badge m.a.w. niets op schrijven. 

De badge is persoonlijk – dus op naam - bij misbruik zullen we moeten ingrijpen. 
Indien een badge terug wordt binnengebracht, kunnen we aan de hand van het 
nummer de eigenaar bepalen.  

In geval van verlies van de badge, kan mits opnieuw de waarborg te betalen een 
nieuwe badge worden verkregen.  

 

GEEN BADGE IS GEEN TOEGANG TOT HET ZWEMBAD VOOR DE TRAINING 
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g. Beëindiging van het lidmaatschap: 

Het lidmaatschap kan door de KWZC worden beëindigd: 
- bij het niet tijdig betalen van de jaarlijkse ledenbijdrage.  
- door schriftelijke opzegging. 
- door schorsing of uitsluiting. 
- door het niet naleven van het huishoudelijke reglement. 

AANDACHT:  
Uittredende of uitgesloten leden kunnen nooit teruggave of vergoeding van 
de gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen. 
Bij langdurige afwezigheid om medische redenen of ongeval kan het lid, 
mits voorlegging van doktersattest, een schriftelijk verzoek tot 
terugbetaling richten aan het bestuur. 
Het bestuur zal dit verzoek bij haar eerstvolgende bestuursvergadering 
behandelen en haar beslissing tot een al of niet gedeeltelijke of gehele 
terugbetaling overmaken aan het aanvragend lid. 

 

Gedragscode voor de zwemmer 
 

 Respect voor trainers, medezwemmers en alle medewerkers van de zwemclub. 
 Er wordt verwacht dat alle leden de reglementen van het zwembad naleven. Zie 

https://www.waregem.be/sites/waregem/files/media/reglement_zwembad_de_treffer_0.
pdf  

 Gebruik smartphone: 
° kan worden toegestaan tijdens training enkel en alleen nà goedkeuring van de trainer; 
° is VERBODEN tijdens het omkleedgebeuren (douches, kleedkamers, …) 

 Wees op tijd voor uw training, laatkomers verstoren de les. 
 Volg de trainingen regelmatig. Oefening baart kunst.  
 Tijdens de trainingen GEEN sportzakken, kledij en/of andere zwembenodigdheden op de 

verluchtingsroosters plaatsen. 
 Neem voldoende tijd voor een goede warming-up. 
 Volg nauwgezet elke aanwijzing van de trainer. Neem niet altijd de gemakkelijke weg.  
 Verwittigen wanneer men door ziekte of andere reden, niet naar de training kan komen. 

Een aanwezigheidslijst wordt voor iedere training bijgehouden. 
 Niet lopen en/of spelen in het zwembad, kleedkamer en gangen.  
 Niemand in het water duwen. De meeste ongelukken gebeuren niet in maar naast het 

zwembad. 
 Geen maaltijden nuttigen binnen het zwembad. 
 Douchen vooraleer het zwembad te betreden. 
 Er worden geen shorts als zwembroek gedragen tijdens de training. 
 Geen waardevolle voorwerpen achterlaten in de kleedkamers. Noch het zwembad noch 

de zwemclub zijn verantwoordelijk voor verloren voorwerpen. Er zijn voldoende 
afsluitbare opbergkastjes ter beschikking.  

https://www.waregem.be/sites/waregem/files/media/reglement_zwembad_de_treffer_0.pdf
https://www.waregem.be/sites/waregem/files/media/reglement_zwembad_de_treffer_0.pdf
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 Draag zorg zowel voor uw eigen materiaal (zwembril, -vliezen,…), als voor het materiaal 
ter beschikking gesteld door de zwemclub of het zwembad. 

 Kwetsuren onmiddellijk melden aan trainer of afgevaardigde.  
 Wie betrapt wordt op het gebruik van doping, wordt onmiddellijk en voor onbepaalde tijd 

geschorst en uit de competitiegroep verwijderd. 
 ….. 

 

h. Tuchtstraffen 

De KWZC staat voor een goede en sportieve geest tijdens de trainingen en 

wedstrijden. Dit wordt ook uitgedragen door onze trainers en bestuursleden.  
De zwemmers luisteren en voeren de opdrachten van de trainers uit zodat de 
trainingen verlopen zonder andere zwemmers te storen en/of te hinderen. 
 
Op inbreuken hierop zijn volgende tuchtstraffen voorzien: 

- Mondelinge verwittiging 
- Schriftelijke aanmaning 
- Schorsing voor bepaalde duur 
- Schorsing of uitsluiting voor onbepaalde duur 
 

De tuchtstraffen worden besproken op de trainersvergaderingen en bekrachtigd 
door het bestuur. 
Hierna wordt de procedure opgestart om het KWZC lid en zijn ouder(s)/voogd te 
verwittigen (bij een schriftelijke aanmaning en schorsing). 
Elk lid heeft het recht op verdediging. 

 
 

4. Sportverzekering 
 
Een lid met geldig lidmaatschap (ledenbijdrage betaald), is verzekerd voor 
lichamelijk letsel (de verzekeringspolis ligt ter inzage op het secretariaat). De 
sportverzekering is afgesloten bij ARENA n.v. Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel, 
met de algemene polis : LO 1.102.170 en BA 1.102.171. 
 
AANGIFTE: de aangifte van een sportongeval dient te gebeuren met het 
aangifteformulier ‘lichamelijke ongevallen’ dat verkrijgbaar is bij de trainer, de 
afgevaardigde of de clubsecretaris. Dit formulier wordt ingevuld door de 
betrokkene (of ouder of voogd), de arts die de eerste zorgen verstrekt en wanneer 
mogelijk, twee getuigen van het ongeval. Op een zwemwedstrijd dient eveneens 
de kamprechter het formulier mede te ondertekenen. 
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AANDACHT:  
- Activiteiten die geen betrekking hebben op de zwemsport, zijn NIET gedekt, tenzij 

voorafgaand een aanvraag en schriftelijk akkoord werd verleend door de 
verzekeringsinstelling. 

- NIET LEDEN die samen met het lid reizen (vb. naar wedstrijd, training) zijn NIET gedekt 
door de bedoelde sportverzekering. 

- Alle briefwisseling, facturen en rekeningen met betrekking tot het ongeval, zorgvuldig 
bijhouden en de contacten tussen de verzekering en het slachtoffer via het 
clubsecretariaat laten gebeuren! 

 
 

5. Zwemmers en organisatie  
 

Het is van belang dat de vooropgestelde aanwezigheden/trainingen gevolgd worden. 
De lesgevers volgen een planning, op deze aanwezigheden opgesteld. 
Indien er niet voldoende aanwezigheden van de zwemmer zijn krijgt uw kind een 
achterstand tegenover andere zwemmers, die moeilijk nog in te halen is en meebrengt 
dat deze zwemmer langer in een lagere groep zal blijven, terwijl zijn vriendjes wel 
doorgaan naar een hogere groep. 
 
Elke nieuw startende zwemmer zal bij een positieve beoordeling na 2 proeftrainingen 
een zwemgroep worden toegewezen. Afhankelijk van leeftijd, kennis en techniek is dit 
één van onderstaande groepen. De beslissing om door te schuiven naar een hogere 
groep wordt genomen in onderling overleg met de trainers en dit op de 
trainersvergadering. 
 
Zwemschool: 
 
Omvat het aanleren van de vier zwemstijlen in al zijn facetten onder leiding van 
enthousiaste en ervaren trainers.  
 
1. Goudvisjes  (6 – 8 jaar) 
2. Dolfijntjes  (6 – 8 jaar) 
3. Orka’s  (9 – 11 jaar) 
4. Zeeleeuwen  (9/+ jaar) 
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Competitiezwemmers: 
 
Het objectief van deze groep is het optimaliseren van de capaciteiten van de 

zwemmer met als doel de zwemsport op competitieniveau te beoefenen. 
Men wil prestaties, snelheid en stijl verbeteren.  
Hiervoor bestaat slechts één middel: veel, regelmatig en met volle inzet 
trainen. Volgens leeftijd en vooropgesteld doel minstens 3 à 7x per week de 
trainingen bijwonen.  
Deelnemen aan wedstrijden en kampioenschappen. 
 
1. Competitie B  (9 – 11 jaar) 
2. Competitie A  (12/+ jaar) – groepen 1 tot 7 
3. Zwemstudenten  

 
→ Wedstrijden:  

 Deel nemen aan het vooropgestelde aantal (verplichte) wedstrijden per 
zwemseizoen; 

 In overleg met de trainer; 
 De zwemmers dienen naar de wedstrijden te komen in clubkleding: 

trainingspak en T-shirt; 
 Tijdens de wedstrijd badmuts met clublogo dragen. 

 
  

        IF YOU TRAIN HARD, YOU'LL NOT ONLY BE HARD, YOU'LL BE HARD TO BEAT. 

 
 
 

 
DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN:  

Voor deelname aan officiële zwemwedstrijden dient elke competitiezwemmer in het bezit 
te zijn van een competitievergunning, volgens de reglementen van de Vlaamse 
Zwemfederatie: www.zwemfed.be. 

Elke competitiezwemmer wordt voorzien om op elke wedstrijd, hetzij deelgenomen, 
hetzij ingericht door de club aanwezig te zijn. Bij niet deelname wordt het 
sportsecretariaat hiervan zo snel mogelijk ingelicht. 

http://www.zwemfed.be/
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Elke deelname aan een wedstrijd impliceert het betalen van startgelden. Deze 
startgelden worden door de club betaald, en dit voor elke competitiezwemmer en voor 
elke start waarvoor hij/zij is ingeschreven. Het niet starten van een competitie-zwemmer 
impliceert ook een boete opgelegd door de VZF. 

 

 

AANDACHT: Boetes en startgelden door inschrijving en afwezigheid zonder 

een doktersattest (forfait geven), zullen altijd worden doorverrekend aan de 
sportbeoefenaar! 

 
→ Verwijdering uit de competitiegroep kan gebeuren door: 

 het niet of onvoldoende bijwonen van de trainingen: indien het vooropgestelde 
aantal trainingen niet wordt bijgewoond, kan de zwemmer naar een andere 
groep worden verwezen. 

 het niet deelnemen aan het minimum aantal wedstrijden. 
 wangedrag. 

 
VOORWAARDE TOT AANVRAGEN VAN EEN COMPETITIEVERGUNNING:  
 

 in het jaar waarin hij/zij 9 jaar wordt of 18 jaar voor officials en bestuursleden. 
 lichamelijk geschikt zijn voor de bedoelde sport of functie.   

Competitiezwemmers moeten een medisch attest kunnen voorleggen dat toelaat 
de zwemsport te beoefenen. 

 gunstig advies bekomen van het bestuur en de trainer voor wedstrijd-zwemmen 
 gunstig advies bekomen van het bestuur voor de officials en bestuursleden. 

 

HOE EEN COMPETITIEVERGUNNING AANVRAGEN?:  

Een vergunning aanvragen kan enkel mits goedkeuring van trainer(s) en bestuur en met 
het invullen van een medisch attest, te verkrijgen via het clubsecretariaat. Na het 
terugbekomen van een correct ingevuld exemplaar kan er een aanvraag gebeuren via de 
ledenadministratie Assist Online. 

 

AANDACHT: Let er op dat het medisch attest volledig is ingevuld, ondertekend 
door aanvrager of wettelijk vertegenwoordiger, alsook afgestempeld, 
gedateerd en ondertekend door de arts. Deelnemen aan een wedstrijd zonder 
vergunning is niet toegelaten. 
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BEEINDIGING VAN EEN COMPETITIEVERGUNNING/LIDMAATSCHAP DOOR HET 
LID:  

De atleet heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn club jaarlijks te 
beëindigen, overeenkomstig het decreet van 24/07/96 tot vaststelling van het statuut 
van de niet-professionele sportbeoefenaar. De oude club kan geen verzet aantekenen 
tegen het ontslag van haar atleet. Wanneer een atleet zijn vrijheid vraagt bij toepassing 
van het decreet van 24/07/96, mag de club waarbij hij/zij aangesloten is, geen 
vergoeding eisen voor opleiding. De club moet ook de vrije keuze van aansluiting bij een 
sportclub naar keuze eerbiedigen.  

Wanneer moet de overeenkomst tussen de club en het lid worden opgezegd? 
Tussen 15 mei - 15 juni (niet voor en niet na) 
Hoe? 
Dit gebeurt, op straffe van nietigheid, met een tussen 15 mei - 15 juni per post 
aangetekend schrijven dat je niet meer aangesloten wil zijn bij de betreffende club: 
1. Aan de opgezegde club 

EN 
2. Aan de Vlaamse Zwemfederatie, Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke 

Met vermelding van je naam, adres, geboortedatum, vergunningsnummer, naam van de 
club. De brief moet gedateerd en ondertekend worden door de atleet zelf en indien 
hij/zij jonger is dan 18 jaar eveneens door de ouders of de wettige voogd. De 
poststempel van de twee aangetekende brieven geldt als bewijs en datum van 
verzending. Men is dus vrij op 16 juni en men kan onmiddellijk een nieuwe vergunning 
bij een nieuwe club aanvragen. 

Buiten de wettelijke voorziene ontslagperiode van één maand (15 mei - 15 juni) kan de 

competitievergunninghouder een overgang bekomen, wanneer zowel beide clubs (de 
opgezegde club en de nieuwe club) als de competitievergunninghouder zich hierover 
onderling schriftelijk akkoord verklaren. Dit geldt niet voor waterpolospelers die tijdens 
het seizoen al aan officiële wedstrijden hebben deelgenomen. Hiervoor gebruikt men het 
formulier 'overgang mits onderlinge toestemming' te worden ingevuld en 
opgestuurd. 

De volledige ontslagprocedure kan eveneens opgevraagd worden bij de VZF. 

http://zwemfed.be/sites/default/files/overgang_mits_%20onderlinge_%20toestemming.pdf
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BEEINDIGING VAN EEN COMPETTIEVERGUNNING DOOR DE CLUB:  
 
a. Tijdens het lidmaatschap: kan de club een vergunning opzeggen:  

 Met schriftelijke en aangetekende kennisgeving aan het lid en dit tijdens 
de periode van 1 januari tem 31 januari. 

 Na drie maand afwezig zonder gegronde reden. 
 

b. Buiten het lidmaatschap:  
Bij het niet verlengen van het lidmaatschap, behoudt de club zich het recht, de 

vergunning op te zeggen bij de Vlaamse Zwemfederatie. 
 
 

6. Doping:  
 
WIE SPORT MOET WETEN WAAR DE LIJN LIGT  
 
Doping is in onze sport ten strengste verboden. Wanneer de arts u een geneesmiddel 
voorschrijft, is het raadzaam telkens te melden dat u deelneemt aan wedstrijden en aan 
een dopingcontrole kan worden onderworpen. Vraag de arts om na te gaan of het 
geneesmiddel geen verboden substanties bevat.  

Onzeker over doping ?  surf naar    www.dopinglijn.be 

 

7. Informatieplicht – zie pagina 16 
 

 
8. Privacy - portretrecht  
 

Tijdens de KWZC-activiteiten, of activiteiten waaraan de KWZC meewerkt, kunnen foto's 
en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijks te zien 
zijn. 
Deelname aan KWZC-activiteiten betekent dat u toestemming verleent dat de KWZC vzw 

deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. website, 
infofolders (KWZC Info-krant) en folders, publiceert. 
Deze foto's mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden. De 
Vlaamse Zwemfederatie zal deze foto's ook niet bezorgen aan commerciële firma's die er 
dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun publiciteit. 
Privacy verklaring : zie website https://www.kwzc.be/info/privacyverklaring  

 

http://www.dopinglijn.be/
https://www.kwzc.be/info/privacyverklaring
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9. Organogram 
 
Bestuur (info@kwzc.be) 
Zie website : https://www.kwzc.be/kwzc/wie-wie/bestuur     
 
Trainers competitie (trainingenschemaKWZC@gmail.com) 
Zie website : https://www.kwzc.be/kwzc/wie-wie/trainers-competitie  
 
Trainers zwemschool (trainingzwemschool@gmail.com) 
Zie website : https://www.kwzc.be/kwzc/wie-wie/trainers-zwemschool    

 
Officials 
Zie website : https://www.kwzc.be/kwzc/wie-wie/officials 
 
Ploegafgevaardigden  
Zie website : https://www.kwzc.be/kwzc/wie-wie/ploegafgevaardigden  
 
   

       
 

https://www.kwzc.be/kwzc/wie-wie/bestuur
mailto:trainingenschemaKWZC@gmail.com
https://www.kwzc.be/kwzc/wie-wie/trainers-competitie
mailto:trainingzwemschool@gmail.com
https://www.kwzc.be/kwzc/wie-wie/trainers-zwemschool
https://www.kwzc.be/kwzc/wie-wie/officials
https://www.kwzc.be/kwzc/wie-wie/ploegafgevaardigden
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10. Lidgeld 2020 – 2021 
 
Periode vanaf 1 september 2020 t.e.m. 31 augustus 2021 
 

Lidgeld zwemschool: 

° 1e lid =    € 250 (** € 230) 

Lidgeld competitie B, A1, A2, A3 : 

° 1e lid =   € 370 (** € 350) 

Lidgeld competitie A4, A5, A6, A7 : 

° 1e lid =   € 390 (** € 370) 

Lidgeld zwemstudenten (hoge school/universiteit): 

(weekend trainingen) 

° met licentie =        € 170 (** € 150) 

° zonder licentie =    €   110 (** €90) 

Korting: 

° 2e lid =   €  25 korting (voor leden uit hetzelfde gezin) 

° 3e lid en meer =  €  50 korting (voor leden uit hetzelfde gezin) 

Na de inschrijving ontvangt men : (voor nieuwe leden) 

 een toegangsbadge voor het zwembad ( bijkomend te betalen 
 met een waarborg van € 5,00) 

OPEN WATER : 

 70 euro – omvat verzekering, vergunning, administratieve 
 inschrijvingen en is exclusief het startgeld aan de wedstrijden 

 (deze zijn ten laste van de deelnemer open water) 

 

** Verminderd lidgeld voor wie betaalt vóór 1 juli. 

 

(1) waarborg voor de toegangsbadge : € 5,00 – De badge geeft toegang tot het 
zwembad, en dit enkel tijdens de uren van de trainingen (ca 15’ voor aanvang en 15 ‘ na 
einde van de trainingen) 
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NOTA’s :  
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Informatieplicht  
1. Organisatie  

naam Koninklijke Waregemse zwemclub  - KWZC 

adres Galgestraat 15 – 8790 Waregem 

telefoonnummer  

ondernemingsnummer 0407.834.025 

email kwzc@mail.zwemfed.be  

sociale doelstelling  De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de zwemsport, zowel 
recreatief als competitief. Verder wil de vereniging bijdragen tot de 
bevordering van de lichamelijke opvoeding. 
De vereniging biedt professionele begeleiding van zwemmers die het 
zwemmen wensen te beoefenen als sport in algemene zin en 
competitiesport in het bijzonder 

juridisch statuut  VZW 

2. Verzekeringen 
De Koninklijke Waregemse zwemclub KWZC heeft een verzekeringspolis afgesloten bij ARENA n.v. 
Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel – tel 02/512 03 04 - arena@arena-nv. De polis en inhoud is 
op te vragen bij het secretariaat.  
algemene polis – verzekerd risico LO 1.102.170. 
algemene polis – verzekerd risico BA 1.102.171. 
Bijkomend :  
LO vrijwillige helpers – 1.102.170/026C 

3. Vergoedingen 
De KWZC Vzw werkt, wat de vergoedingen betreft voor het vrijwilligerswerk, met de wettelijke 
forfaitaire basis, zoals geregeld en geïndexeerd volgens het bepaalde in art. 10 van de wet van 3 
juli 2005. 
De vergoeding die het niveau van deze forfaitaire vergoeding niet overschrijdt dient op heden 
krachtens hetzelfde art.10 niet nader bewezen worden.  

4. Aansprakelijkheid 
De vereniging KWZC Vzw is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die vrijwilligers 
veroorzaken t.a.v. derden, zowel tijdens de uitvoering van de activiteit als onderweg van en naar 
de plaats van de activiteit.  
Vrijwilligers die tijdens hun vrijwilligerswerk een fout maken die schade veroorzaakt aan derden 
of aan de organisatie, zullen die schade niet moeten vergoeden, behalve als er sprake is van een 
grove fout, een herhaaldelijke lichte fout of indien hij/zij bedrog pleegde. Cf. ook het bepaalde in 
art. 5 wet 3 juli 2005.  

5. Geheimhoudingsplicht  
Krachtens artikel 458 van het Strafwetboek is een vrijwilliger verplicht om informatie die eigen is 
aan de vereniging, geheim te houden, tenzij de wet anders verplicht of de vrijwilliger een 
getuigenis moet afleggen. De Koninklijke Waregemse Zwemclub KWZC verwacht van haar 
vrijwilligers dat zij deze geheimhouding respecteren.  

6. clubinformatie 
Alle nuttige informatie mbt tot de werking van het bestuur en de club wordt verspreid via de 
website www.kwzc.be , de infomail (6x per jaar) 

mailto:kwzc@mail.zwemfed.be
http://www.kwzc.be/
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Nuttige informatie voor de ouders. 
 
1. Het is aangenaam om uw kind bezig te zien. Ouders kunnen de trainingen van nabij volgen 

in de cafetaria van het zwembad. 
 
2. In het zwembad zelf zijn het uitsluitend de trainers en aangestelde toezichthouders die de 

kinderen opvangen en begeleiden. 
 
3. Gelieve uw kinderen tijdig te brengen: laatkomers storen de les. 
 

4. Van alle leden wordt verwacht dat ze de reglementen van het zwembad naleven! Zie 
https://www.waregem.be/sites/waregem/files/media/reglement_zwembad_de_treffer_0.pdf  

5. Gebruik smartphone: 
° kan worden toegestaan tijdens training enkel en alleen nà goedkeuring van de trainer; 
° is VERBODEN tijdens het omkleedgebeuren (douches, kleedkamers, …) 

 
6. Met vragen kan U steeds bij onze trainers en trainsters terecht na de training, of via 

kwzc@mail.zwemfed.be . 
 
7. Laat uw kinderen de lessen zo regelmatig mogelijk volgen. Oefening baart kunst, zodat 

kinderen die meer komen sneller vorderingen maken. 
 
8. De zwemclub is geen kinderopvang : wanneer u de kinderen aan de deur afzet, vergewis u 

ervan of ze wel degelijk naar de zwemles komen. Indien uw kind op eigen houtje besluit om 
niet naar de les te komen of vroeger de les te verlaten, en liever zelf andere activiteiten 
ontplooit, kan de club niet verantwoordelijk gesteld worden. 

 
9. Noch het zwembad noch de zwemclub zijn verantwoordelijk voor wat men in de kleedkamers 

achterlaat. Er bevinden zich in alle kleedkamers kastjes waar waardevolle dingen kunnen 
opgeborgen worden en men kan ook de kastjes buiten de kleedkamers gebruiken indien 
men ook kleren en zwemtas wil opbergen. Laat dus in geen geval geld, uurwerken of andere 
waardevolle spullen liggen.  

 
10. Controleer regelmatig de mededelingen die u worden doorgestuurd per e-mail, zodat u van 

eventuele veranderingen op de hoogte bent. Verdere info vindt U altijd terug op 
www.kwzc.be 

 
 
 
 
 
 
 
    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

https://www.waregem.be/sites/waregem/files/media/reglement_zwembad_de_treffer_0.pdf
mailto:kwzc@mail.zwemfed.be
http://www.kwzc.be/

