
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AFDELING ZWEMSCHOOL KHZS  

Administratief 
Lidmaatschap: 

Via onze website http://khzs.be kan men vanaf de leeftijd van 5 jaar inschrijven voor een zwemtest om lid te  
worden van onze zwemschool. Het kandidaat-lid wordt daarna door de verantwoordelijken van de zwemschool 
uitgenodigd per email bericht voor het afleggen van deze zwemtest. Bij een positieve zwemtest wordt het 
kandidaat-lid door de verantwoordelijken van de zwemschool in een passende trainingsgroep ingedeeld. Is het 
resultaat van de zwemtest negatief dan dient er vooreerst nog een voorbereidende cursus gevolgd te worden bij 
de sportdienst van de stad Hasselt. Na het behalen van het benodigd zwemdiploma ORKA bij de sportdienst van 
de stad Hasselt, wordt het kandidaat-lid opnieuw getest en bij positief resultaat opgenomen in een passende 
trainingsgroep (deze procedure werd overeengekomen tussen KHZS en de SPORTDIENST van de stad Hasselt).  

Een bijkomende algemene voorwaarde is dat men kennisneemt van dit huishoudelijk reglement, er mee akkoord 
gaat en het ook naleeft. Door betaling van het lidgeld verklaart elk lid (indien minderjarig vertegenwoordigd door 
de ouder(s), akkoord te gaan met dit huishoudelijk reglement.  

Lidgeld: 

Het zwemseizoen start de 1ste week van september en eindigt de laatste week van juni. Voor deze periode dient 
een jaarlijks lidgeld betaald te worden. Het lidgeld wordt opgevraagd door de penningmeester en moet betaald 
worden voor de afgesproken termijn. Zolang het lidgeld niet tijdig binnen de opgegeven termijn wordt betaald, 
zal de zwem(ster)mer niet toegelaten worden tot de lessen van de zwemschool. Bij inschrijvingen in de loop van 
het zwemjaar wordt het jaarlijks lidgeld aangepast in functie van de al verlopen maanden. Betaalde jaarlijkse 
lidmaatschapsbijdragen kunnen niet teruggevorderd worden bij vroegtijdige stopzetting van de activiteiten. De 
raad van bestuur kan in uitzonderlijke gevallen en mits zeer gegronde redenen hiervoor een afwijking toestaan.  

Wanneer een zwem(ster)mer binnen de afdeling zwemschool  (groepen 1 tot 6) in de loop van het zwemseizoen 
overgaat naar de pre-competitie groep 2, zal een bijkomend lidgeld aangerekend worden volgens de volgende 
formule: “ Het verschil tussen het jaarlijks lidgeld van de pre-competitie 2 groep en het jaarlijks lidgeld van de 
groepen 1 tot 6, gedeeld door 42 weken, vermenigvuldigd met het aantal nog overblijvende weken van het 
lopend zwemseizoen in de pre-competitie 2 groep”. 

Wanneer een zwem(ster)mer binnen de afdeling zwemschool pre-competitie 2 groep in de loop van het 
zwemseizoen overgaat naar de pre-competitie 1 groep, zal een bijkomend lidgeld aangerekend worden volgens 
de volgende formule: “ Het verschil tussen het jaarlijks lidgeld van de pre-competitie 1 groep en de pre-
competitie 2 groep, gedeeld door 42 weken, vermenigvuldigd met het nog aantal overblijvende weken van het 
lopend zwemseizoen in de pre-competitie 1 groep”. 

Indien een zwem(ster)mer van de afdeling zwemschool (inclusief de groepen pre-competitie 1 en 2) in de loop 
v/h zwemjaar de kans krijgt om over te gaan naar de C-ploeg van de competitieafdeling van KHZS, zal er vanaf  
het ogenblik van de overgang naar de C-ploeg een bijkomend lidgeld aangerekend worden tot het eind van het 
zwemseizoen volgens de volgende formule: “ Het verschil tussen het jaarlijks lidgeld van de C-ploeg en het 
jaarlijks lidgeld van de zwemschool of de pre-competitie groepen 1 of 2, gedeeld door 42 weken, 
vermenigvuldigd met het aantal nog overblijvende weken van het lopende zwemseizoen in de C-ploeg”. 

Verzekering : 

KHZS biedt aan alle clubleden een sportverzekering aan via de Vlaamse Zwemfederatie. Het betreft een 
verzekering tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Deze sportverzekering is beperkt tot bepaalde 
maximale vergoedingen. Bij een ongeval moet de secretaris van de zwemschool (Bart Bielen) binnen de 24 uur op 
de hoogte gesteld te worden zodat de nodige administratie formulieren kunnen worden ingevuld en opgestuurd 
naar de verzekering door het algemeen clubsecretariaat.  

De club is niet verzekerd voor diefstallen of een eventueel verlies van persoonlijke bezittingen tijdens trainingen 
of wedstrijden. De zwemmers worden gevraagd waardevolle spullen thuis te laten. Indien het niet anders kan, 
gelieve deze dan achter slot op te bergen in de voorziene opbergkastjes in de omkleedcabines. 
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Raad van bestuur: 

De raad van bestuur heeft de algemene leiding van de club en beslist over alle zaken van clubbelang, 
uitgezonderd de punten die volgens de statuten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene 
vergadering. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en wijzigen van dit huishoudelijk en 
andere reglementen. Hij zorgt er ook voor dat aan alle door de wet op de vzw’s opgelegde wettelijke 
verplichtingen wordt voldaan.  
 
De afdeling zwemschool ressorteert onder de algemene leiding van de raad van bestuur van KHZS met als huidige 
bestuurders:  

Wn. Voorzitter   : Louis Deswert                                                                                                                         
Algemeen Secretariaat  : Marc Mulkers                                                                                                                                                 
Penningmeester  : Michelle Weustenberg                                                                                                        
Algemeen Sportsecretariaat : Ann Van Broekhoven                                                                                                
Secretaris zwemschool  : Bart Bielen                                                                                                                         
Coördinator zwemschool : Jolien Vanhentenrijk                                                                                                                
Afgevaardigde afdeling WP : Mark Vanoppen                                                                                                                    
Leden    : Bjorn Scheepers - Saartje Marien – Kristof Vanoppen – Heidi Vanderstraeten 
 
Lidmaatschap algemene vergaderingen en benoemingsvoorwaarden leden raad van bestuur: 

Kandidaat werkende (stemgerechtigde) leden van de algemene vergadering moeten minimum 18 jaar oud zijn en 
dienen voorgedragen te worden door minstens twee leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist 
over de al dan niet aanvaarding van de kandidaat als werkend (stemgerechtigd) lid op de vergadering waarop de 
voordracht plaatsvindt of op haar eerstvolgende vergadering. Kandidaat bestuurders moeten werkend of niet-
werkend lid van de vereniging zijn. Zij dienen minstens 21 jaar oud te zijn en moeten voorgedragen worden door 
minstens 2 leden van de raad van bestuur. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en dit bij gewone 
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 

Sportief 

Doelstelling: 

KHZS stelt zich als doel de zwemsport te bevorderen en een gezonde vrijetijdsbesteding aan te bieden op zowel  
recreatief als competitief niveau. De afdeling zwemschool KHZS heeft als doel alle leden op een technisch 
correcte manier te leren zwemmen en dit voor de vier zwemstijlen (rugslag – crawl – schoolslag – vlinderslag). 
Hierbij wordt rekening gehouden met de biologische leeftijd, het individueel ritme en de mogelijkheden van elk 
kind.  

De zwemschool beschikt ook over twee pre-competitie groepen (pre-competitie 1 en pre-competitie 2) met als 
doel de kinderen technisch en conditioneel voor te bereiden op het competitiezwemmen. Dit door het 
aanbieden van meerdere zwemuren. Zwem(sters)mers in de pre-competitie groepen worden door de 
verantwoordelijken en trainers van de zwemschool geselecteerd op basis van hun biologische leeftijd, het 
technisch en fysiek kunnen, motivatie en groeimogelijkheden. De kinderen dienen dan ook aanwezig te zijn op de 
voorziene trainingsmomenten om progressie mogelijk te maken.  

Structuur: 

De zwemschool bestaat uit 6 trainingsgroepen beginnend van groep 1 tot groep 6. Bij de groepsindelingen wordt 
rekening gehouden met het technische en fysieke kunnen van de kinderen. Daarnaast voorziet de zwemschool 
twee voorbereidende groepen op het competitie zwemmen: pre-competitie 1 en pre-competitie 2 (zie 
hierboven).  

Elke groep heeft zijn specifieke kleur van badmuts. Deze ontvangen de kinderen éénmalig gratis. Zij wordt 
gewisseld bij een overgang naar een hogere groep. Indien de kinderen hun badmuts verliezen, dient een 
vergoeding van vijf euro betaald te worden. 

Er wordt maximaal één keer per week gezwommen. Enkel voor de pre-competitie groepen (beslissing van de  
verantwoordelijken en trainers), kan dit uitgebreid worden naar twee of drie trainingen per week.  
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Om kwalitatief te werken in een preventief-veilige omgeving, wordt het aantal leden per groep beperkt. Bij een 
te groot aantal toekomstige leden, wordt een wachtlijst per groep opgesteld.  
 
Trainingen: 

Hoewel zwemmen een individuele sport is, trainen we in groepsverband. Dit wil zeggen dat we elkaar helpen en 
steunen. We zorgen voor een groepsgeest waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Pesten of uitsluitingen 
worden niet getolereerd. De zwemmers dienen steeds tijdig voor de aanvang van de zwemles (minstens 10 min. 
op voorhand) aanwezig te zijn zodat de lessen tijdig kunnen starten. Zwemmers wachten aan de badrand van het 
zwembad tot de groepstrainer de toestemming geeft om met de trainingen te starten. Kinderen gaan niet 
zelfstandig, zonder toezicht van onze trainers, in het water.  

De zwemmers zijn verplicht zich tijdens de trainingen in het trainingscomplex te houden aan de reglementering 
opgelegd door de Sportdienst van de stad Hasselt. Tevens is het verboden om voor, tijdens en na de training het 
recreatieve gedeelte van het zwembadcomplex te gebruiken. Enkel indien het door de trainers is toegestaan voor 
een bepaalde duur en onder toezicht van de trainers, mogen de kinderen gebruik maken van het recreatieve 
gedeelte. Ongevallen opgelopen in het recreatieve gedeelte van zwemcomplex zonder toelating en zonder 
toezicht van de trainers zijn niet verzekerd door de club en dus voor eigen rekening. Alle zwemmers moeten het 
zwembadcomplex binnen 20 minuten na het einde van de zwemles verlaten hebben.  

Heel belangrijk is dat de trainers en zwemmers tijdens de lessen enkel met het zwemmen bezig zijn. Daarom 
wordt niemand tijdens de lessen aan de zwembadrand toegelaten. Voor eventuele vragen of problemen i.v.m. de 
lessen kunnen de ouders voor of na de lessen mondeling contact opnemen met de verantwoordelijken (2) van 
de zwemschool. De lessen kunnen door de ouders gevolgd worden op de tribune of in het cafetaria.  

De overgangen tussen de verschillende groepen is de verantwoordelijkheid van de betrokken trainers in 
samenspraak met de verantwoordelijken (2) van de zwemschool. Elke zwemmer moet voldoen aan bepaalde 
doelstellingen om over te gaan naar een hogere groep. Bij elke overgang ontvangen de kinderen een diploma, 
dat overhandigd wordt door hun desbetreffende trainer. 

Verantwoordelijken van de zwemschool: 

De zwemschool wordt geleid en gecoördineerd door 2 verantwoordelijken met name Bart Bielen en Jolien 
Vanhentenrijk. Zij hebben de volgende taken en bevoegdheden: 

1. Een administratieve verantwoordelijkheid o.a. het organiseren en coördineren van de zwemtesten, het 
indelen van de zwemmers in de verschillende groepen en het administratief bijhouden en wijzigen van 
deze gegevens in samenwerking met de clubsecretaris; 

2. Het coördineren en aansturen van de trainers van alle groepen inclusief de pre-competitie groep 1 en 2 
o.a. in verband met de doelstellingen van elke groep afzonderlijk; 

3. Samen met de betrokken trainers een eindbeslissing nemen i.v.m. overgangen naar een hogere groep; 
4. Het organiseren van trainersvergaderingen m.b.t. de goede werking van de zwemschool; 
5. Direct aanspreekpunt voor ouder(s) i.v.m. eventuele problemen van kinderen in de zwemschool. De 

verantwoordelijken en ouders communiceren in een open houding.  

Trainers van de zwemschool: 

De trainers van KHZS zijn gemotiveerde, ervaren (competitiezwemmers of gewezen competitiezwemmers) en 
meestal gediplomeerde lesgevers. Zij leren van elkaar en volgen bijscholingen gedurende het zwemjaar. Zij zijn 
tijdig aanwezig in het zwembad, zodat het zwembad klaar is om te starten met de zwemlessen (banen en 
materiaal).  

De trainers staan in voor de sportieve begeleiding van de aan hem/haar toegewezen groep zwemmers op de 
lessen, wedstrijden en eventueel externe activiteiten. Vriendschap en collegialiteit tussen de trainers is een 
absolute must. De trainers hebben een verantwoordelijkheidsfunctie: Zij zorgen voor een veilige en leergierige 
omgeving, waar kinderen en jongeren op een gezonde manier hun sport kunnen beoefenen. De trainer houdt 
hierbij rekening met het individuele kunnen van elke sporter. 
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Tijdens de lessen wordt er voldoende aandacht en inzet gevraagd van de kinderen, zodat het leerproces van de 
ganse groep gunstig kan evolueren. Indien dit door individueel ongepast gedrag in de groep niet mogelijk is, 
hebben de trainers het recht de trainingen te onderbreken en aangepaste maatregelen te nemen.  
Bij herhaaldelijk ongepast gedrag zullen de verantwoordelijken van de zwemschool contact opnemen met de 
ouder(s) en indien nodig gepaste maatregelen treffen in samenspraak met het bestuur. 

Een trainer die zelf ongepast gedrag naar zwemmers, ouders of collega’s vertoont, zal hierop aangesproken 
worden door de hoofdtrainer(s) en/of een lid van de raad van bestuur. Eventuele sancties hierover behoren tot 
de bevoegdheid van de raad van bestuur.  

Paco-wedstrijden: 

Paco-wedstrijden worden geselecteerd door de verantwoordelijken van de zwemschool. Kinderen vanaf groep 3, 
alsook de pre-competitie groep 1 en 2, worden via mail en per brief uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
wedstrijden. De uiterste datum van inschrijven (vermeld in de brieven die worden uitgedeeld) dient 
gerespecteerd te worden. Laattijdige inschrijvingen worden niet toegelaten. Indien belet voor een wedstrijd, 
moet de zwemmer of ouder, de trainer of verantwoordelijken verwittigen. Elke wedstrijd worden trainers 
aangesteld als begeleiders van de zwemmers gedurende de hele wedstrijd. De kinderen dienen dan ook te 
luisteren naar de richtlijnen van de trainers en toelating vragen aan hen, indien ze even naar de ouders willen 
gaan. Bij deelname aan een wedstrijd ontvangen de zwemmers een badmuts van de club in leen. Deze dient op 
het einde van de wedstrijd teruggegeven te worden aan de trainers. Elke zwemmer heeft op wedstrijd slippers, 
zwembril, badpak/zwembroek, (club)t-shirt en handdoek bij.  

Eigen paco-wedstrijd: 

Jaarlijks organiseren wij onze eigen PACO-wedstrijd te Hasselt (maart). Alle leden uit de zwemschool en pre-
competitie groep 1 en 2 mogen hieraan deelnemen. Ook de kinderen uit de laagste groepen 1 en 2 v/d 
zwemschool. De trainers bepalen welke kinderen begeleiding nodig hebben gedurende de wedstrijd en dus de 
ondersteuning krijgen van een trainer of plankje. De ouders van de deelnemende zwemmers worden geacht om 
mee te helpen aan de organisatie van de wedstrijd (allerhande hulp voor, tijdens en na de wedstrijd). Het  mee 
ondersteunen van de wedstrijd gebeurt in een open en vriendelijke houding samen met de trainers en 
bestuursleden. 

 

Algemene gedragsregels voor zwemmers, verantwoordelijken, trainers, officials, 
begeleiders en ouders: 
Wij gedragen ons altijd respectvol onder elkaar ook naar andere zwemmers, trainers, ouders, officials, zowel van 
eigen als andere clubs. Wij supporteren voor al onze clubleden.  

Materiaal van de club, van de clubgenoten en van andere clubs wordt met respect behandeld. Het zwembad, de 
kleedkamers en de douches zijn geen speelruimtes en worden netjes achtergelaten.  
Op de paco-wedstrijden gedragen wij ons altijd sportief, ook wanneer de anderen minder sportief zijn.  
Wij aanvaarden de andere zoals hij/zij is en discrimineren niet op basis van huidskleur, geloof, seksuele 
geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk of prestaties. 
Wij schelden, pesten, roddelen en kwetsen niet. Wij gebruiken geen enkele vorm van verbaal, fysiek of seksueel 
geweld. Seksueel grensoverschrijdend gedrag of verbaal/fysiek geweld hoort niet thuis in de club.  
Wij respecteren ieders privacy.  
Wij zijn trots op onze club en laten dit ook aan de buitenwereld zien.  
Wij werken op een constructieve manier samen om de club vooruit te helpen. Het in diskrediet brengen van de 
club door zwemmers, trainers, officials, bestuursleden, begeleiders en/of ouders behoort niet tot onze 
grondhouding.  
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Sanctionering: 
Bij inbreuk op bovenstaande reglementering, zullen de verantwoordelijken met trainers en/of bestuur overgaan 
tot een waarschuwing aan de betrokkene(n). Indien het gedrag van de betrokkene(n) niet verandert en de 
betrokkene(n) inbreuk(en) blijft plegen, kan dit leiden tot een schorsing of zelfs uitsluiting (schrapping uit de 
club).  

In geval van een zware overtreding onder de vorm van onder meer agressie en/of diefstal kan het voorgaande 
overgeslagen worden en zal er onmiddellijk een overleg georganiseerd worden met uitsluiting tot gevolg 
(beslissing bestuur).  
 

Afsluiting: 
Lid zijn van de vereniging houdt in dat men de regels accepteert. Alle zwemmers en hun ouders, de trainers en de 
lesgevers, de vrijwilligers en alle andere betrokkenen worden verondersteld op de hoogte te zijn van dit 
huishoudelijk reglement en dienen hiernaar te handelen. Naleving van en controle op het huishoudelijk 
reglement zal een bijdrage leveren tot het welzijn van de zwemsportbeleving van alle betrokkenen in onze club.  

 

Namens het bestuur van de Kon. Hasseltse Zwemvereniging Spartacus vzw 
 

 

Louis Deswert                                                                            Marc Mulkers                                                                         
Wn. Voorzitter-bestuurder                                                     Algemeen Secretaris-bestuuder 
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