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Huishoudelijk reglement Esthetica Gymteam vzw                           
 
 
1. Algemeen 
 
Esthetica Gymteam is opgericht in 1980, in 2017 werd deze omgevormd tot Esthetica 
Gymteam vzw en is gevestigd te Brecht. 
Het huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden, ouders,  lesgevers, vrijwilligers en 
bestuursleden.  
Wij verwijzen naar de statuten zoals die beschreven zijn in het Staatsblad. 
 
De club wordt gedragen door een hechte, samenwerkende groep van open en professionele 
bestuursleden, van ervaren en gediplomeerde trainers en van enthousiaste vrijwilligers.  
 
We zijn een vereniging met een lage instapdrempel. We staan voor de waarden : wederzijds 
respect, sportiviteit en waardering van ieders kunnen. We bouwen aan een kwalitatief 
aanbod zodat ieder naar eigen kunnen en naar eigen behoeven kan leren sporten. 
 

2. Structuur 
 
Algemene vergadering  
 
Beslissingen over investeringen of aankopen van groot materiaal worden genomen door de 
Algemene Vergadering. 
 
De Algemene Vergadering komt minstens 2x per jaar samen. Een keer in het najaar voor de 
goedkeuring van de jaarrekening vorig seizoen , een keer voor begroting en activiteiten 
kalender voor volgend seizoen. 
 
De leden van de Algemene Vergadering worden geacht zich te verontschuldigen bij 
afwezigheid op de Algemene vergadering. Indien men hier 3 opeenvolgende keren aan 
verzuimt kan dit leiden tot ontslag uit de Algemene Vergadering. 

 
Bestuursorgaan 
 
Tot de taken van het Bestuursorgaan behoren:  
de uitvoering van de genomen besluiten opvolgen, het toezicht op de naleving van de 
statuten en reglementen, beleidsplan opmaken,… 
 
Het Bestuur vergadert 2x per jaar of zo vaak als leden van het Bestuur dit wensen. 
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Dagelijks Bestuur 

 
Het Dagelijks Bestuur houd toezicht op het gehele verenigingsleven en staat onder meer in 
voor financiën,  ledenbeheer, clubkledij, briefwisseling,  materiaal, contact met de gemeente, 
aanvraag subsidies, sponsoring, Q4gym verantwoordelijke, evenementen organiseren,…  
Alle bestuursleden moeten meerderjarig zijn. 
Alle taken worden verdeeld onder de leden van het Dagelijks Bestuur. 
Het Dagelijks Bestuur vergadert maandelijks of zo vaak als leden van het Dagelijks Bestuur dit 
wensen. 
 

4.  Aanbod 

 
De vereniging staat open voor alle leeftijden vanaf 2,5 jaar 
 volgende groepen: 
1. Kleuters zijn toegelaten vanaf 2,5 jaar, verdeeld in 2 groepen (1°-2° en 3° kleuterklas) 
2. Turnen lagere school zijn leden van 6 tot 12 jaar, verdeeld in 2 groepen (1°-2°en 3°-4°-5°-6°) 
3. G-Gym (voor kinderen met een beperking vanaf 6j, verdeeld in 2 groepen (6-12j en 13+)) 
4. Tumbling C (vanaf 6j, voor beginners) 
5. Tumbling B (na selectie) 
6. Tumbling B+ (na selectie) 
7. Tumbling A (na selectie) 
8. Acro basis (vanaf 6j, voor beginners) 
9. Acro pre competitie (na selectie) 
10. Acro competitie (na selectie) 
11. Trampoline basis, mini en dubbelmini (vanaf 6j, voor beginners) 
12. Trampoline selectie, mini en dubbelmini (na selectie) 
13. Demoteam (na selectie) 
14. Volwassenen: Volwassen gym, heren basket en rug training vanaf 18j tot … 
 
Het Dagelijks Bestuur beslist over de globale groepsindeling en kan nieuwe disciplines 
inrichten of bestaande groepen afschaffen. De trainers beslissen over de verdeling van de 
sporter binnen de verschillende groepen en houden daarbij rekening met leeftijd, vaardigheid 
en inzet. De trainers beslissen welke sporter in aanmerking komen voor selectiegroepen. 
Leden of hun ouders kunnen hierover uitleg vragen aan de hoofdtrainer van de groep. Het 
Dagelijks Bestuur kan bemiddelend optreden in geval van onenigheid. 
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5. Lid worden 
  
Iedereen kan lid worden van onze vereniging, ongeacht nationaliteit, geloofsovertuiging of 
huidskleur. Racistische opmerkingen en pestgedrag worden niet getolereerd.  
 
Leden worden verondersteld kennis te nemen van het huishoudelijk reglement en door 
aansluiting bij de club verklaard men automatisch akkoord te gaan met het huishoudelijk 
reglement. Bij de minderjarigen zijn het de ouder(s)/voogd(en) die hen inlichten over het 
reglement. 
 
Leden schrijven zich in via onze website www.estheticagymteam.be en zijn zo ook 
aangesloten bij de Gymfed www.gymfed.be 
 
De inschrijving is pas definitief zodra het lidgeld betaald is. 
Nieuwe leden mogen eerst 2 gratis proeflessen meedoen (inschrijven hiervoor is ook 
verplicht). Hierna dient men de inschrijving definitief te maken anders zal de toegang tot de 
lessen ontzegd worden. 
 
Het lidgeld wordt per seizoen bepaald door het Dagelijks Bestuur en is per lid afhankelijk van 
de groep waartoe hij/zij behoort. In het lidgeld zit de verplichte bijdrage voor de 
overkoepelende gymnastiekfederatie inclusief verzekering en één club T-shirt .  
Een lid kan deelnemen aan de activiteiten van de groep waarvoor hij/zij heeft ingeschreven. 
Toetreding tot selectie groepen is enkel mogelijk na selectie door de verantwoordelijke 
trainer. 
 
Afwijkingen op de betalingsmodaliteiten kunnen worden toegestaan na voorafgaande 
bespreking met de penningmeester, eventueel via mail: info@estheticagymteam.be 
 
In vele gevallen kunnen mensen die een OCMW-bijdrage ontvangen een beroep doen op het 
80/20 systeem. Wij vullen deze documenten graag samen met u in zodat je deze kan indienen 
bij jouw OCMW. 
 
Alle ziekenfondsen betalen jaarlijks een deel van het lidgeld terug. Van ons krijg je hiervoor de 
nodige documenten na betaling van het lidgeld. Ook zelf af te printen via uw profiel op de 
Gymfed www.gymfed.be 
 
Ingeschreven leden kunnen het volgen van de lessen op elk moment beëindigen, dit zonder 
terugbetaling van het lidgeld.  
 

6. Gedragscode voor leden 
 
Van de leden wordt verwacht dat zij respectvol omgaan met de andere leden, de trainers, de 
leden van het (Dagelijks )Bestuur en de Algemene Vergadering, de verantwoordelijke voor de 
zaal, leden van andere (sport) verenigingen en het turnmateriaal. Ongepast gedrag zoals 
onder andere pesten, beledigen, grof taalgebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
stelen, discriminatie, … wordt niet toegestaan. 

http://www.estheticagymteam.be/
http://www.gymfed.be/
mailto:info@estheticagymteam.be
http://www.gymfed.be/
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(Herhaaldelijke) schending van deze voorwaarden zal leiden tot uitsluiting van het lid. 
Indien leden of hun ouders problemen ervaren, kunnen zij dit melden aan ons via mail 
info@estheticagymteam.be . Wij zullen dan de nodige stappen ondernemen. 
 
Onze vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het opzettelijk beschadigen van 
materialen welke al of niet van de vereniging zijn. 
 
De sporters zorgen ervoor dat de zaal en de kleedkamers proper blijven. Lege flesjes, blikjes, 
brikjes, snoeppapiertjes, enz. gooi je in de vuilnisbak. De sporters mogen alleen water, liefst in 
herbruikbare drinkflesjes, meenemen in de sporthal/turnzaal. 
 
Voor het vervoer van en naar de zaal worden de leden verzocht de kortste en veiligste weg te 
nemen, vermits enkel dit traject gedekt wordt door de verzekering. 
 
Alle leden helpen spontaan bij het plaatsen en opbergen van het materiaal, tenzij de trainer 
dit anders aangeeft. 
 
Kledij 
Om veiligheidsreden mogen sporters geen armbanden, uurwerken, juwelen, enz. dragen 
tijdens de lessen of op wedstrijden. Heb je lange haren dan moet je een staart maken. 
Sporters moeten aangepaste sportkledij dragen tijdens de lessen. Men draagt comfortabele 
kledij om vrije bewegingen mogelijk te maken, maar de kledij mag omwille van  
veiligheidsredenen niet te open, te los of te fladderend zijn. Tijdens wedstrijden en telkens 
wanneer de trainer dit oplegt vb. optredens, is de club outfit verplicht. 
 
De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verloren of gestolen voorwerpen. Het 
is raadzaam om kledingstukken en andere bezittingen te etiketteren met de naam van de 
sporter erop.  
 
Men is verplicht om zich om te kleden in de kleedkamers of voorziene ruimtes. 
 
Het gebruik van GSM, smartphones, en tablets door de leden is niet toegestaan tijdens de 
trainingen en wedstrijden. Tenzij dit gebruikt wordt in functie van de les en na toestemming 
van de trainer. 
 
Trainingen 
De trainingen beginnen stipt op de tijdstippen die aangeduid staan op het uurrooster van de 
club. 
In de opwarming wordt volgens een bepaald stramien gewerkt om het aantal kwetsuren zo 
laag mogelijk te houden. Wanneer iemand te laat komt, meldt die zich eerst bij de trainer met 
de rede van laattijdigheid. De sporters verlaten de zaal niet vooraleer zij daartoe toestemming 
gekregen hebben van de trainer. 
Wij rekenen erop dat de leden regelmatig aanwezig zijn tijdens de trainingen/lessen . 
 
Tijdens de lessen worden er geen toeschouwers/ouders toegelaten in de sportzaal/turnzaal.  
 

mailto:info@estheticagymteam.be
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De trainer zorgt voor orde en het gunstig verloop van de les. Bij wangedrag zal een lid uit de 
les geweerd worden. Bij (herhaaldelijk) wangedrag zal het Dagelijks Bestuur beslissen een lid 
uit te sluiten. Het betaalde lidgeld wordt niet terug betaald. 
 
Materiaal 
Materiaal , zowel van de scholen als van onze club, wordt met zorg gebruikt en na gebruik 
teruggeplaatst. 
De sporters helpen, in mate van het mogelijke, met het (terug) plaatsen van het materiaal.  
Er wordt niet onnodig met magnesium(krijt) gemorst. 

 
7. Gedragscode voor trainers 
 
Trainers dienen expliciet akkoord te gaan met de Gedrags- en Ethische code zoals 
voorgeschreven door de Gymfed. 
 
Van trainers wordt verwacht dat zij veilig en met zin voor verantwoordelijkheid en zorg 
pedagogisch correct handelen zodra een lid onder hun begeleiding traint. 
Een trainer is bij voorkeur 10 minuten voor het begin van de training aanwezig op de locatie. 
 
Indien een trainer om de een of de andere reden geen training kan geven, dient deze tijdig 
zelf voor vervanging te zorgen en het Dagelijks Bestuur hiervan op de hoogte te brengen. De 
afwezigheden moeten een geldige reden hebben en zich tot het uiterste minimum beperken. 
 
Elk defect of verlies van turnmateriaal wordt door de trainer zo snel mogelijk meegedeeld aan 
het Dagelijks Bestuur via mail info@estheticagymteam.be liefst met uitleg en foto. 
 
Van trainers wordt verwacht dat zij zich bijscholen binnen hun disciplines. 
 
Van alle trainers wordt verwacht dat zij zich zoveel mogelijk inzetten voor en meehelpen met 
de verschillende activiteiten georganiseerd door onze club. 
 

8. Opleiding en bijscholing 
 
In het kader van een kwalitatieve begeleiding en opvolging van de leden en een behoorlijke 
uitoefening van de functie binnen de vereniging zal iedere lesgever, bestuurslid en 
verantwoordelijke de nodige inspanningen leveren om zich te vormen en bij te scholen. O.a. 
sessies Kaderweekend, jaarlijkse EHBO cursus... 
 
Het Dagelijks Bestuur verbindt zich ertoe de inschrijvingsgelden voor cursussen, opleidingen 
en bijscholingen te betalen voor zover deze relevant zijn voor de vereniging. 
 

 
 
 
 
 

mailto:info@estheticagymteam.be
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9. Gedragscode voor ouders 

 
Ouders schrijven hun kind online in via de website www.estheticagymteam.be 
 
Van de ouders wordt verwacht dat zij de lidgelden en bijkomende kosten tijdig betalen. 
Ouders zorgen er zelf voor dat alle wijzigingen in contactgegevens aangepast worden met hun 
persoonlijk profiel in de Gymfed. 
 
Nieuwe leden mogen 2 gratis proeflessen volgen (inschrijven verplicht). Wie na deze lessen 
geen lidgeld betaald heeft, wordt niet meer toegelaten tot de les. 
 
Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind op sportieve wijze gekleed de training volgt, 
passend bij de discipline die het kind beoefend en zonder sieraden. Ouders worden verzocht 
ervoor te zorgen dat hun kinderen geen kostbare voorwerpen meebrengen naar de training. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kind tijdig voor aanvang van de 
les/training aanwezig is  en bij het einde van de les weer tijdig wordt opgehaald.  
 
Ouders zien erop toe dat hun kind fit is om deel te nemen aan de les/training 
 
Ouders moedigen sportiviteit te allen tijde aan, zoals: regels volgen, gedane engagementen 
nakomen, respect voor zichzelf-mede sporter-trainer, respect voor anderen en het materiaal. 
 
Omwille van gezondheids- en veiligheidsredenen mogen ouders op geen enkel moment de 
sport/turnzaal betreden! Indien er vragen zijn dient dit te gebeuren voor of na de training. 
Ouders dienen de coaching over te laten aan de trainer. 
 
Ouders worden aangeraden om de competities en clubactiviteiten van hun kind bij te wonen. 
 
Minstens 1x per jaar organiseert de club een ledenvergadering en verwachten wij de 
aanwezigheid van alle ouders. 
 
Een helpende hand van ouders en sympathisanten wordt steeds gewaardeerd tijdens onze 
verschillende activiteiten. Wie meer wil doen is meer dan welkom. 
 
 

10. Activiteiten/Wedstrijden 
 
Het Dagelijks Bestuur  behoudt zich het recht om competities, demonstraties, activiteiten, 
stages,... te organiseren of eraan deel te nemen. Deze activiteiten hebben voorrang op de 
gewone trainingen/lessen, qua gebruik van materiaal, zaalinrichting en beschikbaarheid van 
de trainers/lesgevers.  
 
 
 

http://www.estheticagymteam.be/
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Raadpleeg zeker onze jaarkalender op onze website www.estheticagymteam.be 
waar al onze activiteiten vermeld staan zoals o.a. Open Esthetica Cup, Brevettendag, 
turnshow,... 
 
De leden die zich opgeven voor wedstrijden nemen -behoudens overmacht of ziekte- deel aan 
de wedstrijd. Afwezigheid dient gestaafd met een medisch attest, anders betaald  het lid de 
door de overkoepelende federatie opgelegde boete.  
 
Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen de clubkleding te dragen. 
 
Minstens 1x per jaar is er een ledenvergadering waarvan wij verwachten dat meerderjarige 
leden aanwezig zullen zijn, bij minderjarige wordt 1 van de ouders of voogd verwacht hier 
aanwezig te zijn. 
 
Leden mogen geen nevenactiviteiten organiseren in naam van Esthetica Gymteam vzw zonder 
goedkeuring van het Dagelijks Bestuur. De inkomsten en uitgaven van zo’n activiteit zullen 
binnen de boekhouding van de vzw gecontroleerd worden. 
 

 
11. Ongevallen 

 
Bij een ongeval past de trainer de eerste zorgen toe. Indien noodzakelijk worden de 
hulpdiensten verwittigd of wordt het slachtoffer naar een dokter of spoeddienst verwezen. 
Wanneer de ernst van het ongeval dit vereist wordt bij minderjarige één van de ouders/voogd 
onmiddellijk verwittigd. 
 
Indien nodig wordt een ongevallenformulier meegegeven, vraag dit anders zeker aan  de 
trainer. Je kan dit formulier ook terug vinden op je Gymfed-account www.gymfed.be 
Vul  jouw deel van het formulier volledig in en laat het deel voor de arts invullen in het 
ziekenhuis of bij de huisarts. De club vult haar gedeelte in. 
Scan uw aangifte formulier in en mail het door naar info@estheticagymteam.be binnen de 
48u. 
De verzekeringsmaatschappij zal je twee formulieren thuis toesturen. Formulier 1, Het bewijs 
van genezing, moet je laten invullen door de behandelende dokter. Formulier 2, de 
terugbetaling door de mutualiteiten, moet je laten invullen door jouw mutualiteiten. Beide 
formulieren stuur je ingevuld terug op naar de verzekeringsmaatschappij. Formulier 1 stuur je 
ook naar ons door. 
 
Het Dagelijks Bestuur wordt door de trainer/lesgever de dag van de feiten op de hoogte 
gebracht, via mail info@estheticagymteam.be , van ongevallen waarvoor een aangifte bij de 
verzekeringsmaatschappij te verwachten is. 
 
In het belang van de sporter is het aan te raden de trainers voor aanvang van de les in te 
lichten van alle zaken zoals blessures, letsels, allergieën, enz. die invloed kunnen hebben op 
een veilige deelname aan de lessen of activiteiten die door Esthetica Gymteam vzw worden 
georganiseerd. 
 

http://www.estheticagymteam.be/
http://www.gymfed.be/
mailto:info@estheticagymteam.be
mailto:info@estheticagymteam.be


 

8 
 

Esthetica Gymteam  
Een club voor iedereen 

vzw 
 

| 2960 Brecht 
BTW: 682.710.546 | bank: BE72 7360 4349 9716 

www.estheticagymteam.be | info@estheticagymteam.be 

 
12. Privacy 
 
Alle personnlijke gegevens worden opgeslagen in een elektronisch bestand. De leden of hun 
ouders/voogd kunnen de opgeslagen gegevens raadplegen via hun Gymfed-account en er 
eventuele wijzigingen in aanbrengen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader 
van de activiteiten die onze club organiseert. Ze worden niet voor commerciële doeleinden 
gebruikt. Esthetica Gymteam vzw respecteert de regels van de GDPR, raadpleegbaar op onze 
website www.estheticagymteam.be 
 
Foto’s en filmpjes genomen tijdens de trainingen/lessen, activiteiten, wedstrijden, optredens, 
en andere evenementen van de club kunnen zonder voorafgaande toestemming, gebruikt  
worden voor publicatie op onze website, promotiemateriaal, Facebookpagina en andere 
sociale media. Geplaatste foto’s kunnen op schriftelijk verzoek verwijderd worden binnen de 
48u na aanvraag. 

 
13. Sponsoring 

 
Een sponsor is een onderneming of particulier die middelen (financieel, materiaal,...) ter 
beschikking stelt van de vereniging. De sponsor doet dat in de eerste plaats uit waardering 
voor onze vereniging, maar uiteraard ook om zelf op de een of de andere manier herkenbaar 
te worden. De aard van de sponsoring wordt bepaald door de sponsor en onze vereniging. 
Het spreek vanzelf dat elke sponsoring ethisch verantwoord dient te zijn en moet stroken met 
de waarden en visie van onze club. 
 

14. Gebruik van sporthal en turnzalen 

 
De vloeren mogen enkel betreden worden met propere sportschoenen-die geen verkleuring-
en of brandstrepen op de sportvloer nalaten- of op blote voeten. Buitenschoenen en kledij 
worden achtergelaten in de voorziene kleedkamers. Enkel een plastieken (liefst herbruikbare) 
drinkflesje met water is toegelaten in de zaal. Snoep, kauwgum en eten is verboden in de 
zalen. Ouders of geen sportbeoefenaars worden tijdens de trainingen niet toegelaten in de 
zaal, gangen of kleedkamers. 
Wij hanteren verder de reglementen opgelegd door de gemeente Brecht en raadpleegbaar via 
de website https://www.brecht.be/vrije-tijd/sport/sportinfrastructuur 
 

15. Wijziging van het huishoudelijk reglement 

 
Een wijziging, schrapping of toevoeging aan het huishoudelijk reglement is een bevoegdheid 
van het Dagelijks Bestuur mits goedkeuring van de Algemene Vergadering. De aanpassingen 
treden in principe in werking vanaf de start van het volgende seizoen. Indien ten 
uitzonderlijke titel de aanpassing vroeger ingaan, moet dit uitdrukkelijk gecommuniceerd 
worden naar alle leden. 
 

 
 

http://www.estheticagymteam.be/
https://www.brecht.be/vrije-tijd/sport/sportinfrastructuur
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16. Slotbepaling 
 
Het huishoudelijk reglement is raadpleegbaar op de website van onze club 
www.estheticagymteam.be.  
Te allen tijde kan, op aanvraag via mail, een digitale of papieren kopie verkregen worden. 
 
Ieder lid wordt geacht zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. In gevallen waarin 
dit reglement niet voorziet of waar een artikel vatbaar is voor interpretatie of misvatting, zal 
het Dagelijks Bestuur in eer en geweten beslissen. 
 
 
 
 
Opgemaakt te Brecht op 22 juni 2020 
 
 
 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering 

http://www.estheticagymteam.be/

