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Huishoudelijk Reglement 
 
Het huishoudelijk reglement van het SMO-Specialized Triatlon Team vzw is een 
aanvulling op de statuten. 
 
1. Algemene bepalingen 
1.1 Het huishoudelijk reglement van het SMO-Specialized Triatlon Team vzw bevat de 

aanvullende en variabele bepalingen aan de statuten. Zij dienen tot het 
verstrekken van goede orde in het voeren van de vereniging zonder 
winstoogmerk. 

1.2 Lidmaatschap aan het SMO-Specialized Triatlon Team houdt in: de instemming 
met het doel, de statuten en het huishoudelijke reglement. 

1.3 Ieder lid verklaart zich akkoord met dit huishoudelijke reglement en kan een kopie 
van het huishoudelijk reglement vinden op de website van de club. 

1.4 Gevallen die in dit reglement niet voorzien zijn, worden door het bestuur of de 
voorzitter beslecht. 

 
2. Lidmaatschap 
2.1 Algemeen: 
2.1.1 Het jaarlijks lidgeld bestaat uit twee delen: 
2.1.1.1 bedrag lidmaatschapsbijdrage wordt bepaald door het zetelend bestuur. 
2.1.1.2 bijdrage federatie of licentiebijdrage wordt bepaald door de BTF of VTDL. 
 
2.1.2 De verschuldigde, jaarlijkse bijdrage zal vereffend worden alvorens de licentie en 

eventuele wedstrijdkledij wordt uitgereikt. 
2.1.3 Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden, doch niet alvorens hij de 

opeisbaar geworden bijdragen heeft terugverleend, zo niet kan hij/zij niet 
transfereren naar een andere club.  

2.1.4 In geen geval draagt het SMO-Specialized Triatlon Team enige 
verantwoordelijkheid m.b.t. de schulden, onkosten of beloftes gemaakt door een 
effectief, uittredend of toetredend lid in naam van het SMO-Specialized Triatlon 
Team of een andere club. 

2.1.5 De recreatieve atleten die overkomen van een andere club, staan zelf in voor de 
eventuele transferkosten en nodige documenten. 

 
2.2 Het lidmaatschap: 
2.2.1 De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 150 euro. Voor een tweede familielid is er 10 

euro korting. 
 
2.3 Het aanmelden als nieuw lid kan door contact op te nemen via het 

contactformulier op de website. 
 
2.4 Elk lid kan gratis deelnemen aan de vooropgestelde groepsmomenten, tenzij 

anders vermeld. 
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3. Wedstrijduitrusting 
3.1 Ieder lid (met uitzondering van steunend lid) krijgt een wedstrijdpakje ter 

beschikking gesteld. Dit pakje is geldig voor een periode van 3 jaar of tenzij 
anders meegedeeld door het bestuur. 

3.2 Wanneer een lid het SMO-Specialized Triatlon Team binnen de periode van 3 jaar 
verlaat, dient hij het verkregen wedstrijdpakje terug te bezorgen aan het 
secretariaat.  

3.3 De verleende uitrusting wordt door het lid in goede staat gehouden. Bij 
beschadiging door ongeval wordt de uitrusting door de vereniging vervangen, 
voor zover de voorraad dit toelaat. Bij verlies of beschadiging worden de kosten 
door de atleet gedragen.  

3.4 De leden van het SMO-Specialized Triatlon Team verbinden zich ertoe in 
wedstrijdkledij deel te nemen aan wedstrijden en aan door het SMO-Specialized 
Triatlon Team voorgestelde ontmoetingen. 

3.5 Het lid kan geen eigen sponsorreclame aanbrengen op de kledij zonder 
toestemming van het bestuur.  

3.6 Verenigingskledij van vorige werkjaren wordt, zover zij tijdens het lopende jaar 
vervangen werd, niet getolereerd in competitieverband (uniforme uitstraling). 

3.7 Het staat elk lid echter vrij deze te dragen tijdens trainingen en tijdens zijn/haar 
vrije tijd. 

3.8 Elk lid, dat tijdens een wedstrijd podiumverplichtingen heeft, zorgt ervoor dat 
steeds verenigingskledij wordt gedragen op het podium. 

 
4. Wedstrijden 
4.1 Van recreatieve leden van het SMO-Specialized Triatlon Team wordt verwacht dat 

ze deelnemen aan regionale wedstrijden in en rond het Meetjesland (naar eigen 
keuze). 

4.2 Inschrijvingen voor wedstrijden en het betalen van het inschrijvingsgeld, allerlei 
aard, gebeuren door de atleet zelf, tenzij anders bepaald door het zetelend 
bestuur.  

4.3 Individuele boetes opgelegd door hogere instanties (federaties, VTDL, …) worden 
door de atleten zelf betaald. 

4.4 Indien een atleet betrapt wordt op het gebruik van stimulerende middelen 
(doping), volgt onmiddellijk en onherroepelijk het ontslag uit het team. 

4.5 Iedere atleet gedraagt zich voor, tijdens en na de wedstrijd als een voorbeeldig 
atleet, zowel voor toeschouwers, andere leden van het SMO-Specialized Triatlon 
Team en niet-atleten van het SMO-Specialized Triatlon Team. Bij agressie en/of 
baldadigheden tegenover andere atleten, toeschouwers, scheidsrechters, 
organisatie, … volgt onherroepelijk een schorsing, waarvan de duur zal bepaald 
worden door het bestuur, met eventueel ontslag uit het team tot gevolg. 

 
5 Pers, sociale media 
5.1 Publicaties in de pers omtrent uzelf als lid van het SMO-Specialized Triatlon Team 

mogen steeds op het secretariaat worden afgeleverd. Wij leggen hiermee een 
dossier aan voor onze sponsors. 

5.2 Tijdens interviews en andere persaangelegenheden moet de clubnaam vernoemd 
worden. Het dragen van de clubkledij is een “must”. 

5.3 Op foto’s in de pers of op TV moet de clubkledij met de huidige sponsors 
gedragen worden. 

5.4 Contacten met onze sponsors voor persoonlijke doeleinden (vb. pasta-party) 
mogen niet rechtstreeks opgenomen worden zonder toestemming van het 
bestuur. 

5.5 Via sociale media heeft de club het recht om beeldmateriaal te publiceren van 
leden en dit in het kader voor de promotie van de sport. Bij niet-akkoord gelieve 
te melden via e-mailadres van de club. 


