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Het huishoudelijk reglement is bindend voor alle spelers en hun genodigden. 
De aansluiting bij Hebad vzw betekent automatisch dat men kennis genomen heeft van het 
huishoudelijk reglement, en het dan ook als dusdanig zal respecteren. 
 

 
1. Toelatingsvoorwaarden als speler 

 
Elke eerbare, eerlijke en van goed gedrag zijnde persoon die belangstelling heeft voor 
badminton kan vragen om speler te worden van Hebad vzw. 

 
De raad van bestuur onderzoekt de ontvangen aanvragen. De raad van bestuur waakt 
erover dat niemand zijn/haar waardigheid, noch recht op privacy geschonden wordt. 
Alleen de raad van bestuur is bevoegd om te beslissen of iemand al dan niet wordt 
toegelaten tot de club. Tegen de beslissing van de raad van bestuur bestaat er geen 
verhaal. 

Om discussie te vermijden zal de raad van bestuur nooit de motivering voor haar beslissing 
kenbaar maken, aan niemand.  
 
 
 
2. Soorten spelers /soorten gebruikers 

 
CT- spelers   : competitie spelers 
Jeugd spelers   : spelers van 6 tot 18 Jaar 
Recreanten   : niet competitief ingestelde spelers 
 
Bezoekende spelers  : Zij betalen de door de raad van bestuur vastgelegde trainingsfee.  

 
 
 
3. Competitieverantwoordelijke 

 

De raad van bestuur beslist tot het aanstellen van een competitie verantwoordelijke voor 
onbepaalde duur. De competitieverantwoordelijke is bevoegd voor het aanduiden van de 
ploegkapiteins of in geval van jeugdcompetitie een ploegverantwoordelijke. 
De competitieverantwoordelijke zetelt tevens ook in de sportcommissie 
  
 

 
4. De sportcommissie. 

 
De sportcommissie bestaat uit: de jeugdcoördinator en de verantwoordelijken Toernooi, 
Competitie en Recreanten. Deze worden door de raad van bestuur aangesteld. 
 

De sportcommissie is bevoegd voor 
o Het naleven van de sportiviteit 
o Het naleven van het huishoudelijk reglement 
o Arbitrage in geval van geschillen tussen spelers (voor geschillen waarbij een 

ploegkapitein of ploegverantwoordelijke betrokken is worden door de raad van 
bestuur afgehandeld) 

o Het handhaven van tucht en opleggen van sancties zoals omschreven in artikel 6 
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 5. Sancties 

 
Niet naleven van het huishoudelijk reglement, niet uitvoeren of opvolgen van beslissingen 
van de raad van bestuur of van het sportcomité kunnen worden gesanctioneerd met een 

waarschuwing, met een schorsing van bepaalde duur van 1 dag tot zes maanden of met 
schrapping. 
 
Een waarschuwing wordt steeds schriftelijk gegeven. 
Schorsing houdt in dat de betrokkene gedurende deze periode geen toegang heeft tot de 

sportaccommodatie.  
De raad van bestuur behoudt zich het recht deze sancties te publiceren in het maandblad. 
 
Sancties worden niet opgelegd zonder de betrokken speler(s) te horen in het 
sportcomité/raad van bestuur 
 

Als zeer belangrijk, zo niet het belangrijkste punt van naleving der sportiviteit in het bijzonder 
en goed gedrag in het algemeen wordt beschouwd het wederzijds respect en 
wellevendheid tussen allen. Overtreding hiervan kan minstens schorsing en in ernstige 
gevallen onmiddellijke schrapping tot gevolg hebben. 
 
Eenieder die een speler, of aanwezig persoon verbaal of fysiek brutaliseert en/of hem/haar 

een manifest gebrek aan respect betoont, kan onmiddellijk tijdelijk en/of definitief worden 
uitgesloten. 
 
Gebruik van fysiek geweld tegen goederen of personen heeft onherroepelijk de 
onmiddellijke en definitieve schrapping van de betrokken speler tot gevolg, tenzij de raad 
van bestuur het opportuun vindt om de speler een laatste kans te bieden zich te herstellen. 

Bij een tweede vastgestelde tekortkoming op dit punt is het bieden van die tweede kans 
echter uitgesloten. 
 
 
 

6. Gebruiksvoorwaarden 

 
De toegang tot de sportaccommodatie is toegestaan aan de spelers voor zover ze hun 
jaarlijkse bijdrage aan de club betaald hebben, alsook de bezoekende en genodigde 
spelers die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. 
Het lidgeld dient voldaan voor 15 oktober. Wie zijn bijdrage tegen deze datum niet betaald 

heeft zal de toegang tot onze sportaccommodatie ontzegd worden. 
 
 
 
7. Exoneratiebeding 

 

De club wijst alle verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid in de meest ruime zin en voor 
welke schade ook zowel binnen als buiten de lokalen en terreinen, zowel qua diefstal als 
opzettelijke of niet opzettelijke vernieling en ook voor alle schade die derden oplopen in en 
buiten de beoefening van de sport. 
 
Eenieder die de accommodatie betreedt, ziet door die betreding uitdrukkelijk af van alle 

verhaal tegen de club voor alle schade die niet onmiddellijk voortvloeit uit een zware fout 
die toe te schrijven is aan de club of één van haar aangestelde in uitvoering van zijn/haar 
functie. Ook zien zij af van alle verhaal tegen de club voor schade die voortvloeit uit daden 
van een derde, uit toeval of uit overmacht. 
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8. Competitie 

 
• De ploegopstelling 
  

De opstelling van de kernploegen gebeurt door de trainer, eventueel in samenspraak 
met ploegkapitein en de competitieverantwoordelijke. 

 
• De ploegkapitein 

 

o Wordt aangesteld door de competitieverantwoordelijke en heeft als taak:  
� Opstellen van de ploeg in samenspraak met de trainer 
� Reservespelers contacteren en opstellen 
� De spelers verwittigen van deelname en dit uiterlijk 5 dagen voor elke wedstrijd  
� Het vervoer organiseren 
� Optreden bij discussies 

� Het aftekenen van het wedstrijdformulier na de wedstrijd 
� Vermelden van eventuele opmerkingen op het wedstrijdblad op de daarvoor 

bestemde ruimte 
� Na elke wedstrijd het duplicaat van de wedstrijd zo snel mogelijk te overhandigen 

aan de competitieverantwoordelijke 
� In geval van ernstig ongeval het secretariaat en de voorzitter te verwittigen 

 
• Aanwezigheid op competitie 

 
o Competitie primeert op toernooien  
o Uitzonderingen zijn mogelijk maar worden steeds door de raad van bestuur 

besproken: 

� Opgelegde toernooien zijn door de provincie, liga of nationale federatie. 
� Uitzonderlijke omstandigheden 

 
• Thuiswedstrijden zijn altijd op zondagnamiddag om 14u 
 

o Elke speler dient verplicht een half uur voor de wedstrijd in de zaal aanwezig te zijn en 
helpt met het opzetten van de terreinen 

 
• Afwezigheid bij wedstrijden 

 
o Geselecteerde spelers kunnen enkel voor ernstige reden afwezig blijven redenen die 

in aanmerking komen zijn: 
� ziekte (doktersbewijs) 
� beroepsredenen 
� langdurige vakantie (eendaagse en weekends worden niet aanvaard!) 

 
o De speler verwittigt uiterlijk 5 dagen voor de wedstrijd de ploegkapitein zodat die 

reserves kan oproepen 
o Onwettige afwezigheden zullen gesanctioneerd worden  

 
• Kledij 
 

o Alle kernploegen spelen verplicht in de door Hebad vzw ter beschikking gestelde 

kledij zowel thuis als op verplaatsing en dit ter wille van de clubsponsors. Op deze 
kledij is geen extra bedrukken toegelaten, van welke aard dan ook. 

o Alle andere sportkledij is verboden 
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9. Toernooien 

 
Elk lid van Hebad vzw die voor individuele toernooien inschrijft behoort zich sportief te 
gedragen. 

Wanneer een speler de goede naam van de club schaadt, zal hij zich voor het sportcomité 
moeten verantwoorden welk mogelijk een gepaste sanctie zal nemen. 
 
Bij individuele toernooien draagt de club geen enkele verantwoordelijkheid en kan bijgevolg 
niets ten laste worden gelegd. 

 
 

 

10. Trainingen 

 
• Indeling 

 
o De verdeling van de de uren wordt gedaan in functie van de beschikbare uren 

die we krijgen vanuit VZW-Olympia. We zullen er alles aan doen om onze spelers 
voldoende spelgelegenheid te geven. 

o De indeling van de groepen ( jeugd ) wordt dan weer gedaan door de 
trainersstaf onder leiding van de jeugdcoördinator. 

 
• Spelers niet aangesloten bij Hebad vzw 

 
o Voor spelers die willen meetrainen in Hebad rekenen we hetzelfde bedrag als 

voor de eigen spelers van dezelfde groep. Dit kan worden herbekeken na elk 
seizoen. 

o Hebad vzw behoudt zich het recht voor spelers te weigeren, en dit zonder de 
reden kenbaar te maken aan de betrokken speler 

o Wanneer een speler eenmalige een trainingssessies of spelmoment wil bijwonen 
kan dit mits hij vooraf de trainingsfee van 5 euro betaald aan de aanwezige 
trainer. Wanneer men 3 weken na elkaar aanwezig is, zal men automatisch de 

volledige bijdrage moeten betalen. 
 

• Kledij 
 

o Ook op training is het dragen van correcte kledij verplicht. Dit wil eigenlijk zeggen 
dat men verplicht wordt de volgende zaken in acht te nemen: 

� Het dragen van sportkledij is verplicht ( geen jeans, enz. ) 
� Sportschoenen zijn verplicht, en worden aangedaan in de sporthal, niet 

thuis voor het vertrekken. 
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11. Betreden van de sporthal: 

 
• Respect 

 Uit respect voor het werk van de poetsvrouwen, uit respect voor andere sportclubs 
 en zeker uit respect voor de medespelers vraagt het bestuur om: 

- traject tot aan de ingang van de sporthal af te leggen met normaal 
schoeisel. 

- De badmintonpantoffels pas aan te doen in de kleedkamers of op de 

tribunes van de sporthal. 
- Zeker niet met gewoon schoeisel het speelveld te betreden. 

 Zand en ander vuil kunnen een gladde vloer tot gevolg hebben en er zo de oorzaak 
 van zijn dat spelers (ernstige) kwetsuren oplopen. 
 

• Hygiëne en gezondheid:  

De club raadt zijn spelers aan om na de training of na de wedstrijd een welverdiende 
douche te nemen, om zich vervolgens te voorzien van droge kleren. Ziektes en 
schimmelinfecties zijn nooit ver weg!! 

 
• Omkleden:  

Omkleden doen we in de kleedkamers. Je kleren kan je daar aan een kapstok  

laten hangen of desgewenst in jouw sporttas steken. Zie item veiligheid. 
 

• Veiligheid: 
- sporttassen, schoenen,.., kortom alles wat we niet nodig hebben tijdens het 

badmintonnen zetten we tegen de muur aan de overkant van de tribune. 
- We laten niets op de tribune liggen, tenzij dit door ouders bewaakt wordt 

- In de kleedkamers laten we geen waardevolle voorwerpen achter(GSM, 
horloges, mp3 - spelers, gameboys, armbanden, nieuwe flashy schoenen of 
pantoffels). Er zijn namelijk mensen die kleedkamers verwarren met winkels en 
zodoende in de kleedkamers (gratis) komen shoppen. 

 

• Netheid en orde:  
- Na de wedstrijden of trainingen ruimt iedere speler zijn eigen rommel op.  

Met rommel wordt verstaan: 
o Drankflesjes of blikjes 
o Papiertjes van versnaperingen 
o Pluimen gebruikt tijdens de training of wedstrijd  

 
- Na de training of wedstrijd worden de netten afgebroken. Gelieve hierbij de  
 trainers een handje te helpen.  

 


