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ALGEMEENHEDEN

1.1.

Naam van de vereniging:

BADMINTONCLUB VEURNE, verder B.C.V. genaamd

1.2.

Zetel van de vereniging:

P. Heinderycxstraat 46

1.3.

Oprichting:

De feitelijke vereniging B.C.V. werd opgericht op 1
december 2003. De duur van de vereniging is
onbeperkt en kan ten allen tijde door het bestuur
worden ontbonden.

1.4.

Vermogen:

Het vermogen van de vereniging B.C.V. dient te
worden aangewend voor het doel hieronder in artikel
2 beschreven.

2.1.

De eerste doelstelling van de vereniging is het bevorderen van het recreatieve
badmintonspel en het scheppen van de meest gunstige omstandigheden daartoe
binnen de club.

2.2.

De tweede doelstelling is de onderlinge band tussen hen die deel uitmaken van
B.C.V. te bevorderen, zowel binnen het sportieve gebeuren als tijdens extra
activiteiten. We streven er ook naar om recreatie en sportiviteit te kunnen
combineren voor al onze spelers, los van het individuele spelniveau.
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HET BESTUUR

Voorzitter: Wendy Coutteau
Penningmeester: Heidi Robesyn
Secretaris: Brecht Parmentier
PR: Grietje Busschaert

2.1. Het bestuur blijft steeds aan voor de duur van één werkjaar (sept-sept).
2.2. Elk van de leden kan deel uitmaken van het bestuur, op voorwaarde dat hij/zij het
voorbije werkjaar een geabonneerd lid was.
2.3. Op het einde van elk werkjaar wordt door het bestuur op eenvoudige rondvraag bij
de leden gepolst naar nieuwe kandidaturen. Indien er meerdere kandidaten zijn
voor één van de opdrachten, dan wordt de aanstelling beslist door een verkiezing
waarbij elk geabonneerd lid één stem kan uitbrengen. De verkiezing moet anoniem
gebeuren.
2.4. Wanneer een bestuurslid in de loop van het werkjaar zijn/haar functie neer legt,
zullen de taken voor de resterende duur van het werkjaar overgenomen worden
door de resterende bestuursleden.

☞

VOORZITTER :

↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳
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Algemeen beleid
Plannen agendapunten en uitnodigingen vergaderingen
Voorzitten van de bestuursvergaderingen
Coördinatie met de sportdienst
Reservatie zaal
Ledenwerving
EHBO
Controle boekhouding
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☞

☞

☞

SECRETARIS :

↳
↳
↳
↳
↳
↳
↳

Subsidie-aanvraag
Verzekeringspolis
Verzekering bij ongevallen
Opstellen verslag
Regeling tornooien
website
mailings

↳
↳
↳
↳

Persartikels en opstellen briefwisseling
Aanspreekpunt
Feestelijkheden
T-shirtverkoop

PR:

PENNINGMEESTER :
↳ Rekeningbeheer & budget
↳ Subsidie-aanvraag
↳ Betaling zaal
↳ Boekhouding
↳ Sponsoring
↳ Aankoop pluimpjes en andere benodigdheden

De clubrekening werd geopend op 17/11/2006 bij de bank KBC-Veurne met
rekeningnummer BE71-7380-1969-5769.
De voorzitter, penningmeester en secretaris hebben een volmacht op deze rekening.
Alle gevolmachtigden verklaren bij deze hun volmacht onmiddellijk te zullen overdragen
aan het clubbestuur op het ogenblik dat zij het bestuur verlaten.
De penningmeester houdt elk inkomen en elke uitgave bij in de boekhouding en
bespreekt de rekeningstand op regelmatige basis met de voorzitter. Op de eerste
speeldag van het nieuwe werkjaar is het saldo van het vorig werkjaar op eenvoudige
vraag ter inzage beschikbaar.
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De vereniging, het bestuur en de bestuursleden kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden voor:
7.1. Schade aan eigendommen van leden of bezoekers;
7.2. Ongevallen of letsel van welke aard ook of op welke wijze dan ook ontstaan;
7.3. Diefstal, beschadiging of verlies op enige wijze;

DE LEDEN

8.1. Leden van B.C.V. zijn diegene:
☑ die het intern reglement hebben ondertekend.
☑ de bijhorende statuten van de vereniging aanvaarden.
☑ voldaan hebben aan hun betalingsverplichtingen.
☑ de minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
8.2. Leden van B.C.V. hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen
rechten op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit
de vereniging. Bij langdurige afwezigheid, uittreding of uitsluiting kunnen zij nooit
de teruggave of vergoeding vorderen voor betaalde bijdragen.
8.3. Een lid, dat naar de mening van het bestuur, door uitingen en/of handelingen de
goede naam of werking van de vereniging verstoort, kan door het bestuur worden
geschorst.
8.4. Omdat we het belangrijk vinden dat nieuwe leden met alle spelers kennis maken,
starten nieuwe leden steeds in de grote zaal. De nieuwe leden zijn ook welkom in de
kleine zaal, maar daar wordt in tegenstelling tot in de grote zaal geen rekening
gehouden met het spelniveau en wordt voorrang gegeven aan het competitiegevoel.
8.5. Nieuwe spelers kunnen door alle leden worden aangebracht mits voorafgaande
goedkeuring van het bestuur.
8.6 Na overleg met het bestuur kunnen kandidaatleden tussen 16 en 18 jaar een
uitzondering krijgen om toch lid te worden. Dit wordt geval per geval bekeken en
tijdens de eerste volgende vergadering besproken. De niet 18-jarigen worden
ingeschreven door de ouders. Bij de beslissing wordt rekening gehouden met
spelniveau en maturiteit.

Badmintonclub Veurne

Intern reglement

6

De ledenbijdrage wordt steeds geïnd door de penningmeester. Bij het niet nakomen van
de betaling, heeft het bestuur het recht de kandidaat de toegang tot de zaal te
ontzeggen.
Afhankelijk van het aantal beschikbare speelvelden en het aantal speeldata, zal het
bestuur jaarlijks de ledenbijdrage en het maximum aantal spelers vastleggen. De leden
bijdrage wordt per mail aan de leden gecommuniceerd. De vastgelegde maximum aantal
spelers van het speeljaar zijn steeds op aanvraag beschikbaar ter inzage van de leden.
De ledenbijdrage wordt niet per speelbeurt maar via een jaarabonnement verrekend.
Met dit abonnement kunnen spelers een volledig seizoen (sept-juni) badmintonnen.
Eenmaal ingeschreven kan de ledenbijdrage gedurende het jaar niet meer terug
gevorderd worden, noch geheel, noch gedeeltelijk.
De uiterste datum van betaling wordt elk jaar vastgelegd door het bestuur. Voor de
leden die laattijdig betalen wordt er een toeslag van € 10.00 aangerekend
Voor de leden die zich tijdens het speeljaar aansluiten wordt het lidgeld door het
bestuur bepaald.

Elk geabonneerd lid van B.C.V. heeft het recht op 1 speelavond per week tijdens het
speelseizoen.
Jaarlijks wordt in afspraak met de sportdienst vastgelegd op welke avond en op welke
uren er kan gespeeld worden. Tijdens werkjaar 2018-2019 wordt er op donderdagavond
gespeeld in sportzaal Veurne van 19u00 tot 21u30.

De secretaris van B.C.V. staat, in samenspraak met het bestuur, in voor het vastleggen
van een verzekeringspolis. Deze verzekering moet een waarborg bevatten voor
burgerlijke aansprakelijkheid en een waarborg voor lichamelijke ongevallen.
De verzekeringspolis ligt voor de leden steeds ter inzage bij de secretaris van B.C.V.
Bij het oplopen van een letsel tijdens het badmintonspel of een ongeval tijdens een
activiteit van B.C.V., dient het lid de verzekeringspapieren van B.C.V. – te verkrijgen bij
de secretaris – voor te leggen aan de behandelende arts.
Materiële schade is niet gedekt door de verzekering.
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HET SPELVERLOOP

12.1. Sporten is gezond ! Dit geldt natuurlijk enkel als je wat basisregels in acht neemt.
Daarom is elke speler verplicht om voor elke speelsessie voldoende op te warmen.
Deze opwarming proberen we in groep te doen. Ook wie te laat komt moet eerst
opwarmen, zij het dan individueel. Het bestuur beschouwt spelers die niet
opwarmen als niet verzekerd tijdens de daaropvolgende speelsessie.
12.2. Omwille van het vlot verloop van de speelsessie en omdat spelers niet
gehinderd/gestoord zouden worden, moet wie te laat komt wachten tot het
volgend onderdeel (zie 12.3) om in te pikken en mag de speelvelden niet betreden.
Wie net op tijd komt en zich nog moet omkleden, iets moet ondertekenen,… houdt
de groep op en zal moeten wachten. Zorg dus dat je 5 à 10 minuten voor de start
ter plaatse bent.
12.3. Indeling van een speelavond:
19u00–19u30 : opwarming; training van basisslagen en taktieken
19u30-21u30 : gemengde spelen volgens lottrekking / duo’s kiezen / spel volgens
niveau
12.4 Een spel van 15 minuten is ruim voldoende om een set af te werken en eventueel nog
een tweede te starten. Na 15 minuten wordt enkel nog het punt afgewerkt – niet
de set ! – en wordt er onmiddellijk opnieuw verdeeld. Om geen tijd te verliezen
rekenen we op iedereen om vlot aan de wissels mee te werken.

13.1. B.C.V. speelt volgens de geldende nationale badmintonspelregels. Deze spelregels
zijn terug te vinden op de website van het B.O.I.C.
13.2. B.C.V. speelt met het puntensysteem dat werd vastgelegd door de Internationale
Badminton Federatie in mei 2006.
13.3. Elke set begint met een toss. Daarbij wordt een shuttle op het net gelegd en laat
men de shuttle vallen. De richting waar de shuttle naar wijst is de kant van het
speelveld dat mag beginnen serveren.
13.4. B.C.V. speelt met shuttles MAVIS 300.
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14.1. We hopen dat elk lid helpt bijdragen tot de juiste sfeer zodat iedereen kan
genieten van een combinatie van sport en een ontspannende avond en dit los van
het individuele spelniveau.
14.2. Geef eerlijk en duidelijk aan of de shuttle in of uit is. Gun je tegenstander het
voordeel van de lichte twijfel, maar wees ook niet te edelmoedig. Bij
twijfelgevallen kan je voorstellen om de servicebeurt over te doen.
14.3. Indien er meer spelers zijn dan beschikbare plaatsen, zal de lottrekking bepalen
wie één set aan de kant moet blijven. Elke speler kan maximum 1 set per
speelsessie aan de kant moeten blijven.
14.4. Als je ook maar even door de shuttle wordt aangeraakt voordat hij door je partner
(dubbelspel) wordt aangeslagen, als de shuttle je haar of je kledij lichtjes raakt,
of als je op één of andere wijze het net raakt, haalt de tegenspeler een punt.
14.5. Elke speler dient zaalsportschoenen te dragen volgens de eisen van de sportzaal.
De club zorgt voor netten en pluimpjes, de leden zorgen zelf voor een racket.
14.6. Alle communicatie over wijzigingen van speeldata en andere nieuwtjes, gebeurt
binnen B.C.V. via e-mail.
14.7. We rekenen op iedereen om een handje toe te steken bij het opstellen of het
opbergen van de speelterreinen.

TOT SLOT

15.1. Wijzigingen aan dit reglement dienen door alle leden worden ondertekend ter
goedkeuring.
15.2. Elk nieuw lid kan voorafgaand aan de inschrijving een exemplaar van dit intern
reglement inkijken via de website: www.badminton-veurne.be
15.3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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