
Algemene voorwaarden 
lidmaatschap zwem-s-cool vzw – 
intern reglement

Dit intern reglement verduidelijkt de sfeer en de werking van “zwem-s-cool” vzw en afgekort
“COOL” waarvan de statuten werden goedgekeurd op de AV van maart 2013 en in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad werden bekendgemaakt.

Missie zwem-s-cool
Te vinden op onze website https://www.zwem-s-cool.eu
Zwem-s-cool is een zwemschool waar het belang van het kind voorop staat. Elk kind is uniek 
in zijn/haar aanleg en mogelijkheden. Kwaliteit van lesgeven, veiligheid en plezier in en om 
het water staan centraal binnen onze zwem-s-cool. Door middel van FUN, regelmaat en 
structuur creëren wij een veilige en plezierige omgeving om te leren zwemmen.
Tevens hebben wij een nauwe samenwerking met Hogescholen en Universiteiten voor het 
lesgeven.

Visie zwem-s-cool
Hoe gaan we ons onderscheiden: 

 Voorloper, vernieuwer, toonaangevend, kwaliteit.

Welke richting willen we nemen:
 Veiligheid primeert – hier doen we geen concessies binnen onze doelstellingen;
 Ook aan heel jonge kinderen (3 – 4 jaar) kan je leren (conditioneren) wat te doen 

indien ze in onverwachte omstandigheden in het water belanden;
 Het aanleren van motorische en zwembasisvaardigheden, noodzakelijk tot het latere 

technische zwemmen, krijgen voorrang op het aanleren van het technische 
zwemmen. Een kind met een goede basis en veel lichaamsbesef (motorische rijkdom)
heeft meer kans om een betere technische zwemmer te worden op latere leeftijd;

 FUN is onderdeel van het aanleren. Het tempo van de oefeningen moet hoog liggen, 
variatie en differentiatie betekent een leger van oefeningen waar de lesgevers 
kunnen uit putten en dit alles in een leuk kleedje gestoken met veel (hulp)middelen, 
out-of-the box materiaal en kleur.

 De einddoelstelling van zwem-s-cool (Orka) is opgenomen in de leerplannen van het 
basisonderwijs – het is dus heel belangrijk om de samenwerking met de verschillende
onderwijsvormen verder te zetten;

 Na het behalen van de Orka krijgen de kinderen de nodige info om het zwemmen in 
clubvorm voort te zetten.

Waar moeten we dus zeker voor zorgen:
 Veiligheid: kleine groepen, genoeg lesgevers, extra paar ogen op het droge, veilig 

traject door middel van koorden;

https://www.zwem-s-cool.eu/


 Aantrekken, behouden en koesteren van lesgevers die om kunnen met kinderen van 
2, 3 jaar in de beginfase. Kinderverzorgsters en kleuterjuffen zijn betere lesgevers 
omdat ze de kinderen sneller aan het werk krijgen;

 Een semi-vaste ploeg lesgevers per seizoen. Waarom semi? Omdat lesgevers er ook 
graag eens een paar weken “uit” zijn. Onze lessenreeksen duren 5 weken en zijn 
ideaal om een “break” te nemen.

 Oefenstof! We hebben 3 boeken geschreven waaronder 2 met oefenstof waar de 
lesgevers kunnen uit putten. We hebben ook filmmateriaal – enkel voor de lesgevers.
Volgende stap: website met beeldmateriaal.

Het contact met de hogescholen en universiteit niet verliezen!

Om dit sportaanbod te kunnen blijven realiseren dient zwem-s-cool beroep te doen op haar 
leden, ouders en sympathisanten.

Waar moeten we dus zeker voor zorgen:
 Communicatie uitbreiden (website up-to-date houden, facebook en Instagram

optimaliseren;
 Vrijwilligers traject uitschrijven;
 Clubbinding verhogen.

Lidmaatschap:
1. Toetreden van leden kan via een testmoment en een inschrijving op de webtool.
2. De vereniging werkt niet met wachtlijsten, enkel met first come, first served. Alle 

inschrijvingen gebeuren digitaal door de ouders zelf;
3. Lidmaatschap bestaat enkel uit trainingsgeld voor 5 lessen. Personeel van de UGent 

associatie krijgen op het eind van de reeks de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een inhaalles 1 ouder-1 kind.

a. Lidmaatschapsgeld behelst een gratis ingang, lessen gegeven door vrijwilligers
aangesloten bij de club, verzekering, gratis badmuts, brevet of tekenplaat.

4. Het bestuur draagt er zorg voor dat diegenen die als lid tot de vereniging wensen te 
worden toegelaten, worden aangemeld bij de VZF waaronder de club ressorteert. 
Om hieraan te kunnen voldoen dient de vereniging in het bezit te zijn van de 
persoonlijke gegevens (naam, voornaam, geboortedatum en –plaats, 
telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit) en adresgegevens (straat(nummer), 
gemeente). Vanaf september 2021 vraagt Sport Vlaanderen (waarvan de VZF 
onderdeel is) ook alle rijksregisternummers op. Daarvoor hebben ze – wettelijk – 
toestemming gekregen.

ANNULERING:
Enkel indien 3 van de 5 lessen – met attest van geneesheer – niet kan behaald worden, krijgt 
het lid een Wild Card van 50% op de volgende inschrijving.



Elk lid dat 100% aanwezigheid had (5 lessen of 4 lessen + inhaalles) en na 2 reeksen nog 
steeds niet geslaagd is zal – op aanvraag - of een Wild Card aangeboden krijgen van 50% op 
een volgende inschrijving OF 2 gratis privé-lessen aangeboden krijgen aansluitend op de 
zwemuren van de club. Zwem-s-cool vzw beschikt niet over een digitale, automatische 
melding voor zulke situaties.

Rechten en plichten:
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het intern

reglement te ontvangen. Dit wordt – op aanvraag - digitaal verstuurd.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en activiteiten binnen de 

groepsindeling voorgesteld door het trainerskader en mits het voldoen aan alle 
voorwaarden.

3. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen.
Het bestuur behandelt de klacht op de eerstvolgende maandelijkse vergadering.

4. Zij hebben de plicht hun profiel aan te passen indien er aanpassingen zijn van adres- 
en/of persoonlijke gegevens.

5. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging 
(gedragscode) en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie en 
zwembaddirectie.

Straffen:
a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is 

met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen 
van de vereniging, of waardoor de belangen of werking van de vereniging 
worden geschaad. De straf wordt, per geval, besproken en bepaald in en door
het bestuur.

b. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en 
wederhoor, naast een straf welke aan een lid wordt gegeven door de 
tuchtcommissie van de federatie een bijkomende straf vanuit de vereniging 
op te leggen.

c. Bij een beslissing als bedoeld in lid b van dit artikel heeft het desbetreffende 
lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. 
Dit beroep dient, binnen de 6 maanden na het opleggen van de straf door het 
bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels 
aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

5. Cluburen en plaatsen:
Cluburen Gusb en cluburen Bert Carlier zijn terug te vinden op onze website: 
https://www.zwem-s-cool.eu.

6. Bestuursorgaan:
Bestaat uit de stichtende leden, een voorzitter en de secretaris/penningmeester.

7. Dagelijks bestuur:
Het bestuur voorziet een maximumbedrag (€ 500,00/maand) dat een dagelijks 
bestuur kan besteden zonder dat er een beslissing genomen werd binnen een 



bestuursvergadering. De uitgaven dienen nadien voorgelegd worden aan het 
bestuursorgaan.

8. Kostenvergoeding:
Het bestuur is bevoegd om aan de lesgevers, bestuursleden en medewerkers 
gemaakte onkosten te vergoeden.

9. Aansprakelijkheid van de leden:
a. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van 

de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht 
veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft 
of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de 
betrokkene(n) wordt aangetoond.

10. Communicatie:

a. Mailing, website, brochures, onthaal.
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de
vereniging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe 
aangewezen bestuurslid plaatsnemen. De pers- en propagandacommissie is 
verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van 
schriftelijke communicatie. Indien geen commissie dan neemt het bestuur 
deze taak over.

b. Portretrecht en gegevens worden enkel intern gebruikt, niet aan derden 
toebedeeld als commercieel gegeven. Bij uitzondering van goede werking van 
de club: verzekering, federatie, stad Gent, Dobberman zwem-s-cool, Sport 
Vlaanderen. Bij externe communicatie van foto’s wordt er schriftelijke 
toestemming gevraagd.
zwem-s-cool vzw hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van 
persoonsgegevens.
Zwem-s-cool vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving waaronder de AVG of GDPR.

Als zwem-s-cool vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de 
persoonsgegevens. Indien men na het doornemen van onze 
privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met 
ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
carine.verbauwen@zwem-s-cool.eu

11. Wijziging intern reglement:
a. Het intern reglement kan gewijzigd worden door het bestuur. 

12. Slotbepaling:



a. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit 
reglement.

b. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend 
gemaakt aan de leden.

c. Dit intern reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden 
in werking 14 dagen na het verschijnen op de club website.
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