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Hasseltse Schaatsclub V.Z.W.

Deel I. Toegetreden leden - algemeen
Artikel 1.
Door aan te sluiten verklaart elk lid, recreatief lid met de max.leeftijd van 18 jaar en/of tem 6de middelbaar,
kennis te hebben van de statuten van de vereniging, en aanvaardt elk lid dit reglement van inwendige orde
(R.I.O.) en de wedstrijdreglementen uitgegeven door de VLSU, K.B.K.F. en I.S.U. (competitieve leden +18j
kunnen lid blijven gedurende hun deelname aan de competitie.)
Exemplaren van de vermelde statuten en reglementen zijn verkrijgbaar bij de Raad van Bestuur (RvB) of via
de websites van de club en de genoemde federaties : www.kunstschaatsclubhasselt.be, www.vksb.be,
www.skatebelgium.be, www.isu.org .
Door aan te sluiten geeft elk lid aan Hasseltse Schaatsclub HSK verder ook het recht om foto- of
beeldmateriaal, gemaakt tijdens clubactiviteiten of wedstrijden, te publiceren op de website van de club,
alsook via de verschillende media (geschreven pers, radio, televisie, sociale media), en dit zonder
beperking in ruimte of tijd.
Artikel 2.
Het schaatsseizoen loopt van begin oktober tot einde mei van het daaropvolgende jaar. De club huurt in
deze periode ijs en biedt dit aan de leden aan tijdens de trainingsuren voor recreanten en competitieven.
In geval van uitzonderlijke situaties zoals een pandemie, behoudt HSK zich het recht om de trainingsuren
aan te passen.
Leden die het clubaanbod slechts gedeeltelijk benutten, kunnen geen aanspraak maken op een
vermindering van het lidgeld. Het behoort net tot de doelstellingen van de club de leden te stimuleren de
schaatssport zo vaak mogelijk te beoefenen en bijgevolg maximaal van de aangeboden cluburen
en -trainingen gebruik te maken.
In geval van gewijzigde trainingsuren te wijten aan een technische storing op de ijsbaan of een pandemie
kan er geen gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld gevraagd worden.
Artikel 3.
Het ijs dat door de club afgehuurd wordt mag alleen gebruikt worden door de aangesloten leden.
Uitzonderingen hierop kunnen enkel mits voorafgaandelijke toestemming van de RvB omwille van
specifieke redenen.
Tijdens schoolvakanties, op feestdagen of in uitzonderlijke gevallen kunnen de uren afwijken van de
gewone cluburen. Dit zal altijd duidelijk vermeld worden tijdens de cluburen alsook op de website en op
facebook.
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Artikel 4.
Alle leden ontvangen na betaling van het lidgeld een lidkaart die zij steeds moeten kunnen tonen voor zij
het ijs betreden. De club mag schaatsers die geen geldige lidkaart kunnen voorleggen, alsook schaatsers
die niet in orde zijn met verdere betalingen van het lidgeld of van de beurtenkaarten, de toegang tot het ijs
weigeren.
Artikel 5.
Elk lid wordt geacht deel te nemen aan het 5-jaarlijkse gala. Er worden geen alternatieve trainingen, noch
verminderingen in het lidgeld voorzien voor leden die, om welke reden dan ook, niet deelnemen aan het
gala.
Artikel 6.
Tijdens de trainingen horen alle leden de instructies van de begeleiders, train(st)ers en monitrices op te
volgen. Bij niet naleving van de instructies kunnen sancties opgelegd worden volgens het tuchtreglement.
a) Aanwezigheid en gedrag.
• De clublessen met regelmaat volgen.
• Op tijd zijn voor de start van de lessen, zodat deze niet verstoord worden.
• Lessen niet vroegtijdig verlaten zonder toestemming van de train(st)er.
• Niet eten of snoepen tijdens training.
b) Kledij tijdens training
• Geen waardevolle voorwerpen dragen of in de kleedkamer achterlaten. Laat waardevolle
voorwerpen best gewoon thuis. De club is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal.
• Aangepaste schaatskledij is noodzakelijk om efficiënt te kunnen trainen. Liefst geen jeans en losse
kledij, dit werkt belemmerend.
• Lange haren in een staart.
c) Fairplay en respect
• Respect voor andere schaatsers, trainers, officials, jury- en bestuursleden.
• Respect voor de faciliteiten. Richt geen beschadigingen aan en laat geen afval achter.
• Respect voor andermans bezittingen langs de ijsbaan en in de kleedruimte.
Aanspreekpunt integriteit : mevrouw Petra Houbrechts.
Kunstschaatsclub.hsk@gmail.com
Artikel 7.
Er worden geen toeschouwers toegelaten langs de ijsbaan. Toeschouwers kunnen terecht in de cafetaria.
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Artikel 8.
De club stelt de nodige muziekinstallatie ter beschikking om te gebruiken tijdens de trainingen.
Deze installatie zal door de gebruikers met het nodige respect behandeld worden.
Artikel 9.
In overeenstemming met de reglementen van de Vlaamse Bond en de Belgische federatie zullen alle
contacten, van welke aard ook, tussen clubleden enerzijds en VLSU en K.B.K.F. anderzijds steeds schriftelijk
en via de clubsecretaris gebeuren.
Artikel 10.
Elk lid zal zich zowel tijdens de trainingen als tijdens deelname aan gala's, wedstrijden of testen steeds
onberispelijk gedragen tegenover andere schaats(t)ers, tegenover train(st)ers, monitrices en bestuursleden
zowel van de eigen club als van andere clubs, tegenover personeel van de ijsbanen, tegenover officials van
VLSU en K.B.K.F., en tegenover juryleden, en dit zowel op clubactiviteiten als op activiteiten op
verplaatsing.
Artikel 11.
Geen enkel lid mag in binnen- of buitenland zonder toestemming van het bestuur deelnemen
aan een gala, stage, wedstrijd of test.
Artikel 12.
Inschrijvingen voor interne en externe testen of wedstrijden gebeuren uitsluitend via het secretariaat van
de club.
De club kan enkel leden inschrijven voor testen en wedstrijden. Inschrijvingen van schaatsers die laattijdig
of nalatig zijn bij de betaling van het lidgeld, kunnen bijgevolg geweigerd worden.
De club heeft tevens het recht inschrijvingen te weigeren indien eerdere inschrijvingsrechten nog niet
volledig betaald werden.
Deelname aan wedstrijden en nationale testen : de trainster geeft de namen van de in te schrijven leden
(na goedkeuring van de ouders en leden) door aan de clubsecretaris, die instaat voor de verdere
afhandeling. Zodra de inschrijving is gebeurd, dient het ingeschreven lid de betaling in orde te maken.
Enkel bij annulatie van een wedstrijd of test door de organiserende club en indien deze een terugbetaling
voorzien, wordt het inschrijvingsgeld door HSK terug gestort naar het desbetreffende lid.
De betaling dient te gebeuren uiterlijk 14 dagen voor de datum van de desbetreffende wedstrijd of test.
Deelname aan buitenlandse wedstrijden kan enkel in overeenstemming met de betreffende
reglementering vanwege VLSU en K.B.K.F..
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Artikel 13.
Teneinde uit te treden uit de club zal het betreffende lid zijn/haar ontslag schriftelijk, via brief of
via e-mail, kenbaar maken aan de clubsecretaris. Het ontslag treedt in werking op het einde van het
seizoen.
Het lidgeld voor het lopende seizoen blijft bij uittreding integraal verschuldigd of verworven.
Competitieve leden houden zich bij ontslag, of bij overgang naar een andere club, tevens aan de
reglementen en transferprocedures opgelegd door de VLSU en de K.B.K.F. .

Deel II. Recreatieve leden en kandidaat-leden
Artikel 14.
Kandidaat-leden, leeftijd min. 3 jaar en max. 18 jaar en/of tem 6de middelbaar kunnen gratis éénmalig twee
proeftrainingen bijwonen.
Artikel 15.
Indien een kandidaat-lid na de proeflessen de trainingen wil blijven volgen, dient hij/zij zich in te schrijven
als lid en het bijhorende lidgeld en beurtenkaart(en) te betalen. Bij de 3de deelname dient er een bewijs
van betaling voorgelegd te worden. Indien de schaats(t)er hierin laattijdig of nalatig is, kan hij/zij niet
rekenen op de rechten van het lidmaatschap. Bijgevolg stelt hij/zij zijn/haar daden op eigen
verantwoordelijkheid en kan hem/haar de toegang geweigerd worden tot de activiteiten.

Deel III. Competitieve leden
Artikel 16.
Leden die aan nationale competities willen deelnemen dienen bij de V.K.S.B. ingeschreven te zijn als
competitief lid en begeleid te worden door een door de Raad van Bestuur erkende trainer.
Artikel 17.
Indien het aantal schaatsers dit toelaat, kan de Raad van Bestuur ook gastleden toelaten tot (een deel van)
de competitieve trainingen.
De Raad van Bestuur zal elke aanvraag individueel beoordelen.

www.kunstschaatsclubhasselt.be
0475/335.333 KBC: BE55 7360 3824 5144

Secretariaat: K. Dirix – Molenstraat 60 – 3510 Kermt –
hskhasselt@gmail.com

4

Hasseltse Schaatsclub V.Z.W.
Deel IV. Begeleiding
Artikel 18.
Train(st)ers en/of choreografen,niet verbonden aan de club kunnen als begeleider slechts op of naast het
ijs toegelaten worden tijdens de cluburen mits uitdrukkelijke toelating van de Raad van Bestuur mits het de
begeleiding betreft van leden van de club en voor zover dit de lessen van de andere leden niet in het
gedrang brengt.
Artikel 19.
De clubtrainsters bepalen welke leden aan welke wedstrijden kunnen/mogen deelnemen.
De ouders en het in te schrijven lid geven hun toestemming tot deelname aan die wedstrijden via een mail
aan de clubtrainsters. Door deze toestemming te geven, verbinden zij zich tot de betaling van het
inschrijvingsgeld voor deze wedstrijden. Elke wedstrijd dient betaald te worden uiterlijk 14 dagen voor de
datum van de desbetreffende wedstrijd.
De clubtrainsters geven de inschrijvingen voor wedstrijden en testen van de door hen begeleide
competitieve leden door aan de clubsecretaris.
De secretaris zal de reeds ontvangen inschrijvingen, naargelang voorgeschreven, overmaken aan de
organiserende club en/of het regionaal of nationaal secretariaat.
De planned elements (PE) worden, naargelang voorgeschreven, door de clubsecretaris rechtstreeks aan de
organiserende club bezorgd dan wel aan de bevoegde persoon van de VLSU of K.B.K.F.. . Bij elke wijziging
in de PE is het competitieve lid zelf verantwoordelijk om dit te melden aan het secretariaat via mail en de
secretaris te verzoeken om de PE opnieuw te versturen.
De muziek wordt door elk competitief lid zelf bezorgd aan de bevoegde persoon binnen HSK in mp3formaat. Bij elke wijziging in de muziek is het competitieve lid zelf verantwoordelijk om dit te melden en te
verzoeken om de muziek opnieuw te versturen.
De muziek wordt, naargelang voorgeschreven, door deze bevoegde persoon rechtstreeks aan de
organiserende club bezorgd dan wel aan de bevoegde persoon van de VLSU of K.B.K.F..
Indien een lid door laattijdig melden aan de secretaris niet meer kan worden ingeschreven, door het
overschrijden van de inschrijvingstermijn of doordat het maximum aantal inschrijvingen reeds werd
bereikt, kan de club hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld.
Artikel 20.
De club stelt materiaal ter beschikking van de begeleiders zoals een muziekinstallatie
Het materiaal zal door de gebruikers steeds met het nodige respect behandeld worden. Na gebruik wordt
alle materiaal en eventuele kabels correct terug opgeborgen, en kastjes en lockers naar behoren
afgesloten.
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Artikel 21.
Tijdens de competitieve trainingen waakt de hoofdtrain(st)er over een eerlijk verdeeld gebruik van de
muziekinstallatie waarbij evenwel rekening wordt gehouden met het aantal küren en, in de week
voorafgaand aan een wedstrijd, met de schaatsers die hieraan deelnemen.
Privélessen kunnen enkel gegeven worden indien de desbetreffende persoon min. 2 jaren groepslessen
gegeven heeft, zijn/haar monitor-diploma behaald heeft en na goedkeuring van het bestuur.

Deel V. Verzekering
Artikel 22.
De club verzekert al zijn leden, via een gemeenschappelijke verzekeringspolis via de VLSU, voor
lichamelijke ongevallen (L.O.) op het ijs en op de weg van en naar de ijsbaan, als ook burgerlijke
aansprakelijkheid (B.A.) voor ongevallen op het ijs. Deze verzekering voldoet aan de eisen opgelegd door
de decreten van het Vlaams gewest.
Schaatsers die zich wel al ingeschreven hebben, maar laattijdig of nalatig zijn bij de betaling van het lidgeld,
genieten niet van de volle rechten van het lidmaatschap. Dit houdt ook in dat zij niet gedekt zijn door de
ledenverzekering. Zij schaatsen bijgevolg voor eigen risico.
Artikel 23.
Bij ongeval zal, indien de verzekeraar hiernaar vraagt, het bewijs moeten worden voorgelegd dat men
zonder voorbehoud medisch geschikt werd bevonden de sport te beoefenen. Elk lid dient het hiertoe
voorziene, door een arts ingevulde, medisch attest over te maken aan de clubsecretaris.
Artikel 24.
Elk ongeval dient zo snel mogelijk aangegeven te worden aan een bestuurslid dat de nodige formulieren
voor de ongevalaangifte zal bezorgen. Een ongeval dient binnen de 48u na het ongeluk via mail of post aan
het secretariaat gemeld te worden. Het aangifteformulier voor lichamelijke ongevallen is tevens te vinden
op de eigen website van HSK of op deze van verzekeraar Arena.
Het is weliswaar aan te raden dat, in het bijzonder, competitieve leden steeds een eigen exemplaar van het
aangifteformulier bij zich hebben, dat dan onmiddellijk aan de behandelende arts kan voorgelegd worden.
Het lid bezorgt de ingevulde aangifte aan het bestuur, die het aan de verzekeraar overmaakt.
Het lid dient vervolgens alle (originele) facturen met betrekking tot het ongeval en de behandeling
zorgvuldig bij te houden en op vraag van de verzekeraar over te maken, alsook elke ongunstige wijziging in
de toestand onmiddellijk te melden via een medisch attest.
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De tussenkomst eindigt zodra de arts het lid genezen of sportbeoefeningsbekwaam verklaart.
Het bewijs hiervan dient aan de verzekeraar te worden overgemaakt vóór de sporthervatting.
Bij een hervatting zonder toestemming van de arts, of tegen diens advies in, komen de gevolgen van het
ongeval niet in aanmerking voor tussenkomsten vanwege de verzekeraar.
Artikel 25.
Omwille van de beperkte cluburen zullen er noodgedwongen ook trainingen ingericht worden tijdens
publieke uren of tijdens een patch, onder begeleiding van één of meerdere clubtrain(st)ers, in groep, maar
ook individueel als voorbereiding op een specifieke wedstrijd of test.
De ledenverzekering dekt echter geen ongevallen van, of veroorzaakt door, leden die, zonder begeleiding
of instructies van een clubtrain(st)er, of voorafgaand aan of na het beëindigen van een oefensessie, vrij
schaatsen tijdens publieke beurten. Deze leden schaatsen voor eigen risico. Dit geldt ook voor alle privétrainingen buiten de cluburen waarvan de club niet vooraf op de hoogte werd gebracht of waar het lid
wordt begeleid door een lesgever die niet erkend is door de club.
Ieder lid dat in het buitenland gaat schaatsen, b.v. voor een stage, dient dit voorafgaandelijk aan het
bestuur bekend te maken, met opgave van plaats en datum van het verblijf. Enkel dan zijn deze leden
verzekerd op de door hen opgegeven ijsbaan in het buitenland.
De ledenverzekering dekt geen repatriëring vanuit het buitenland. Bij deelname aan buitenlandse
wedstrijden en stages, kan het lid zelf zich hiervoor verzekeren. Bij ISU listed competities is dit overigens
een verplichting.

Deel VI. Tuchtreglement
Artikel 26.
Het tuchtreglement is van toepassing op alle aangesloten leden, zowel op recreatieve- en competitieveleden, als op eventuele gastleden.
Artikel 27.
Het niet naleven van de instructies van de train(st)ers en/of monitrices kan door hen bestraft worden
met het verwijderen van het lid gedurende een deel van de sessie.
Elke verdere sanctie kan alleen opgelegd worden door de RvB, op eigen initiatief of op voorstel van de
clubtrainer(s).
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Artikel 28.
Sancties worden bepaald door de ernst en/of het herhaald karakter van de overtreding.
Bij het niet respecteren van de nodige tucht tijdens de oefensessies, het niet naleven van de reglementen
van inwendige orde en/of van de federaties, of het niet voldoen aan de gevraagde inzet of minimum
aanwezigheid voor competitieve leden, kan een lid de toegang tot één of meerdere trainingen worden
ontzegd.
Herhaaldelijke en/of zware overtredingen kunnen met een langere schorsing of in het meest extreme
geval, met de uitsluiting als lid worden bestraft.
Dezelfde sancties kunnen worden opgelegd bij overtredingen tegen Artikel 10, of indien het lid na
aanmaning in gebreke blijft bij de betaling van lidgelden en/of inschrijvingsgelden.
Ingeval van mogelijke uitsluiting uit een trainingsmoment of uitsluiting als lid wordt het betrokken lid en/of
de ouders uitgenodigd om te worden gehoord.
Elke uitgesproken sanctie wordt door de RvB schriftelijk meegedeeld, via brief of via e-mail.
Artikel 29.
Indien de club, door het niet naleven door één of meerdere leden van de reglementen van onder meer de
VLSU of de K.B.K.F., een financiële sanctie krijgt opgelegd, kan de Raad van Bestuur de boete verder
verhalen op de betreffende leden.
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Deel VII. Lidgelden en beurtenkaarten

Het lidgeld is, of het nu in één keer of in 2 keer betaald wordt, ondeelbaar. Dit betekent concreet dat je

1ᵉ
kind
2ᵉ
kind
gezin

Januari – December
2020
€150 (incl.verzekering)

Januari – mei
2020
€103(incl. verzekering)

September – December
2020
€88 (incl. verzekering)

€135 (incl.verzekering)

€88 (incl. verzekering)

€80 (incl. verzekering)

€288,00
€188,00
€148,00
+ €12,50 verzekering
+ €12,50 verzekering
+ €12,50 verzekering per
per lid
per lid
lid
lidgeld betaalt voor de gekozen periode, ook indien je niet van het volledige periode-aanbod gebruik zou
maken.
Er dient voor elk lid zowel lidgeld als beurtenkaarten betaald te worden.
De tarieven voor de beurtenkaarten bedragen:
• Zonder huur van schaatsen: €40,00
• Met huur van schaatsen:
€60,00
10-beurtenkaarten en het lidgeld dienen via overschrijving betaald worden op het rekeningnummer
van HSK : BE55 7360 3824 5144
Competitieve gastleden betalen €10,00 per beurt.
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Deel VIII. Trainingsuren Recreanten en Competitieven
Tijdelijke COVID-trainingsuren:
Groepslessen op :
DINSDAG

BUBBEL 3: 17u45 tot 18u30
BUBBEL 4: 19u30 tot 20u15
VRIJDAG
BUBBEL 3: 17u00 tot 17u45
BUBBEL 4: 17u45 tot 18u30
Competitieven:
MAANDAG
DINSDAG

17u45 - 19u30
kleinsten : bij bubbel 3
oudsten : bij bubbel 4
privélessen 20u15 - 20u45
WOENSDAG 12u30 - 13u45
VRIJDAG
privélessen 16u00 - 17u00
Stretching/Off ice 17u00 - 17u45
allen bij bubbel 4
ZATERDAG 7u30 - 10u00
Off ice en dans 10u15 - 12u15
ZONDAG
12u15 - 13u45
Recreanten kunnen terecht tijdens de clubtrainingen:
Dinsdag :
18u00 - 19u00
Vrijdag :
17u30 – 18u30
Competitieven trainen op de volgende uren:
Maandag :
17u30 - 19u15
Dinsdag :
17u30 -18u00 en 19u15 - 21u00
Woensdag : 12u30 - 13u45
Vrijdag :
17u00 - 17u30
Zaterdag :
07u30 - 10u00
Zondag :
12u15 - 13u45
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Wijzigingen in deze uurregeling zullen steeds uithangen op het prikbord en vermeld worden op de
website en op de Facebook-pagina.
Tijdens schoolvakanties zijn er geen clubtrainingen tenzij HSK dit anders meldt via een brief, de
website of de Facebookpagina.
HSK heeft het recht om trainingen af te lassen wegens technische redenen op de ijsbaan of
uitzonderlijke situaties zoals vb. een pandemie.
HSK kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische storingen mbt de faciliteiten van de
ijsbaan (vb. Muziek, …) of uitzonderlijke situaties zoals vb. een pandemie en HSK kan dus hiervoor
geen financiële tegemoetkomingen gevraagd worden.
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