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INTERN REGLEMENT 
 

Hoofdstuk 1 Algemeen 

 

Artikel 1.1 Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de 

sportvereniging SCHERMKRING SKIRMJAN VZW, hierna de vereniging genoemd. 

Artikel 1.2 Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de 

recentste versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de 

Ondernemingsrechtbank van Hasselt werden gepubliceerd. In geval van 

discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds 

voorrang hebben. 

Artikel 1.3 Ieder lid van de verenging is geacht kennis te hebben genomen van zowel dit 

intern reglement en andere reglementen en zal zich houden aan de bepalingen 

van deze reglementen. Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle leden 

de reglementen en gedragscodes van de vereniging en de sportfederatie waarbij 

de vereniging is aangesloten en de bevoegdheid van deze sportfederatie. 

Artikel 1.4 De vereniging is op nationaal niveau aangesloten bij; 

Artikel 1.4.1 Op nationaal niveau, de Vlaamse schermbond (VSB) en de Koninklijke 

Belgische Federatie der Schermkringen (KBFS). De VSB, als Nederlandstalig 

onderdeel van de federatie vaardigt nationale vergunningen (scherm/ 

wedstrijdlicenties) uit. 

Artikel 1.4.2 Op provinciaal niveau is de vereniging aangesloten bij de Limburgse 

Schermbond (LSB). 
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Artikel 1.5 De termijn van een seizoen wordt bepaald door de VSB en loopt van 1 september 

tot 31 augustus het volgende jaar. 

Artikel 1.5.1 De reguliere trainingen lopen van 1 september tot 30 mei het volgende 

jaar. 

Artikel 1.5.2 Tijdens de maanden juni en augustus is er training volgens het zomer 

regime. 

Artikel 1.5.3 In de maand Juli is er geen training. 

 

Hoofdstuk 2 Leden 

 

Artikel 2.1 De vereniging bestaat, zoals statutair bepaald, uit werkende leden en toegetreden 

leden, collectief leden genoemd. 

Artikel 2.1.1 Werkende leden maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene 

vergadering. De voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen 

worden bepaald in de statuten. Een lijst van werkende leden wordt 

bijgehouden door het secretariaat. 

Artikel 2.1.2 Toegetreden leden ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen 

actief aan sport in de vereniging en betalen het vereiste lidgeld. 

Artikel 2.1.3 Het bestuur stelt op het einde van het seizoen de lijst van werkende leden 

op voor het volgende seizoen. 

Artikel 2.2 De leden hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de 

statuten van de vereniging. 

Artikel 2.3 Alle leden verbinden zich tevens tot volgende afspraken; 

Artikel 2.3.1 Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van dit intern reglement. Een 

exemplaar wordt bezorgd aan de leden of er wordt meegedeeld waar het 

intern reglement ingekeken kan worden.  
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Artikel 2.3.2 Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle 

andere richtlijnen opgelegd door het bestuur te zullen naleven. 

Artikel 2.3.3 Ieder lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de 

vereniging aangesloten is, naleven. Bij schending van bepalingen uit deze 

reglementen, kan een lid voor de tuchtcommissie van deze federatie 

moeten verschijnen. Alle opgelegde sancties die opgelegd worden, zullen 

uitgevoerd worden door het lid in kwestie. 

Artikel 2.3.4 Door het lidmaatschap mogen de toegetreden leden deelnemen aan 

trainingen en in voorkomend geval wedstrijden en andere activiteiten van 

de vereniging. De sportieve eindbeslissing over de deelname aan 

wedstrijden berust steeds bij het dagelijks bestuur. 

Artikel 2.3.5 Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van 

de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid 

binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien. 

Artikel 2.3.6 Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan 

het bestuur van de vereniging. 

Artikel 2.3.7 Problemen, fysiek of organisatorisch, worden voor de training aan een van 

de trainers gemeld. 

Artikel 2.3.8 Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld. De tarieven worden gepubliceerd in de 

bijlagen van het reglement. Het lidgeld wordt jaarlijks betaald bij aanvang 

van het seizoen op verzoek van de penningmeester. Bij voorkeur wordt het 

gestort op de bankrekening van de vereniging. 

Artikel 2.3.9 Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid om sociale gunstregimes toe 

te kennen.  
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Hoofdstuk 3 Lidmaatschap 

 

Artikel 3.1 Inschrijving bij de vereniging gebeurt op de volgende wijze; 

Artikel 3.1.1 Het lid registreert zich doormiddel van invulling van de ledenfiche en deze 

te ondertekenen of in geval van minderjarigheid te laten ondertekenen 

door de ouders of voogd. 

Artikel 3.1.2 Het lid betaald lidgeld zoals bepaald in Artikel 2.3.8. 

Artikel 3.1.3 Het lid bekomt medische goedkeuring om te sporten. Dit door middel van 

controle door een arts die daarop de medische fiche ondertekend en 

afstempelt. De medische fiche wordt opgesteld door de VSB. Het lid 

hernieuwd deze goedkeuring na verloop van geldigheid van de vorige. 

Artikel 3.2 De aansluitingsvoorwaarden worden omschreven (in voorkomend geval) in de 

statuten van de vereniging. De aanvaarding en het respecteren van de bepalingen 

van alle reglement is één van deze essentiële voorwaarden. 

Artikel 3.3 Bij de inschrijving in een club, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen 

worden doorgegeven aan de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten. 

Op die manier kan het lid aangesloten worden bij deze sportfederatie, teneinde de 

verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten 

gunste van het lid te kunnen garanderen. 

Artikel 3.4 Voor minderjarigen of personen onder bewind zal steeds een ouder of wettelijke 

vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten verlenen alvorens de 

aansluiting gerealiseerd kan worden. 

Artikel 3.5 De vereniging hanteert geen vaste jaarlijkse bijdrage. Indien leden via een jaarlijkse 

bijdrage de vereniging wensen te ondersteunen zal het bestuur in overleg met het 

lid een individuele bijdrage overeenkomen. 
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Hoofdstuk 4 Structuur 

 

Artikel 4.1 De structuur van de vereniging is als volgt samengesteld: 

Artikel 4.1.1 Het bestuur en haar mandaten worden gepubliceerd op de website van de 

vereniging. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor 

onbepaalde duur.  

Artikel 4.1.2 De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen en 

bestaat minstens uit alle werkende leden 

Artikel 4.1.3 Het dagelijks bestuur wordt waargenomen volgens de mandaten in 

Artikel 4.1.1. 

Artikel 4.1.4 Alle bevoegdheden van de in Hoofdstuk 4 vernoemde organen worden 

bepaald door de statuten van de vereniging. 

  

Hoofdstuk 5 Veilig En Ethisch Verantwoord Sporten 

 

Artikel 5.1 Een veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving is essentieel voor alle leden 

om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. De vereniging 

engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten: 

Artikel 5.1.1 Alle bestuurders en vrijwilligers worden beschermd door het afsluiten van 

de nodige verzekeringen 

Artikel 5.1.2 Alle leden worden beschermd door de verzekering die inbegrepen is in de 

ledenbijdrage 

Artikel 5.1.3 Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, 

pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Artikel 5.1.4 Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen 
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Artikel 5.1.5 Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig 

kan bewegen 

Artikel 5.1.6 Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven 

Artikel 5.1.7 Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport 

gedaan. 

Artikel 5.2 Van alle leden en allen die betrokken zijn bij de verenging, ook van de supporters, 

wordt verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn 

voor alle anderen. 

Artikel 5.3 De vereniging stelt als bijlage aan dit Intern Reglement een gedragscode op.  

Deze gedragscode dient verplicht aanvaard en gerespecteerd te worden. Indien 

een lid deze verplichting niet respecteert, kan dit een grond tot uitsluiting of 

schorsing van het betrokken lid bij de sportvereniging zijn. 

 

Hoofdstuk 6 Tucht En Sancties 

 

Artikel 6.1 Wanneer een lid het intern reglement geschonden heeft of zich ongepast 

gedragen heeft, kan een klacht aanhangig gemaakt worden conform de 

tuchtprocedure van de federatie waarbij de vereniging is aangesloten. Door de 

aansluiting bij de sportvereniging onderschrijft elk lid het tuchtreglement van de 

federatie en aanvaardt de toepassing ervan. 

Artikel 6.2 Daarenboven kan het bestuur van de sportvereniging ter voorkoming van 

herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, 

ordemaatregelen (bv. schorsing deelname training of andere activiteiten) nemen. 

Dit betreft een bestuurlijke maatregel, geen tuchtsanctie. 
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Hoofdstuk 7 Sportspecifieke Regels 

 

Artikel 7.1 Al is schermen een individuele sport, toch is samenwerken en solidariteit een 

belangrijk gegeven. De vereniging wil de spreuk van de musketiers indachtig zijn : 

Eén voor allen, allen voor één 

Artikel 7.2 Trainingen 

Artikel 7.2.1 Waardevolle zaken, juwelen en uurwerken, worden niet meegenomen in de 

schermzaal en blijven in de kleedkamer of in een locker, maar bij voorkeur 

thuis. De leden deze toch meebrengt dragen de volledige 

verantwoordelijkheid hiervoor. 

Artikel 7.2.2 Het gebruik tijdens de training van mobiele telefoons, ect. Is niet 

toegelaten. Volwassen leden mogen deze tijdens de training in de zaal 

meenemen en binnen gehoorsafstand houden. 

Artikel 7.2.3 Training tenzij anders vermeld gebeurd met mechanische wapens. 

Artikel 7.3 De leden zullen buiten de club noch ongeoorloofd gedrag vertonen noch oneervol 

gedrag vertonen wanneer zij zich buiten de club begeven. Noch zullen zij enige 

acties doen die ingaan tegen de geest van het schermen of de goede naam van de 

club besmeuren. Zulke voorvallen zullen leiden tot sancties. 

Artikel 7.3.1 Ongeoorloofde gedrag tijdens een wedstrijd of toernooi omvat, maar is 

niet beperkt tot; 

• Elke schermactie waarbij niet beschermde personen betrokken zijn. 

• Brutale acties die de tegenstander bedreigen of opzettelijk kwetsen. 

• Alle acties die bestraft werden met een sanctie van 3e of 4e groep  

volgens art. 170 van het FIE technisch reglement. 

• Gevaarlijk of agressieve acties buiten het schermen. 
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Artikel 7.3.2 Oneervol gedrag tijdens een wedstrijd of toernooi omvat, maar is niet 

beperkt tot; 

• Onsportief of respectloos gedrag tegen een tegenstander of 

scheidsrechter 

• Elke vorm van fraude 

Artikel 7.4 Inschrijvingen voor toernooien en wedstrijden gebeuren altijd via de vereniging. 

Wie dit buiten de club uit doet zal zich niet kunnen beroepen op de ondersteuning 

van de vereniging. Op een tornooi gedragen de leden zich fatsoenlijk, sportief, 

vriendelijk en beleefd. 

Artikel 7.4.1 Wie een actie doet die bestraft werd met een sanctie van of   4e groep 

volgens art. 170 van het FIE technisch reglement. Zal voor een aantal 

volgende tornooien niet mogen deelnemen ongeacht het verdict van de 

tuchtcommissie. 

Artikel 7.4.2 De vereniging zal indien de toernooiorganisatie het vraagt een 

scheidsrechter verzorgen. Wie onaangekondigd naar een tornooi gaat en 

daardoor een boete veroorzaakt (wegens ontbrekende scheidsrechter) zal 

die zelf betalen. 

Artikel 7.4.3 Ter begeleiding van jongeren zal de vereniging proberen steeds een 

begeleider mee op tornooi te sturen. 

Artikel 7.5 Bij deelname aan toernooien betaaldt elk ploeglid zijn eigen inschrijvingsgeld. 

Behalve voor de Belgische kampioenschappen per ploeg. Dan wordt het 

inschrijvingsgeld op voorhand door de vereniging betaald en teruggevorderd op 

de leden van de ploeg. 

Artikel 7.6 De leeftijdscategorieën worden bepaald door de Vlaamse Schermbond. Als jeugd/ 

jongeren die bijkomende begeleiding nodig hebben wordt beschouwd alle 

categorieën t.e.m. miniemen.  
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Hoofdstuk 8 Sponsoring 

 

Artikel 8.1 De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de 

leden communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. 

Eventuele kledij vereisten die deze sponsering met zich mee zou brengen vallen 

onder het materiaal reglement. 

  

Hoofdstuk 9 Aansprakelijkheid 

 

Artikel 9.1 Ingeval van ongeval in de loop van een training, wedstrijd of andere activiteit van 

de vereniging, moet het lid dit zo snel mogelijk meedelen aan de betrokken 

verantwoordelijke. Indien het ongeval gedekt wordt door de verzekering van de 

vereniging, zal hiervan een aangifte gebeuren. Het lid is verzekerd volgens de 

polisvoorwaarden van deze verzekering en kan voor de niet gedekte of vergoede 

schade geen vergoeding vragen van de vereniging. De polisvoorwaarden zijn te 

raadplegen via het secretariaat. 

Artikel 9.2 De vereniging is niet aansprakelijk voor de diefstal of de beschadiging van 

persoonlijke bezittingen van de leden, ook niet gedurende de uitoefening van de 

sport- of vrijetijdsactiviteiten.  

Artikel 9.3 Ieder lid 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. 

Artikel 9.4 De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inbreuken op de 

bepalingen van dit reglement, begaan door haar leden of door derden.  
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Hoofdstuk 10 Privacy 

 

Artikel 10.1 De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de 

privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden 

worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld. Deze 

privacyverklaring is te vinden op de website van de vereniging.  

Artikel 10.2 Elk lid stemt ermee in dat tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van 

de vereniging foto’s en beeld opnames gemaakt worden waarop het lid 

afgebeeld wordt. Elk lid stemt er mee in dat deze foto’s en opnames door de 

vereniging gebruikt mogen worden voor weergave of publicatie op de website, 

folders, nieuwsbrief of sociale media van de sportvereniging, in welke vorm ook en 

al dan niet met vermelding van diens naam. 

Artikel 10.3 Een lid heeft het recht op een persoonlijke uitzondering op artikel 10.2. Indien een 

lid deze niet wenst zal hij hiertoe uitdrukkelijk een schriftelijke verklaring afleggen 

tegenover het bestuur van de vereniging. 

Artikel 10.4 Elk lid erkent dat elke deelname aan zowel recreatieve als competitieve 

wedstrijden onder de publieke sfeer vallen en dat voor alle foto’s en 

beeldopnamen die hier tijdens genomen werden, behalve de individuele 

portretten artikel 10.3 niet ingeroepen kan worden. 

Artikel 10.5 Elk lid is er zich van bewust dat de vereniging in uitzondering op de GDPR 

relevante gegevens van leden eeuwig kan bijhouden indien deze gegevens 

wedstrijdresultaten zijn. Ook kan op individuele portretten foto’s en 

beeldopnamen van deze wedstrijdresultaten artikel 10.3 niet ingeroepen worden. 

Artikel 10.6 Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.  
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Hoofdstuk 11 Wijziging Van Het Intern Reglement 

 

Artikel 11.1 Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten 

van de vereniging bepaald. 
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MATERIAAL REGLEMENT 

Hoofdstuk 1 Algemeen 

Artikel 1.1 De schermer voorziet dat hij de gepaste standaard uitrusting meebrengt naar de 

training. De standaarduitrusting bestaat uit; 

 De sportuitrusting 

 De schermuitrusting 

 De Elektrische uitrusting 

De inhoud van deze uitrusting wordt bepaald in BIJLAGE 1: Tabel 

Standaarduitrusting. 

Artikel 1.2 Voor alle competitieve en recreatieve evenementen die in of buiten de club 

georganiseerd worden is dit reglement ondergeschikt aan het de 

materiaalreglementen van de Vlaamse Schermbond (VSB) en van de Fédération 

International d'Escrime (FIE). Alle schermmateriaal dat vermeld wordt in dit 

reglement wordt verondersteld te voldoen aan de normen van VSB en FIE. 

Artikel 1.3 De termijnen in dit reglement komen steeds overeen met één seizoen. De termijn 

van één seizoen wordt bepaald door de Vlaamse Schermbond en loopt van 1 

september tot 31 augustus het volgende jaar. 

Artikel 1.3.1 De reguliere trainingen lopen van 1 september tot 30 mei het volgende 

jaar. 

Artikel 1.3.2 Tijdens de maanden juni en augustus is er training volgens het zomer 

regime. 

Artikel 1.3.3 Tijdens de maand juli is er geen training. 

Artikel 1.4 In een seizoen geldt steeds de meest recente versie van dit reglement dat 

opgesteld is voor het begin van dit seizoen. Dit reglement is vrij raadpleegbaar via 

de website van de club. 
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Artikel 1.5 De verhuurtarieven worden bepaald door een bijlage van dit reglement. Deze 

tarieven kunnen jaarlijks worden herzien. Dit reglement is vrij raadpleegbaar via de 

website van de club. 

Hoofdstuk 2 Eigen uitrusting 

Artikel 2.1 Alle leden moeten om hygiënische- en veiligheidsredenen bij het aansluiten bij de 

club in het bezit zijn van een eigen handschoen. 

Artikel 2.2 Alle leden moeten om hygiënische- en veiligheidsredenen ten laatste zes maanden 

na het aansluiten bij de club in het bezit zijn van een eigen ondervest van 800N. 

Artikel 2.2.1 Meisjes en dames moeten naast het ondervest ook in het bezit zijn van een 

borstbeschermer. 

Artikel 2.2.2 Jongens en mannen mogen naast het ondervest ook in het bezit zijn van 

een borstbeschermer. 

Artikel 2.3 Leden die degen schermen moeten ook in het bezit zijn van een eigen 

schermbroek en schermkousen. 

Artikel 2.4 Leden moeten vanaf het tweede seizoen in het bezit zijn van een eigen masker. 

Artikel 2.5 Leden die op wedstrijden, toernooien en evenementen, zowel intern als extern, te 

gaan moeten een eigen paar schermsokken aanschaffen. 

Artikel 2.6 De eigen aanschaf van al het andere materiaal, wordt sterk aangeraden, maar 

wordt niet verplicht. De leden die (nog) niet in het bezit zijn van deze materialen 

kunnen dit huren bij de club. 

Artikel 2.6.1 Op een eigen schermvest zal een badge van het club insigne bevestigd 

worden. Deze badge centraal op de ongewapende arm worden geplaatst  

5 à 7 cm onder de naad van het vest. 

 

BIJLAGE 2: Tabel samenvatting hoofdstuk 2 
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Hoofdstuk 3 Club uitrusting 

Artikel 3.1 Vier weken na de eerste training zal elke schermer die niet in bezit is van eigen 

schermmateriaal voor de rest van het seizoen clubmateriaal, onder waarborg, 

moeten huren. 

Artikel 3.2 De huurperiode zal lopen vanaf oktober tot het einde van het seizoen. Na 

aanvraag verlengbaar tijdens de zomer kalender. 

Artikel 3.2.1 Vanaf het 1e jaar van lidmaatschap zal er een waarborg betaald worden. 

Artikel 3.2.2 Vanaf het 2e jaar van lidmaatschap zal er huur betaald worden. 

Artikel 3.2.3 De bedragen van de huur en waarborg worden bepaald door een bijlage 

van dit reglement. Deze prijzen kunnen jaarlijks worden herzien. Dit 

document is vrij raadpleegbaar via de website van de club. 

Artikel 3.3 Elke schermer neemt aan het einde van de training zijn sportkledij en gehuurd 

schermtenue mee naar huis. 

Artikel 3.3.1 Een uitzondering kan gemaakt worden voor de schoolgaande kinderen van 

de dinsdag training.  

Artikel 3.4 Voor elektrisch materiaal dat door de club tijdens een training, stage of ander 

evenement ge-(co) organiseert door de club, aan de schermer ter beschikking 

gesteld is moet er geen waarborg of huur betaald worden. De schermer geeft dit 

materiaal terug aan het einde van dat evenement. 

Artikel 3.4.1 Bij verlies of onherstelbare schade aan het elektrisch materiaal zal het 

verloren goed door de huurder aan nieuwprijs worden vergoed. 

Artikel 3.4.2 Bij verlies of onherstelbare schade aan het elektrisch materiaal zal het 

verloren goed NIET door de huurder aan nieuwprijs worden vergoed 

indien; 

a. De schade niet het gevolg was van abnormale onvoorzichtigheid 

b. De schade zich heeft voorgedaan in de lokalen van de club of 

tijdens een door de club georganiseerd of mee georganiseerd 

evenement. 
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Artikel 3.5 Op het einde van de reguliere trainingen, net voor het begin van de 

zomervakantie, wordt de gehuurde uitrusting intact, volledig en gewassen 

ingeleverd. De waarborg zal vervolgens teruggestort worden. 

Artikel 3.5.1 Indien de uitrusting onvolledig of beschadigt ingeleverd wordt zal de 

waarborg ingehouden worden. 

Artikel 3.5.2 Bij verlies of onherstelbare schade aan een of meerdere van de gehuurde 

goederen zal de waarborg worden ingehouden en zal het verloren goed 

door de huurder aan nieuwprijs worden vergoed. 

Artikel 3.5.3 Bij herstelbare schade aan een of meerdere van de gehuurde goederen zal 

de waarborg ingehouden worden. 

Artikel 3.5.4 Bij verlies of onherstelbare schade aan een of meerdere van de gehuurde 

goederen zal de waarborg NIET worden ingehouden en zal het verloren 

goed NIET door de huurder aan nieuwprijs worden vergoed indien; 

a. De schade niet het gevolg was van abnormale onvoorzichtigheid 

b. De schade zich heeft voorgedaan in de lokalen van de club of tijdens 

een door de club georganiseerd of mee georganiseerd evenement. 

 

  



  MATERIAAL REGLEMENT 

 16        Schermkring Skirmjan 
        www.schermkring-skirmjan.be 
         info@schermkring-skirmjan.be 

Hoofdstuk 4 Wedstrijdmateriaal 

 

Artikel 4.1 Wedstrijdmateriaal is het schermmateriaal dat een schermer nodig heeft om aan 

een wedstrijd deel te kunnen nemen. Leden kunnen wedstrijdmateriaal huren met 

uitzondering van de in art. 2 vermelde kledingstukken. 

Artikel 4.2 Het ter beschikking gestelde wedstrijdmateriaal is niet persoonlijk en wordt voor 

de duur van een tornooi gehuurd. Het materiaal moet ten laatste tijdens de eerste 

training volgend op het tornooi weer worden ingeleverd. 

Artikel 4.3 Indien een schemer tijdens een tornooi geen wedstrijden meer moet schermen 

o.w.v. uitschakeling of het einde van de wedstrijden, kan door een trainer, coach of 

bestuurslid worden gevraagd om dit materiaal in te leveren indien een andere 

schermer dit materiaal nodig zou hebben. Hier moet steeds op worden ingegaan. 

Het is op dat moment de verantwoordelijkheid van de trainer of het bestuurslid 

om te controleren of het materiaal nog in goede staat verkeert. 

Artikel 4.4 De club verbindt zich er toe om wedstijdmateriaal te verhuren dat voldoet aan de 

normen gesteld door VSB en FIE. Hierdoor kunnen er echter geen garanties 

worden gegeven over de beschikbaarheid van het materiaal. Schermers zijn zelf 

verantwoordelijk om dit materiaal tijdig aan te vragen. 

Artikel 4.5 Bij het reserveren van wedstrijdmateriaal moet een huurtarief worden betaald die 

afhankelijk is van het soort materiaal en de hoeveelheid die wordt gehuurd. De 

verhuur van wedstrijdmateriaal is onderworpen aan dezelfde waarborg zoals 

beschreven in Hoofdstuk 3. 

Artikel 4.5.1 Indien de uitrusting onvolledig of beschadigt ingeleverd wordt zal de 

waarborg ingehouden worden. 

Artikel 4.5.2 Bij verlies of onherstelbare schade aan een of meerdere van de gehuurde 

goederen zal de waarborg worden ingehouden en zal het verloren goed 

door de huurder aan nieuwprijs worden vergoed. 
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Artikel 4.5.3 Bij herstelbare schade aan een of meerdere van de gehuurde goederen zal 

de waarborg ingehouden worden. 

Artikel 4.5.4 Bij verlies of onherstelbare schade aan een of meerdere van de gehuurde 

goederen zal de waarborg NIET worden ingehouden en zal het verloren 

goed NIET door de huurder aan nieuwprijs worden vergoed indien; 

a. De schade niet het gevolg was van abnormale onvoorzichtigheid 

b. De schade zich heeft voorgedaan in de lokalen van de club of tijdens 

een door de club georganiseerd of mee georganiseerd evenement. 

Artikel 4.5.5 Bij beschadiging of verlies worden de vervang- of reparatiekosten van het 

materiaal van de waarborg ingehouden. Voor onderstaande gevallen 

moeten echter geen kosten worden betaald door de schermer die het 

materiaal huurt, omdat deze beschouwd worden als normale slijtage: 

a. Een fil de corps die slecht contact geeft. 

b. Een elektrisch wapen dat geen treffers meer registreert. 

c. Een wapen dat breekt tijdens een gevecht op voorwaarde dat de 

schermer die het wapen leent dit wapen niet brak tijdens het uitvoeren 

van een gevaarlijke actie. 

d. De schade niet het gevolg was van abnormale onvoorzichtigheid 

e. Het niet naleven van dit reglement  kan leiden tot het ontzeggen van 

het recht om materiaal te huren. 

Artikel 4.6 Bij het laattijdig inleveren van materiaal moet per begonnen week een boete 

worden betaald die gelijk staat aan de huurprijs. 
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GEDRAGSCODE 

Schermers 

 Toon respect voor je trainer en clubgenoten. 

 Wees trots op je club. 

 Kom naar de club om samen plezier te maken; niet om je af te reageren. 

 Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek 

geweld worden niet geduld. 

 Focus op je mogelijkheden, niet op je tekortkomingen. 

 Durf de trainer aanspreken wanneer er iets schort of wanneer je niet goed in je vel 

zit. 

 Toon respect voor de vrijwilligers die zich voor jou inzetten in hun vrije tijd. 

 Regelmatig en op tijd aanwezig zijn. 

 Verwittig de trainer op tijd als je niet kan komen. 

 Vraag uitleg aan de trainer als je iets niet begrijpt. 

 Draag zorg voor het clubmateriaal dat je mag gebruiken. 

 Winst of verlies,  groet altijd je tegenstander en geef hem een hand 

 Geef de scheidsrechter een hand bij het einde van de wedstrijd. 

 Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig. 

 Respecteer ieders privacy 
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Trainers/ coachen 

 

 Laat iedere sporter ontwikkelen op zijn niveau. 

 Differentieer waar mogelijk. 

Geef trainingen die aangepast zijn aan de leeftijd, het individueel ritme en de 

mogelijkheden. 

 Wees redelijk in je sportieve eisen. 

 Werk met duidelijke afspraken en routine. 

 Toon belangstelling voor al je sporters. 

 Betrek elke sporter maximaal bij de training of wedstrijd. 

 Zorg voor een clubklimaat waarbinnen elke sporter wordt opgenomen. 

 De trainer heeft een voorbeeldfunctie binnen de club 

 Keur verbaal en fysiek geweld af. 

 Toon betrokkenheid 

 Geef aandacht aan de bezorgdheden van ouders en begeleiders. 

 Toon bereidheid tot samenwerking en communicatie met ouders, andere trainers 

 Laat het spelplezier primeren op het resultaat van je sporters. 

 Geef uw sporters de kans om kampioen te worden, maar geef ze ook de kans om 

geen kampioen te worden  

 Communiceer positief: ook non-verbaal! 

 Maak van de sportclub een plaats waar iedereen welkom is en zich thuis voelt 
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Ouders 

 Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie. 

 Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. 

 Wees gul met lof voor inzet en prestatie. 

 Geef steeds positieve kritiek; breek sporters nooit af wanneer het eens wat minder 

loopt. 

 Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt 

gedurende een wedstrijd. 

 Focus op de mogelijkheden van de sporters; schenk niet te veel aandacht aan hun 

tekortkomingen. 

 Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van sporters, 

trainers of scheidsrechters. 

 Wijs medesupporters op een rustige manier op een fair gedrag. 

 Laat je mening horen op een constructieve manier. 

 Gun jouw kind het plezier van de sport. 

 Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers,  zonder hen zou er geen wedstrijd 

zijn. 

 Wees nederig in het verlies en bescheiden bij winst. 
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BIJLAGEN 

 

BIJLAGE 1: Tabel Standaarduitrusting 

SPORT UITRUISTING 

T-Shirt 

Sport broek 

Sportschoenen (die geen strepen nalaten) 

Drinkfles1 

SCHERM UITRUISTING 

Schermvest 

Ondervest 

Schermbroek 

Borstbeschermer 

Wapen 

Schermkousen 

Schermschoenen (ipv gewone sportschoenen) 

ELEKTRISCHE SCHERMUITRUSTING 

Fils de corps 

Elektrisch wapen 

Elektrisch vest 

 

  

 

1 Omwille van de coronamaatregelen zijn de drankfonteintjes tijdelijk niet beschikbaar. 
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BIJLAGE 2: Tabel samenvatting hoofdstuk 2 

Uitrusting Verplicht vanaf 

Handschoen Bij aansluiting 

Ondervest (800N) 
Ten laatste 6 maand na 

aansluiting 

Borst beschermer 

Ten laatste 6 maand na 

aansluiting 

(meisjes & dames) 

Niet verplicht (jongens) 

Kousen 
Vanaf deelname aan 

wedstrijden 

Masker Ten laatste vanaf 2e seizoen 

 

BIJLAGE 3: Tabel tarieven van huur & waarborg trainingsmateriaal 

Periode Waarborg Huur 

1e seizoen 50,00 EUR 25,00 EUR 

2e seizoen en volgende 50,00 EUR 55,00 EUR 

 

BIJLAGE 4: tabel tarieven huur wedstrijdmateriaal 

Uitrusting Floret Degen 

Masker (1600N) 2,00 EUR 2,00 EUR 

Wapen 2,00 EUR 2,00 EUR 

Elektrisch vest 2,00 EUR / 

Fils de corps 2,00 EUR 2,00 EUR 

Masker kabel 2,00 EUR / 

Vest (800N) 2,00 EUR 2,00 EUR 

TOTAAL VOLLEDIGE KIT 12,00 EUR 8,00 EUR 
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BIJLAGE 5: tabel tarieven lidgeld seizoen 2021-2022 

 

 Tarief 
Verlaagd tarief (*) 

Corona 

Basistarief 200,00 EUR 155,00 EUR 

Basistarief 

Bijkomend gezinslid 180,00 EUR 150,00 EUR 

Nieuwe leden 130,00 EUR 130,00 EUR 

Studenten  

(licentie+ 10 beurten) 45,00 EUR + 35,00 EUR 45,00 EUR + 35,00 EUR 

Sociaal tarief Mogelijk op aanvraag 
* Enkel van toepassing op zij die lid waren voor 2020-2021 
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Dit reglement is van toepassing gedurende het seizoen van 2021-2022 en treed in werking de 

eerste dag van het seizoen per besluit van de algemene vergadering van 17 juni 2021.  


