Administratie

Interesse om aan te sluiten?
Is je sportclub actief in de zwemsport? Dan verwelkomt de Vlaamse Zwemfederatie je met open armen!
We hebben hieronder even alle voordelen opgelijst om de twijfelaars over de streep trekken.

Welke voordelen biedt een aansluiting?
Goede verzekering
(BA+LO)voor alle clubleden
met betrekking tot
sportactiviteiten

Voordeeltarieven voor
clubs die zelf polissen
afsluiten voor
bestuursaansprakelijkheid
als vzw

Mogelijkheid om in te
stappen in het Jeugdfonds

Stemrecht op de
Algemene Vergadering

Mogelijkheid tot
ondersteuning voor je club
via het Dynamo Project

Competitiewedstrijden
voor sporters in alle
disciplines

Een e-mailadres voor
officiele documenten,
makkelijk om te
communiceren!

Makkelijk te gebruiken
wedstrijdprogramma voor
het zwemmen (SPLASH)

Een online programma
waarin je makkelijk je
administratie en
boekhouding kunt
bijhouden (Assist)

Administratieve en
sporttechnische
ondersteuning door
professionele
medewerkers

Alle aangesloten en
geregistreerde clubleden
zijn automatisch verzekerd
als vrijwillige helpers
(BA+LO)

Skill-up: online software
pakket waarmee trainers
en begeleiders een
trainingsprogramma
kunnen opmaken

Paco-wedstrijdconcept
voor 6-12 jarigen en de
recreatieve
jeugdzwemmer

Aanspreekpunt Integriteit
(API) ter beschikking voor
advies

Ondersteuning door
ethische commissie bij
gevallen/vermoeden van
grensoverschrijdend
gedrag

Opleidingen en
bijscholingen voor trainers
en bestuurders

Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87
info@zwemfed.be - www.zwemfed.be

Administratie

Kan iedereen aansluiten?
Wij stellen geen hoge eisen voor de clubs die bij onze federatie willen aansluiten. Er zijn maar 3 voorwaarden
om te kunnen aansluiten bij de Vlaamse Zwemfederatie. We lijsten ze even op voor jullie!

Rechtspersoonlijkheid
vzw bezitten

Zetel hebben in het
Nederlands taalgebied
of in het tweetalig
gebied Brusselhoofdstad.

De zwemclub moet een
autonome, plaatselijke
sportvereniging zijn
met als doelstelling het
organiseren van
zwemsportactiviteiten

Administratieve formaliteiten?
Het verzoek tot aansluiting moet schriftelijk of via e-mail gericht worden aan de VZF.
De kandidaat-club stuurt de ingevulde infofiche (zie verder) en vzw-statuten op.

Club- en ledenbijdrage?
€ 5 jaarlijks lidgeld/aangesloten lid (incl. verzekering)

€ 30 jaarlijkse licentie competitie

€ 15 jaarlijkse licentie afgevaardigde/official

€ 110 jaarlijkse clubbijdrage (per stem)

Hoe bepalen we het aantal stemmen voor de Algemene vergadering?
•
•
•
•

Min. 250 leden
Min. 75 licenties
Deelname aan officiële wedstrijden
Deelname aan Vlaamse of nationale kampioenschappen en jeugdkampioenschappen in verschillende
disciplines.
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Aansluitingsformulier
VERENIGING
Verenigingsnaam
Afkorting (max. 5 karakters)
Website
Clubrekeningnummer
Ondernemingsnummer

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Straat + nr. (bus)
Postcode + gemeente
Provincie

CLUBCONTACT
Voornaam + naam
Tel./GSM
E-mail
Adres secretariaat
Verantwoordelijke Assist
(voornaam + naam + e-mail)

RAAD VAN BESTUUR
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
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SPORTAANBOD
Zwemmen
Waterpolo
Artistiek zwemmen
Schoonspringen

HOOFDZWEMBAD
(naam + adres)
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BIJDRAGEN 2019
Clubbijdrage (per stem)
Lidgeld & verzekeringspremie (zowel C.V. als N.V.)
Competitievergunningsrecht (alleen C.V.)(*)
Voor zwemmen
Voor waterpolo
Voor synchro
Voor schoonspringen
Voor official
Startgelden zwemmen
Zwemmen
open water individueel
Officialopleiding zwemmen/open water:
Inschrijvingsgelden zwemmen:
Flanders Speedo cup individueel
Flanders Speedo cup ploeg
Vlaams Zwemkampioenschappen individueel
Vlaams Zwemkampioenschappen ploeg
Vlaamse Zwemkampioenschappen jeugd individueel
Vlaamse Zwemkampioenschappen jeugd ploeg
Vlaams Zomercriterium individueel
Vlaams Zomercriterium ploeg
Inschrijvingsgelden synchro:
Vlaamse kampioenschappen (sen/masters)
Per deelnemer
solo
duet
team
combo
Vlaamse kampioenschappen (min)
Figuren
solo
duet
team
combo
Vlaamse kampioenschappen (jun/kad)
Figuren
solo
duet
team
combo
Forfaitaire heffingen waterpolocompetitie:
per wedstrijd
in afd. I+II+III+IV SH
in afd. I/R+II/R+III/R
in afd. U11-U13-U15-U17-DAMES
Forfaitaire heffingen Synchrowedstrijden:
Per deelneemster

(*) de inning gebeurt pas in jaar daarop

€
110,00
5,00
30,00
30,00
30,00
30,00
15,00

0,70
2,20
15,00
7,00
10,00
7,00
10,00
5,00
7,00
6,00
8,00
3,00
9,00
12,00
14,00
14,00
3,00
4,00
5,00
7,00
7,00
3,00
5,00
7,00
8,00
8,00
3,20
1.70
1,70
0,50
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BOETEN 2019

€

ADMINISTRATIEVE BOETEN
Niet-tijdig betalen van de debetrekening/per maand vertraging
Afwezigheid club op de Algemene Vergadering(en) V.Z.F.
WEDSTRIJDBOETEN
Niet in bezit zijn van een C.V.
Forfait voor finale na reglementaire tijdsduur
Te leveren Officials zwemmen:
zwemmen
0, 1 of 2 zwemmers : geen officials
vanaf 3 zwemmers : 1 official
vanaf 10 zwemmers : 2 officials
vanaf 20 zwemmers : 3 officials
vanaf 30 zwemmers : 4 officials
vanaf 40 zwemmers : 5 officials
vanaf 50 zwemmers : 6 officials
vanaf 60 zwemmers : 7 officials
vanaf 70 zwemmers : 8 officials
vanaf 80 zwemmers : 9 officials
vanaf 90 zwemmers : 10 officials
Boete wegens tekort aan Officials zwemmen:
1 official tekort
2 officials tekort
3 officials tekort
4 officials tekort
5 officials tekort
Vanaf 6 officials tekort

+10%
125,00
100,00
50,00

Lange afstandszwemmen
(800m/1500m)
vanaf 1 zwemmer : 1 official
vanaf 10 zwemmers :
idem “zwemmen”

15,00
50,00
105,00
180,00
275,00
55,00 per official tekort

Boete wegens tekort aan Officials Open water:
3 tot en met 9 zwemmers : 1 official
10 tot en met 19 zwemmers : 2 officials
vanaf 20 zwemmers : 3 officials

15,00

Boete wegens tekort aan Officials Open water op Lange afstand wedstrijden
1 tot en met 9 zwemmers : 1 official

15,00

(boete wordt berekend per ontbrekende official)

Overschrijding wedstrijdduur:

Eerste kwartier (15minuten): geen boete
Tweede kwartier (15-30minuten): 250 euro
Per begonnen volgend kwartier: +500 euro/kwartier

Vanaf 15 min tot 30 min
vanaf 30 min tot 45 min
vanaf 45 min tot 60 min
vanaf 60 min tot 75 min
…
Zwemmen
Niet naleven van de reglementen
Niet naleven van de reglementen (ref wedstrijdkalender VZF),
laattijdige inschrijving voor FSC, VJK, VK & zomercriterium

250,00
750,00
1250,00
1750,00
50,00
350,00

Synchro
Tekort medewerker en/of juryleden
Niet naleven van reglementen

30,00
50,00

Waterpolo
Niet naleven van reglementen

50,00

