HUISHOUDELIJK REGLEMENT
MECHELSE ZWEMSCHOOL 2021-2022
1 ALGEMEEN
1.1
1.2

1.3

1.4

Alle beslissingen van de Mechelse Zwemschool, bepalingen tarieven, aanpassing reglement,
opmaak kalender, … worden in samenspraak met het bestuursorgaan genomen.
Je bent een lid van de Mechelse Zwemschool vanaf het moment dat je het lidgeld betaald
hebt. Vanaf het moment van betaling geef je je akkoord met het huishoudelijk reglement van
de Mechelse Zwemschool en het stedelijk zwembad.
Dit reglement is beschikbaar op de website en kan na elk seizoen aangepast worden na
goedkeuring door het bestuursorgaan van de vzw. Deze wijziging wordt gemeld op de
website en infobord in het zwembad.
De Mechelse zwemschool bestaat uit verschillende opleidingen:
• Babyzwemmen (1 tot 2 jaar)
• Zwemopleiding crawl (voor kinderen vanaf 4 jaar)
• Zwemopleiding schoolslag (voor kinderen vanaf 4 jaar + slagen voor eindtermen
crawlopleiding & waterveiligheidstest)
• Volwassenopleiding (vanaf 18 jaar): start to swim beginner (leren zwemmen) – start to
swim gevorderd (stijl verbetering)
• G-werking (tot 12 jaar)
• Privé-Zwemmen
Het is verboden foto’s of filmpjes te maken zonder expliciete toestemming van de
zwembadverantwoordelijke.

2 INSCHRIJVINGEN
2.1 Je kan voor de Mechelse Zwemschool inschrijven via een online systeem:
2.2 Twee keer per academiejaar wordt er een inschrijvingsmoment georganiseerd op de laatste
woensdag voor de kerstvakantie en de laatste woensdag van juni. De exacte data worden
vermeld op de website en uitgehangen aan het infobord in het zwembad. Indien hiervan
afgeweken wordt zal dit steeds via de website of sociale media gecommuniceerd worden.
De inschrijvingen worden telkens om 10u online geopend.
2.3 Om online in te schrijven dien je een online ouder-account aan te maken en je zoon/dochter
aan deze account te koppelen met gebruik van zijn/haar rijksregisternummer. Alle informatie
rond online inschrijven kan je op volgende webpagina vinden
https://webshopmechelen.recreatex.be/Home.

3 DOORSCHUIVEN
3.1

Doorschuiven naar een volgende groep gebeurt wanneer de zwemmer de competenties of
eindtermen verbonden aan zijn/haar groep onder de knie heeft. De beoordeling hiervan
behoort exclusief toe aan de lesgever/trainer van deze groep.
De beoordeling en de doelstellingen worden bijgehouden via een online
leerlingenvolgsysteem. Dit systeem kan je steeds raadplegen via je persoonlijk account
waarmee je hebt ingeschreven. Heb je vragen over de beoordeling, dan spreek je de
zwemschoolverantwoordelijke aan.

4 INTEGRITEIT
4.1

Iedereen binnen de Mechelse Zwemschool moet zich veilig voelen. Elke vorm van
ongewenste omgangsvormen zoals seksueel overschrijdend gedrag, beledigingen,
discriminatie, bedreiging, geweld en dergelijke worden niet getolereerd. Dit geld in en rond
het zwembad, de kleedkamers, douches en tijdens alle activiteiten van de Mechelse
Zwemschool.
Wanneer er zich een incident voordoet is het uiterst belangrijk dit te melden aan één van de
verantwoordelijken van de Mechelse Zwemschool. De verantwoordelijke zal u in contact
brengen met de Club-API (aanspreekpunt integriteit)
Enkel op deze manier kunnen we samen met de betrokkenen de nodige maatregelen treffen
om verdere incidenten te voorkomen.

4.2 Pestgedrag wordt absoluut niet getolereerd en zal door het bestuursorgaan op gepaste
wijze worden gesanctioneerd. Herhaaldelijk pestgedrag kan leiden tot een uitsluiting uit de
Mechelse Zwemschool.
4.3 De Mechelse Zwemschool voert een absolute nultolerantie tegenover het gebruik of bezit
van drugs. Leden die betrapt worden op het gebruik of bezit van illegale middelen, riskeren
uitsluiting uit de Mechelse Zwemschool.

5 LIDGELD
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9

5.10

Het bestuursorgaan van de vzw bepaalt elk jaar het lidgeld.
Het lidgeld kan elk jaar aangepast of geïndexeerd worden.
Het lidgeld wordt opgedeeld en betaald in 2 reeksen.
Elke reeks telt 16 lessen en kost 120 EUR.
Indien u over een Uitpas met kansentarief beschikt kan u deze gebruiken binnen onze
zwemschool. U betaalt in dit geval 20% van het lidgeld.
Het lidgeld dekt de administratiekosten verbonden aan de aansluiting van een lid,
verzekering, inkom van het zwembad, vergoeding trainers, aankoop materiaal, ...
Er worden geen lessen terugbetaald met uitzondering van:
• Het volledige inschrijvingsgeld wordt enkel terugbetaald indien je ten laatste drie weken
voor de start van een lessenreeks wenst te annuleren.
• Indien je tussen de drie weken en twee weken voor de start van de lessenreeks
annuleert, krijg je 50 % terugbetaald.
• Twee weken voor de start van de lessenreeks wordt er geen inschrijvingsgeld meer
terugbetaald.
Leden dienen tijdig hun lidgeld te betalen/te verlengen. Het lidgeld dient steeds 2 weken
voor de start van de reeks aan de zwemschool overgemaakt te zijn.
De aankoop van een lidkaart is een éénmalige verplichte kost (2,5 euro).
Bij een eerste inschrijving ontvang je, na betaling, je badge die je te allen tijde moet mee
hebben. Bij verlenging naar een volgend seizoen, wordt op deze kaart je nieuwe lessenreeks
geactiveerd.
Sommige ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. De formulieren die uw
lidmaatschap binnen onze zwemschool bewijzen worden 2 x per jaar doorgestuurd naar het
mailadres waarmee u uw zoon/dochter heeft ingeschreven. De mails worden in september
en januari verstuurd.

6 LEDEN
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5
6.6

6.7

Elk lid gebruikt steeds zijn badge bij het betreden van het zwembad tenzij anders
aangegeven. Indien je de badge niet gebruikt zal de toegang tot het zwembad worden
ontzegd. Een lid is pas verzekerd vanaf het moment dat de badge gecontroleerd is aan de
toegang.
De Mechelse Zwemschool verwacht van zijn leden dat zij zich keurig en beleefd gedragen
tegenover het personeel van het zwembad, trainers en andere leden.
Indien een lid medische problemen heeft, moet dit bij inschrijving of ten laatste bij aanvang
van de eerste les, gemeld worden.
Eens de kinderen aangesloten zijn bij de Mechelse Zwemschool verwachten we dat de
kinderen minstens 50 % van de reeks aanwezig zijn, behalve wanneer het kind ziek is. Bij
een grote afwezigheid zal de ouder hierop aangesproken worden en zal gezocht worden
naar een oplossing.
Kinderen onder de 12 jaar die zonder volwassen begeleider deelnemen aan een lessenreeks
worden steeds in de kleedkamer opgehaald en teruggebracht door een lesgever.
Op lesdagen is iedereen 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig. Op deze manier kan
iedereen zich rustig klaarmaken en kan de les op tijd beginnen. De kinderen zullen de
kleedzaal ook maar 15 minuten voor aanvang van de les mogen betreden.
De leden verlaten de kleedzaal ten laatste 15 minuten na het einde van de les.

6.8 In de kleedkamers wordt niet gespeeld. Afval wordt achtergelaten in de vuilnisbak. De
kleedkamers of individuele kleedhokjes worden steeds proper achtergelaten. Blijf voor en na
de trainingen niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk.
6.9 Er wordt niet gegeten in de kleedkamers. Water in een drinkbus is wel toegelaten.

7 SCHADE OF DIEFSTAL
7.1 De Mechelse Zwemschool is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal.
7.2 Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, vragen wij om zo weinig mogelijk waardevolle
voorwerpen mee te brengen naar de zwemles.
7.3 Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen betekent directe uitsluiting uit de Mechelse
Zwemschool en zal gerechtelijk vervolgd worden.
7.4 Alle leden dragen zorg voor het materiaal van de Mechelse Zwemschool. Beschadigingen
van welke aard ook, worden onmiddellijk aan de trainer of aan de kassa gemeld.
7.5 Elke zwemmer is persoonlijk verantwoordelijk voor aangerichte schade, hetzij aan het
materiaal dat door de Mechelse Zwemschool ter beschikking wordt gesteld, hetzij aan de
voorzieningen/accommodatie in/aan het zwembad.
7.6 Bij opzettelijk toebrengen van schade aan de accommodatie van de club zal hij/zij hiervoor
verantwoordelijk worden gesteld en de daaruit voorkomende kosten zelf dienen te betalen.

8 KLEDING EN MATERIAAL
8.1

Alle leden komen in correcte zwemkledij naar de zwemles zoals voorgeschreven in het
huishoudelijk reglement van het zwembad.
8.2 Het dragen van een badmuts is verplicht. U kan deze badmuts aankopen aan de kassa van
het zwembad.
8.3 Het dragen van een zwembril is niet verplicht maar sterk aangeraden vanaf groep 3.

9 REGELS VOOR OUDERS
9.1

Ouders begeven zich nooit in het zwembad tijdens de lessen en/of de trainingen. Ouders
kunnen plaatsnemen op de tribune of in de cafetaria. Indien u als ouder zelf op de tribune zit
vragen wij u om uw kind niet te storen tijdens de les.
9.2 Ouders mengen zich tijdens de training niet met de inhoud van de les. Dat is het werkgebied
van onze trainers.
Wie toch vragen of bedenkingen heeft, kan daar na de zwemles in alle rust over praten met
de trainer en/of de betrokken coördinator. Tijdens de les zal de trainer geen vragen
beantwoorden. Dit voor de veiligheid van de les te bewaken.
9.3 Indien er zich problemen voordoen, dient dit zo snel mogelijk met de verantwoordelijke
besproken te worden om spoedig tot een oplossing te komen.

10 VERZEKERING
10.1 Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering van de Mechelse Zwemschool, moet het
door de geneesheer ingevulde aangifteformulier (bij de coördinator of aan de kassa te
verkrijgen), samen met een klevertje van de mutualiteit, binnen de 5 kalenderdagen na het
ongeval binnen worden gebracht aan de kassa van het zwembad.
10.2 Vergeet eventuele nazorg niet aan te duiden op het formulier, zodat deze eveneens kan
worden terugbetaald.

11 UITSLUITING OF STOPZETTING DEELNAME AAN DE MECHELSE ZWEMSCHOOL
11.1

Een lid kan uitgesloten worden van de zwemschool:
• Bij herhaaldelijk wangedrag of het moedwillig toebrengen van schade aan het zwembad
of aan derden.
• Bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement en/of de gedragscode van het
zwembad.
• Bij het niet betalen van het lidgeld na een verwittiging per email.
• Bij uitsluiting wordt steeds de door de statuten voorgeschreven procedure gevolgd.
• Bij uitsluiting wordt niet overgegaan tot het geheel of gedeeltelijk terugbetalen van het
lidgeld of andere vergoedingen.

