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Huishoudelijk reglement van de Sportkring van BNP Paribas Fortis 

 

  

I.  ALGEMENE BEPALINGEN  

Art.1- De Raad van Bestuur van de Sportkring bepaalt dit reglement, evenals alle  wijzigingen en 
maatregelen nodig voor zijn uitvoering. 

 Art.2 Dit reglement moet volledig nageleefd worden en elk lid is er de facto aan gehouden vanaf het 
moment van zijn toelating tot de Sportkring. 

 Art.3 Elke inbreuk op het reglement kan leiden tot sancties en zelfs uitsluiting, indien de Raad van 
Bestuur dit nodig acht. 

Art.4 Een kopie van dit reglement hangt uit in de inkomhal van het clubhuis en is gepubliceerd op de 
internet- en intranetsites van de Sportkring. Elk lid kan een kopie aanvragen bij het secretariaat. 

Art.5 Alle effectieve leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van 
de Sportkring. Deze vindt jaarlijks plaats in de loop van de maand juni in het Clubhuis. De uitnodiging 
hiervoor wordt vooraf gepubliceerd op de internet- en intranetsites van de Sportkring. De dagorde 
van de vergadering wordt opgenomen in de uitnodiging. 

 

 II. Toelating en inschrijving van de leden  

Wie kan lid worden? 

Art.6 Elk personeelslid van BNPPF en haar filialen kan lid worden van de Sportkring. 

Art.7 Partners en kinderen die onder hetzelfde dak wonen, kunnen zich inschrijven aan dezelfde 
voorwaarden als een personeelslid. 

Art.8 De kandidaturen van niet-personeelsleden van BNPPF (externe leden) moeten ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de Raad van bestuur van de Sportkring. 

Art.9- Personen extern aan de bank, schrijven zich in aan de voorwaarden gepubliceerd  op de 
internet- of intranetsite van de bank. 

Art.10 De Raad behoudt zich het recht haar beslissing om een externe kandidaat te weigeren niet te 
motiveren. 
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Hoe kan men lid worden? 

Art.11 Om zich als lid in te schrijven, dienen de kandidaten het lidmaatschapsformulier, dat 
beschikbaar is op de internet- of intranetsites van de Sportkring, in te vullen en op te sturen naar het 
secretariaat. Een kopie van dit formulier kan ook aangevraagd worden bij het secretariaat. 

Art.12 Om een minderjarige in te schrijven, moet de ouder, de persoon die de ouderlijke macht 
vertegenwoordigt of de voogd de aanvraag indienen. 

 Hoe kan men zijn lidmaatschap stopzetten? 

Art.13 Elk lid heeft de mogelijkheid om zijn lidmaatschap stop te zetten op eenvoudige schriftelijke 
aanvraag, over te maken aan het secretariaat van de Sportkring.  

Uitnodiging van een niet-lid 

Art. 14 Elk lid van de Sportkring mag niet-leden uitnodigen, het is zijn verantwoordelijkheid om hen 
te vergezellen en in te schrijven in het register voor genodigden dat hiervoor ter beschikking is in het 
Clubhuis. 

Art. 15  Het is uitgenodigde niet-leden niet toegestaan deel te nemen aan sportactiviteiten, behalve 
aan tennis. Hiervoor moeten ze 10 euro per persoon per uur betalen. Dit is echter beperkt tot 5 maal 
per jaar.  

Art. 16 Het uitnodigende clublid draagt de verantwoordelijkheid voor zijn genodigde(n). 

 

III. Lidgelden 

Jaarlijks lidgeld 

Art. 17 De betaling van het jaarlijkse lidgeld voor de leden van de  Sportkring gebeurt via 
domiciliëring. Het aanvraagformulier voor deze domiciliëring kan men terugvinden op de internet- en 
intranetsites van de Sportkring. Het kan ook verkregen worden bij het secretariaat. 

Art. 18 Lidgelden en/of supplementen  worden betaald in het begin van het jaar en hebben 
betrekking op het kalenderjaar. Uitgezonderd zijn de lidgelden en/of supplementen voor de 
wintersecties, hiervoor moet men betalen voor 30 september, deze hebben betrekking op het hele 
seizoen, dat loopt over 2 kalenderjaren (afgezien van de betalingen via domiciliëring die worden 
gedaan in april). 

Art. 19 Het bedrag van het jaarlijkse lidmaatschap van de Sportkring wordt bepaald door de Raad van 
Bestuur. 

Art. 20 Om het clubhuis te betreden of deel te nemen aan sportactiviteiten, moeten de leden hun 
lidgeld en/of de supplementen betaald hebben. De leden krijgen na betaling een lidkaart, die ze 
moeten kunnen voorleggen bij elke clubactiviteit of bezoek aan het clubhuis. De leden van de Raad 
van Bestuur, de afgevaardigden en het personeel van het Clubhuis zijn gemachtigd om deze 
lidkaarten op te vragen. 



3 
 

Art. 21 Het gebruik van de lidkaart is strikt persoonlijk. 

Supplementen van secties 

Art.22 Het bedrag van de te betalen supplementen per sectie zijn beschikbaar op de internet- en 
intranetsites van de Sportkring. 

Art. 23 Het bedrag van de supplementen per sectie wordt bepaald door de Raad van Bestuur. 

Art. 24 Alle supplementen die niet via domiciliëring worden geregeld, moeten absoluut betaald zijn 
voor de eerste sportactiviteit van het nieuwe seizoen. 

Art. 25 Bij te late betaling van het supplement van een sectie zal de afgevaardigde van deze sectie 
een herinnering sturen. Als het lid binnen de maand na deze herinnering zijn supplement niet 
betaald heeft, wordt dit door de afgevaardigde beschouwd als een ontslagname en zal het lid zijn 
lidkaart aan het secretariaat moeten terugbezorgen. 

 

IV. Secties van de Sportkring 

Art. 26 Elke sectie wordt geleid door één of meerdere afgevaardigden, aangesteld door de Raad van 
Bestuur na voordracht van de sectie. 

Art. 27 De afgevaardigde heeft als opdracht de sectie op sportief en administratief vlak te 
organiseren, met respect voor het huishoudelijk reglement en de beslissingen genomen door de 
Raad van Bestuur. 

Art. 28 De afgevaardigde zorgt voor een goede teamspirit binnen zijn sectie. 

Art. 29 De afgevaardigde is verantwoordelijk voor de inhoud van de internet- en intranetpagina van 
zijn sectie op de site van de Sportkring. 

Art. 30 De afgevaardigden van de secties komen één maal per jaar samen op een datum vastgelegd 
door de Raad van Bestuur. 

Art. 31 Tijdens deze jaarlijkse vergadering mogen de afgevaardigden hun voorstellen voorleggen aan 
de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat deze minstens 8 dagen voor de vergadering werden 
neergelegd bij het secretariaat van de Sportkring. De beslissingen worden genomen door de Raad 
van Bestuur en opgenomen in het proces-verbaal. 

 

V. Verzekering 

Art. 32 De leden van de Sportkring zijn verzekerd van zodra hun lidgeld is betaald. 
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VI. Orde en netheid 

Art. 33 Alle leden worden geacht de infrastructuur van de Club in goede staat en proper te houden. 
Eventueel zullen de leden verantwoordelijk worden gehouden voor de schade toegebracht aan 
materiaal en/of infrastructuur van de Club. Na vaststelling door de Raad van Bestuur zullen ze deze 
schade moeten vergoeden.  

Art. 34 Het gebruikte materiaal moet terug worden opgeborgen. 

Art. 35 De Sportkring is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan persoonlijke 
voorwerpen in de vestiaires. 

Art. 36 Het gebruik van de douches is enkel toegestaan aan spelers. 

Art. 37 Om hygiënische redenen zijn sportzakken niet toegelaten in het restaurant van het Clubhuis. 
Het is eveneens verboden om tassen, ook handtassen, op de tafels van het restaurant te plaatsen. 

Art. 38 Dieren zijn niet toegelaten in de Club, op uitzondering van geleidehonden. 

Art. 39 Het is verboden te roken in het Clubhuis. 

 

VII. Specifieke bepalingen 

Art. 40 Van elke bezoeker of lid van de Sportkring wordt gepaste kledij, gedrag en taal verwacht. 

Art. 41 Niemand, buiten het personeel van het Clubhuis, mag de zone achter de bar en de keuken 
betreden, tenzij met specifieke toelating. 

Art. 42 Fietsen dienen gestald te worden in de hiervoor bestemde zone en vallen onder de 
verantwoordelijkheid van hun eigenaar. 

Art. 43 Geen enkele publiciteit of oproep, zelfs voor het goede doel, is toegelaten, tenzij toelating 
werd gegeven door de Raad van Bestuur. 

Art. 44 Kinderen tot 12 jaar moeten in de Club steeds vergezeld zijn van een volwassene. Indien een 
kind zonder toezicht iets overkomt, ontkent de Club alle verantwoordelijkheid. 

 

VIII. Contact 

Adres van de Club en van het secretariaat: Kruisbooglaan 22 te 1170 Watermaal-Bosvoorde 

Internet site: http://www.csk-wb.be 

 

 

http://www.csk-wb.be/

