Huishoudelijk reglement
Gedragscode

Integriteit

Dit huishoudelijk reglement wordt
op de website van Aspen geplaatst
zodat het ten allen tijde voor al
de huidige en toekomstige leden
raadpleegbaar is.
Door de betaling van het lidgeld
en
door
het
deelnemen
aan
trainingen en/of wedstrijden onder
de vlag van Aspen, verklaart het
lid
zich
akkoord
met
dit
huishoudelijk
reglement.
Ook
trainers en ouders zullen zich aan
dit
huishoudelijk
reglement
houden.

beslissen conform onze waarden,
waarbij
persoonlijk
belang
ondergeschikt
is
aan
het
clubbelang

Door lid te worden van Aspen
racing team vzw verklaren ouders,
renners en trainers zich akkoord
met dit reglement. Het clubbestuur
behoudt zich het recht om voor
alle
nodige
regelingen,
schikkingen en besluiten te
nemen in het gezamenlijk belang
van de club Aspen racing team vzw.
Zowel onze toekomstige leden als
de
actieve,
passieve
en
uitgenodigde trainers zullen zich
aan dit huishoudelijk reglement
houden. Zij zullen er eveneens mee
op toezien dat onze leden zich aan
deze regels houden.
Zowel leden als trainers zullen
zich aan de Aspen –leuze houden :
ASPEN IS FIER.

Fairplay

Deze gedachte is steeds
aanwezig
bij
onze
leden
en
sympathisanten

Engagement

:

:

We

handelen

Lidmaatschap

en

van

onze
club
vereist
een
breed
engagement van al ons leden om mee
te helpen om de clubdoelstellingen
te realiseren

Respect

: We hebben respect voor

alle leden van onze club en voor
alle bezoekers. We behandelen de
voor ons ter beschikking gestelde
materialen en accommodaties met
respect.
1. Betaling lidgelden:
Het
lidmaatschap
loopt
van
1
augustus tot 31 juli van het
daaropvolgende
jaar.
Het
lidmaatschap
geeft
recht
op
deelname aan de
trainingen en
bovendien kan het lid genieten van
alle voordelen die in clubverband
bekomen of toegekend worden. De
bestaande
leden
die
hun
lidmaatschap wensen te hernieuwen
dienen weer lidgeld te betalen
uiterlijk voor de eerste wedstrijd
begin
september.
Nieuwe
leden
betalen hun lidgeld naargelang hun
aansluitingsdatum.
2 a. Het boekjaar van Aspen racing
team vzw wordt ingedeeld in een
actieve periode (september tot aan
de paasvakantie) en een passieve
periode (vanaf de paasvakantie tot

eind augustus. Enkel tijdens de
actieve periode zal er worden
getraind.
Deze
periode
wordt
ingedeeld
in
4
perioden
wat
betreft
de
betaling
van
het
trainingsgeld voor nieuwe leden:
- periode 1:eerste training
t.e.m.31/10: betaling 4/4 van
het lidgeld
- periode 2:01/11 tot en met
31/12
betaling ¾ v. lidgeld
- periode 3:01/01 tot en met 28/2
betaling ½ v. lidgeld
- periode 4: 01/03 t.e.m. laatste
wedstrijd
betaling
1/4
v.
lidgeld
b.
Het
pistegeld
wordt
rechtstreeks aan skidôme betaald.
3. De aansluiting bij sneeuwsport
Vlaanderen
is
onafscheidelijk
verbonden
met
het
eigen
clublidmaatschap. De betaling van
dat lidgeld geeft recht op een
verzekering
en
dient
aan
de
aangestelde
clubverantwoordelijke
betaald te zijn ten laatste voor
de eerste wedstrijd waaraan het
lid deelneemt of ten laatste voor
de vervaldag van
zijn lopende
verzekering. Na deze datum zijn de
niet
aangeslotenen
niet
meer
verzekerd
wat
betreft
skiongevallen
zowel
ten
persoonlijke titel als tegenover
derden. Bijgevolg kunnen zij niet
deelnemen aan de door de VSSF
erkende
wedstrijden
op
de
kunstpistes en ook niet aan de
clubtrainingen. Alle renners zijn
gehouden zichzelf op de hoogte te
stellen
van
de
geldende

reglementering(zie
rennersvademecum)
4. De renners
dienen zichzelf
spontaan aan te melden bij de
clubverantwoordelijke
voor
hun
inschrijving en betaling van het
startgeld voor deelname aan elke
door de club erkende wedstrijd op
de kunstpistes en dit uiterlijk op
de woensdag voor de wedstrijd.
5. Van de leden-renners van de
hoogste groep wordt gevraagd aan
zoveel mogelijk wedstrijden op de
kunstpistes deel te nemen in zowel
de
openingsals
de
sluitingswedstrijden. De deelname
wordt niet verplicht, maar is
wenselijk. De leden van de andere
groepen die de leeftijd van 12
jaar bereikt hebben wordt gevraagd
om aan minstens de helft van de
wedstrijden deel te nemen, (6 van
de 12 wedstrijden)
Voor de ouders van de renners en
andere
geïnteresseerden
volwassenen die zich vooral op de
piste wensen te amuseren en hun
niveau
wat
willen
bijschaven
worden
er
speciale
mastertrainingen georganiseerd.
Indien
er
voldoende
aanwezigen
zijn wordt er een extra trainer
aangesteld voor de mastertraining.
6. Alle nuttige mededelingen naar
de renners en de ouders toe worden
via mail aan hen bezorgd.
7. Licentieleden
Het lidgeld van de licentieleden
bestaat uit het bedrag van de
verzekering, van de licentie +
extra
administratiekosten
aangerekende
door
Aspen.
De

licentieleden
betalen
in
ieder
geval hun wedstrijden. Zij houden
zich
aan
de
voorwaarden
qua
uniform. (zie punt 9j)
8. Ingeval van inactiviteit van
minstens 2 maanden tengevolge een
kwetsuur of ziekte kan men bij
indiening van bewijs hiervan een
gedeelte van het betaalde lidgeld
het volgend seizoen recupereren.
Er wordt in geen enkel geval
lidgeld
terugbetaald.
Voor
de
berekening van het te verrekenen
bedrag
wordt
het
betaalde
inschrijvingsgeld
vermenigvuldigd
met de breuk waarbij de teller het
aantal
inactiviteittrainingen
betreft en de noemer het aantal
trainingen van het lopend seizoen.
9.
Wat
de
trainingen
op
de
kunstpistes
betreft
gelden
de
hiernavolgende regels:
a) Ongeoorloofd gedrag wordt niet
getolereerd.
b) Renners en leden schrijven in
voor de trainingen via een doodle
die
speciaal
hiervoor
werd
opgesteld.
c) De renner die op de training
afwezig is dient aan zijn trainer
bij de eerstvolgende training de
reden voor zijn afwezigheid mee te
delen.
Langdurige afwezigheid dient zo
vlug mogelijk te worden gemeld aan
de hoofdtrainer of het bestuur.
d) Elk lid is verantwoordelijk
voor
eigen
materiaal
en
het
onderhoud ervan.
e) Iedere renner is verplicht de
trainer te helpen met het opbouwen
en afbreken van de slalom.

f) Het is verplicht de gepaste
beschermuitrusting incl. valhelm
te dragen. Het nalaten ervan is op
eigen risico van
de betrokken
renner.
g) De renners zijn verplicht om
aan
de
evt.
conditietrainingen
deel te nemen.
h)
Iedere
renner
volgt
de
opdrachten
op
die
de
trainer
geeft,
de
trainer
bepaalt
de
oefeningen en de renner zal de
oefeningen
naar
eigen
kunnen
uitvoeren.
i) Voor eventuele
klachten of
problemen omtrent de trainingen
kan je steeds terecht bij de
hoofdtrainer. De hoofdtrainer legt
eventuele problemen voor aan het
bestuur die op zich een oplossing
van het probleem aanbiedt. Het
bestuur heeft de mogelijkheid de
renner in kwestie en de trainer
bij zich te roepen om het probleem
te bespreken en op die manier een
consensus te bereiken.
j)
De leden van Aspen (ook
licentieleden) wordt gevraagd om
het uniform van Aspen aan te
kopen.
(jas
of
trui)
Zij
verschijnen
in
uniform
op
de
wedstrijden
en
op
de
prijsuitreiking.
Ook
op
activiteiten die verband houden
met de skifederatie zullen zij in
het uniform van Aspen verschijnen.
10. Wat de begeleide reizen en de
trainingen of wedstrijden in de
sneeuw
betreft
gelden
de
hiernavolgende regels:
a)Voor
boekingen
bij
erkende
reisorganisaties
wordt
verwezen

naar de algemene reisvoorwaarden
van de betrokken reisorganisatie.
Inschrijvingen
op
reizen
georganiseerd
in
clubverband
kunnen
pas
gelden
vanaf
de
betaling van een voorschot van 30%
en de tijdige betaling van het
saldo. Tenzij anders bepaald bij
de uitnodiging tot deelname, dient
het saldo ten laatste 21 dagen
voor vertrek betaald te worden.
Bij annulering door de leden zelf
van reisdeelnames via niet erkende
reisorganisaties, heeft de club
het
recht
de
reeds
ontvangen
bedragen niet terug te betalen.
b) Bedtijden worden gerespecteerd.
c) Er wordt door de minderjarigen
geen alcohol gedronken.
d) Kamers en
waxruimte worden
netjes opgeruimd.
e) Bij het waxen en slijpen wordt
op de ondergrond een plastiekfolie
gelegd
om
deze
niet
te
beschadigen.
f)
Iedereen
is
en
blijft
verantwoordelijk voor zijn eigen
materiaal
g) Elke dag moet men verplicht mee
trainen, lopen en stretchen. Bij
het niet kunnen opbrengen van een
zekere
inzet(=goede
en
gezonde
competitiegeest)
wordt
men
verzocht
met
een
andere
(jeugd)organisatie mee te gaan.
h) De begeleiders dienen een grote
verantwoordelijkheid te dragen. Er
wordt vanwege de renners dan ook
gehoorzaamheid
en
respect
verlangd. Op de begeleide reizen
zullen de renners zich aanpassen
aan de agenda en de opdrachten van

de trainers. De beslissingen van
de trainer en begeleider inzake
het verloop van de dag (opstaan,
slapen, vrije uren, enz.) zijn
door de renner te volgen. De
ouders zullen zich aan deze regels
aanpassen.
11. Nieuwe leden
worden enkel
toegelaten wanneer samen aan de
volgende voorwaarden voldoen:
1.
Schriftelijke
kandidatuur
indienen
bij
het
bestuur
met
daarin de reden en motivering om
bij Aspen racing team vzw te
willen aansluiten.
2. Zij dienen een skitest af te
leggen onder het toeziend oog van
de hoofdtrainer of afgevaardigden.
Zij alleen kunnen oordelen over de
skibekwaamheid
en
zullen
als
dusdanig hun beslissing nemen.
3. De goede clubgeest niet in het
gedrang brengen. Het bestuur kan
aan de hand van eventueel gekende
feiten een negatief advies geven.
12. De renners zijn verplicht om
tijdens
de
skiwedstrijden
hun
clubkledij te dragen.
(prijsuitreiking)
13.
Tijdens
de
schoolvakanties
zijn
er
geen
trainingen.
De
training
wordt
hervat
op
de
laatste zondag van de vakantie.
(tenzij dit een feestdag is)
14. De leden-renners zijn
verplicht hun lidkaart (van de
federatie) bij zich te hebben, en
te tonen op vraag.

Gezond sporten
Onze club is begaan met het
decreet ethisch verantwoord
sporten en wil de voorwaarden
hiertoe warborgen, zowel tijdens
de trainingen als bij sportkampen
en dagen, en zelfs thuis of op
andere locaties. De aangesloten
renners verklaren dat ze zullen
meewerken om de ethiek in hun
sportclub te waarborgen en
onderschrijven de acties, de
reglementeringen en de
deontologische codes van de club.
Gezond en ethisch sporten houdt in
dat de renner haar/zijn lichaam
verzorgt, voor de trainingen de
nodige opwarmingsoefeningen doet,
en na de training een gezonde
cooling-down handhaaft. Er wordt
gevraagd een medisch vooronderzoek
door de arts te laten uitvoeren
zodat duidelijk is dat de sport op
een gezonde wijze kan worden
uitoefend.

Deze gedragscode werd opgesteld
door het bestuur van Racing Team
Aspen. Bij het ondertekenen van
het lidmaatschapsdocument zal de
renner zich automatisch akkoord
verklaren met deze gedragscode en
zich er naar gedragen. De trainers
en ouders zijn, ingevolge het
deelnemen aan evenementen of het
aanwezig zijn in het clubhuis of
op de piste, eveneens gehouden aan
het opvolgen van deze gedragscode.
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