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Deel I. Toegetreden leden - algemeen
Artikel 1.
Door aan te sluiten verklaart elk lid kennis te hebben van de statuten van de vereniging, en aanvaardt
elk lid dit reglement van inwendige orde (R.I.O.) en de (wedstrijd)reglementen uitgegeven door de
V.K.S.B., K.B.K.F. en I.S.U.
Exemplaren van de vermelde statuten en reglementen zijn verkrijgbaar bij de Raad van Bestuur (RvB)
of via de websites van de club en de genoemde federaties : www.pirouetteleuven.be, www.vksb.be,

www.skatebelgium.be, www.isu.org .

Door aan te sluiten geeft elk lid aan Kunstschaatsclub Pirouette Leuven verder ook het recht om foto- of
beeldmateriaal, gemaakt tijdens clubactiviteiten of wedstrijden, te publiceren in het clubblad of op de
website van de club, alsook via de verschillende media (geschreven pers, radio, televisie, sociale media),
en dit zonder beperking in ruimte of tijd.

Artikel 2.
Inschrijvingen gelden steeds tot het einde van het betreffende schaatsseizoen.
Het schaatsseizoen loopt van begin september tot einde mei van het daaropvolgende jaar. De club
huurt in deze periode ijs en biedt dit aan de leden aan in de vorm van verschillende trainingspakketten
(zie bijlage 1).
De te betalen lidgelden zijn berekend op het clubaanbod van de verschillende pakketten (zie bijlage 1)
vanaf de inschrijving tot het einde van het schaatsseizoen.
Leden die later in het seizoen inschrijven betalen een vast deel (administratie-, aansluitings- en
verzekeringskosten) plus een proportioneel gedeelte van de rest van het lidgeld, berekend vanaf de
eerste van de maand waarin de trainingen werden aangevat (zie bijlage 1).
Leden die het clubaanbod slechts gedeeltelijk benutten, kunnen echter geen aanspraak maken op een
verminderd lidgeld. Het behoort tot de doelstellingen van de club de leden te stimuleren de
schaatssport zo vaak mogelijk te beoefenen en bijgevolg maximaal van de aangeboden cluburen
en -trainingen gebruik te maken.

Artikel 3.
Het ijs dat door de club afgehuurd werd mag alleen gebruikt worden door de aangesloten leden en dit
in overeenstemming met hun respectievelijke trainingspakket. Uitzonderingen hierop kunnen enkel mits
voorafgaandelijke toestemming van de RvB omwille van specifieke redenen.
Tijdens schoolvakanties, op feestdagen of in uitzonderlijke gevallen kunnen de uren afwijken van de
gewone cluburen. De exacte uurregeling kan steeds gevonden worden in de hal en op de website.

Artikel 4.
Alle leden ontvangen na betaling van (de eerste schijf van) het lidgeld een lidkaart die zij, indien
gevraagd, steeds moeten kunnen tonen voor zij het ijs betreden. De club mag schaatsers die geen
geldige lidkaart kunnen voorleggen, alsook schaatsers die niet in orde zijn met verdere betalingen van
het lidgeld of van inschrijvingsgelden, de toegang tot het ijs weigeren.
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Artikel 5.
Elk lid wordt geacht deel te nemen aan het jaarlijkse gala. Er worden geen alternatieve trainingen, noch
verminderingen in het lidgeld voorzien voor leden die, om welke reden dan ook, niet deelnemen aan
het gala.
Leden die zich echter, indien deze formule is voorzien, inschrijven zonder trainingspakket en dus geen
toegang hebben tot de clubtrainingen en dus niet kunnen deelnemen aan de repetities, kunnen
bijgevolg ook geen deel uitmaken van groepsnummers op het gala zelf.

Artikel 6.
Tijdens de trainingen horen alle leden de instructies van de begeleiders, train(st)ers en monitrices op te
volgen. Bij niet naleving van de instructies kunnen sancties opgelegd worden volgens het
tuchtreglement.
a) Aanwezigheid en gedrag.





De clublessen met regelmaat volgen.
Op tijd zijn voor de start van de lessen, zodat deze niet verstoord worden.
Lessen niet verlaten zonder toestemming van de train(st)er.
Niet eten of snoepen tijdens training.

b) Kledij tijdens training




Geen waardevolle voorwerpen dragen of in de kleedkamer achterlaten. Laat waardevolle
voorwerpen best gewoon thuis. De club is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal.
Aangepaste schaatskledij is noodzakelijk om efficiënt te kunnen trainen.
Geen jeans en losse kledij, dit werkt belemmerend.
Lange haren in een staart.

c) Fairplay en respect




Respect voor andere schaatsers, trainers, officials, jury- en bestuursleden.
Respect voor de faciliteiten. Richt geen beschadigingen aan en laat geen afval achter.
Respect voor andermans bezittingen in de omkleedruimte.

Artikel 7.
Ouders, vrienden en anderen blijven niet aan de boarding van de ijspiste staan tijdens de trainingen :
dit is storend voor de lesgevers en leidt de kinderen af.
De club heeft het recht om personen die de lessen hinderen of actief tussenkomen tijdens de training, de
toegang tot de ijspiste te ontzeggen.

Artikel 8.
De club stelt de nodige muziekinstallatie ter beschikking om te gebruiken tijdens de trainingen.
Deze installatie zal door de gebruikers met het nodige respect behandeld worden.

Artikel 9.
In overeenstemming met de reglementen van de Vlaamse Kunstschaatsen Bond en de Koninklijke
Belgische Kunstschaatsen Federatie zullen alle contacten, van welke aard ook, tussen clubleden enerzijds
en V.K.S.B. en K.B.K.F. anderzijds steeds schriftelijk en via de clubsecretaris gebeuren.
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Artikel 10.
Elk lid zal zich zowel tijdens de trainingen als tijdens deelname aan gala's, wedstrijden of testen steeds
onberispelijk gedragen tegenover andere schaats(t)ers, tegenover train(st)ers, monitrices en
bestuursleden zowel van de eigen club als van andere clubs, tegenover personeel van de ijsbanen,
tegenover officials van V.K.S.B. en K.B.K.F., en tegenover juryleden, en dit zowel op clubactiviteiten als
op activiteiten op verplaatsing.

Artikel 11.
Geen enkel lid mag in binnen- of buitenland zonder toestemming van het bestuur deelnemen
aan een gala, stage, wedstrijd of test.

Artikel 12.
Inschrijvingen voor interne en externe testen of wedstrijden gebeuren uitsluitend via het secretariaat
van de club.
De club kan enkel leden inschrijven voor testen en wedstrijden. Inschrijvingen van schaatsers die
laattijdig of nalatig zijn bij de betaling van het lidgeld, kunnen bijgevolg geweigerd worden.
De club heeft tevens het recht inschrijvingen te weigeren indien eerdere inschrijvingsrechten nog niet
volledig betaald werden.
Deelname aan wedstrijden en nationale testen : de train(st)er geeft de namen van de in te schrijven
leden door aan de clubsecretaris, die instaat voor de verdere afhandeling. De inschrijvingsrechten
worden door de club aan de betreffende schaats(t)er gefactureerd. De betaling dient te gebeuren
uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur. De club heeft het recht laattijdig of niet volledig betaalde
inschrijvingen te annuleren. Eventuele kosten of niet-terugbetaalde inschrijvingsgelden zijn ten laste
van het lid.
Bij annulatie na de closing date of afmelding van de inschrijving voor een wedstrijd of test blijft het
ingeschreven lid het betreffende inschrijvingsgeld verschuldigd. Enkel indien door een organiserende
club bij annulatie uitdrukkelijk de terugbetaling van het inschrijvingsgeld wordt voorzien, kan het
inschrijvingsgeld ook door de club aan het lid worden terugbetaald.
Deelname aan buitenlandse wedstrijden kan enkel in overeenstemming met de betreffende
reglementering vanwege V.K.S.B. en K.B.K.F..
Deelname aan het clubkampioenschap : deelnemers dienen de uiterste datum van inschrijving te
respecteren en het inschrijvingsgeld dient vooraf en volledig betaald te zijn. De club heeft het recht
laattijdige of niet volledig betaalde inschrijvingen te weigeren. Inschrijvingsgelden voor het
clubkampioenschap worden, zoals bij andere wedstrijden, niet terugbetaald.

Artikel 13.
Teneinde uit te treden uit de club zal het betreffende lid zijn/haar ontslag schriftelijk, via brief of
via e-mail, kenbaar maken aan de clubsecretaris. Een ontslag treedt in werking op het einde van het
seizoen.
Het lidgeld voor het lopende seizoen blijft bij uittreding integraal verschuldigd of verworven.
De eventuele keuze voor het betalen in schijven ontslaat het lid niet van het betalen van de resterende
schijven nog onbetaald op het ogenblik van de beëindiging van het lidmaatschap.
Competitieve leden houden zich bij ontslag, of bij overgang naar een andere club, tevens aan de
reglementen en transferprocedures opgelegd door de V.K.S.B. en de K.B.K.F. . De club heeft daarbij het
recht transfers te weigeren zolang het lid niet alle openstaande rekeningen vereffend heeft.

Reglement van Inwendige Orde (RIO), seizoen 2018-2019.

3

Kunstschaatsclub Pirouette Leuven vzw

Deel II. Recreatieve leden en kandidaat-leden
Artikel 14.
Kandidaat-leden kunnen gratis drie proeftrainingen van het trainingspakket voor recreatieven bijwonen,
mits vooraf inschrijven.
Een schaats(t)er kan slechts éénmalig beroep doen op de gratis proeftrainingen.
Voorwaarde voor deelname aan proef- en clubtrainingen is wel dat de schaats(t)er reeds de nodige
basisvaardigheden beheerst en dus zelfstandig, zonder hulp of hulpmiddelen, kan schaatsen.
Voor de schaats(t)ers die deze basisvaardigheden niet of onvoldoende beheersen worden er door
IJsbaan Leuven, in samenwerking met Kunstschaatsclub Pirouette Leuven, initiatielessen georganiseerd.

Artikel 15.
In de maanden oktober-november en in de maand mei zijn er in principe geen proeftrainingen
mogelijk.
In oktober en november staan de clubtrainingen volledig in het teken van het jaarlijkse gala, in de
maand mei in het teken van de clubkampioenschappen. In beide gevallen worden de normale
trainingen vervangen door het aanleren van specifieke programma’s.

Artikel 16.
Indien een kandidaat-lid na de proeflessen de trainingen wil blijven volgen, dient hij/zij zich in te
schrijven als lid en het bijhorende lidgeld te betalen. Indien de schaats(t)er hierin laattijdig of nalatig is,
kan hij/zij niet rekenen op de rechten van het lidmaatschap. Bijgevolg stelt hij/zij zijn/haar daden op
eigen verantwoordelijkheid en kan hem/haar de toegang geweigerd worden tot de activiteiten.
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Deel III. Competitieve leden
Artikel 17.
Leden die aan nationale competities willen deelnemen dienen bij de V.K.S.B. ingeschreven te zijn als
competitief lid en begeleid te worden door een door de RvB erkende trainer. Zij dienen verder in het
betreffende seizoen ingeschreven te zijn voor één van de trainingspakketten voor competitieven.

Artikel 18.
Om de kwaliteit van de trainingen te garanderen, is de RvB genoodzaakt het aantal schaatsers op de
trainingspakketten voor competitieven te beperken.
Het is uitsluitend de RvB die beslist of een schaatser al dan niet een beschikbare plaats krijgt voor de
duur van het betreffende schaatsseizoen. Hierbij beoordeelt de RvB of er aan de gestelde voorwaarden
voldaan is en waakt de RvB over een realistische spreiding over de verschillende clubtrain(st)ers.
Het in een eerder seizoen toegelaten geweest zijn tot, en/of het spontaan betalen van het lidgeld voor
een competitief trainingspakket, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke aanvaarding van een
schaatser door de RvB, geeft een schaatser dus geenszins automatisch toegang tot een trainingspakket.

Artikel 19.
Om aanvaard te kunnen worden tot een trainingspakket voor competitieven moet een schaatser
voldoen aan volgende voorwaarden :


Lid zijn/worden van Pirouette Leuven.



Begeleid worden door een privé-train(st)er goedgekeurd door de RvB.



De nodige testen behaald hebben om deel te kunnen nemen aan B-wedstrijden.
(Competition Level Test of pre-preliminary voor categorie Preminiemen)



De nodige maturiteit tonen om de trainingen te vervoegen zonder de eigen veiligheid of die
van de andere competitieve schaatsers in gevaar te brengen.



Een gesprek hebben gehad met het bestuur, bij voorkeur in aanwezigheid van de
privé-train(st)er, waarin ouders en schaatser worden geïnformeerd over, onder andere, het
verwachte engagement en de kostprijs die aan competitief schaatsen verbonden is.

Artikel 20.
Het aantal toegelaten schaatsers op het trainingspakket voor competitieven met level Basic Novice
(voorheen Novice A) of hoger (trainingspakket B of B+, zie bijlage 1), bedraagt maximaal 25.

Artikel 21.
Het maximaal aantal toegelaten schaatsers op het mini-pakket voor competitieven met level
Preminiemen en Miniemen (trainingspakket B-, zie bijlage 1) bedraagt maximaal 15.
Behoudens toestemming van de RvB en met gegronde reden, is het gebruik van het trainingspakket Bverder beperkt tot maximaal twee volledige seizoenen.

Artikel 22.
Indien aanvaard, gelden inschrijvingen voor een competitief trainingspakket steeds tot het einde van
het seizoen.
Bij een levelverhoging tot Basic Novice (voorheen Novice A) is er dan ook geen automatische overgang
van B- naar B of B+. Hiervoor dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend.
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Artikel 23.
Het engagement van een schaatser die zich wil inschrijven voor één van de competitieve
trainingspakketten omvat :


Maximaal van de door de club aangeboden trainingsmogelijkheden gebruik maken (of een
gelijkwaardig alternatief).



Tijdens de trainingen begeleid worden door de privé-train(st)er of, bij afwezigheid van deze
laatste, de training nuttig gebruiken op instructie van de train(st)er.



Deelname aan de wedstrijden georganiseerd door de eigen club (Pirouette Skating en Beker van
de stad Leuven, allebei B-wedstrijden).



Deelname aan minstens twee andere wedstrijden.



Schaatsers die voldoen aan de criteria voor deelname aan de kampioenschappen nemen,
bovenop de bovenvermelde 4 wedstrijden, ook deel aan het Vlaams Kampioenschap en het
Belgisch Kampioenschap.



Deelname aan het gala.



Deelname aan het clubkampioenschap. Indien er enkel een kampioenschap voor de
recreatieven wordt georganiseerd, door zich beschikbaar te stellen voor het geven van een
demonstratie.

Indien een schaatser dit engagement niet nakomt, kan de RvB in eerste instantie de schaatser een
waarschuwing geven. Bij herhaling kan de RvB beslissen een schaatser de toegang tot de competitieve
trainingen tijdelijk (schorsing), of definitief te ontzeggen (uitsluiting).

Artikel 24.
Eens voor het seizoen toegelaten tot een trainingspakket voor competitieven, kan het lid alleen de
toegang tot de trainingen definitief worden ontzegd na ofwel uittreding ofwel uitsluiting. Enkel bij
uitsluiting zal een proportioneel deel van het lidgeld (minus vast gedeelte) worden terugbetaald.
Het beëindigen van een samenwerking tussen train(st)er en competitief lid is, behoudens andere
gronden, geen reden tot uitsluiting van het lid uit het betreffende trainingspakket.

Artikel 25.
Indien het aantal schaatsers dit toelaat, kan de RvB toestaan dat ook competitieve leden met
trainingspakket B bij uitzondering gebruik mogen maken van de cluburen op zondagochtend.
De RvB zal elke aanvraag individueel beoordelen en bepaalt ook de eventuele vergoeding.

Artikel 26.
Indien het aantal schaatsers dit toelaat, kan de RvB ook gastleden toelaten tot (een deel van) de
competitieve trainingen.
De RvB zal elke aanvraag individueel beoordelen.
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Deel IV. Showteam
Artikel 27.
De selectie van de leden van het showteam gebeurt na een auditie door de train(st)ers en na overleg
met de RvB. Alle clubleden die minstens de derde ster behaald hebben mogen deelnemen aan deze
audities en de eventuele voorbereidende trainingen. Deelname aan deze voorbereidende trainingen
is kosteloos.
In wat volgt wordt met de term teamlid elk lid bedoeld dat geslaagd is voor de auditie én tevens de
voorwaarden heeft aanvaard om uit te maken van het team. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een
overeenkomst, die door het lid en, bij minderjarigheid, diens ouders of wettelijke vertegenwoordiger
wordt ondertekend.

Artikel 28.
Conform de reglementen van de V.K.S.B. worden alle teamleden ingeschreven als competitieve
bij de Vlaamse Bond.

Artikel 29.
Alle teamleden engageren zich uitdrukkelijk tot deelname aan de zomerstage (laatste volledige week
van augustus). Enkel omwille van studies (herexamens) kan hierop een uitzondering worden toegestaan
door de Raad van Bestuur.
Indien van toepassing, engageren alle teamleden zich ook uitdrukkelijk tot deelname aan een
buitenlandse wedstrijd, in principe in de Paasvakantie. Indien de kalender van Ballet sur Glace
(www.balletsg.fr) in deze vakantie geen wedstrijden voorziet, wordt in samenspraak met het team
naar een andere wedstrijd of demonstratie gezocht.
Deelname aan deze wedstrijd gebeurt in de vorm van een weekenduitstap. De teamleden betalen voor
dit weekend een voorschot dat tevens als waarborg dient. Bij afzegging minder dan één maand voor
het vertrek wordt deze waarborg niet terugbetaald, behoudens overmacht of een gegronde medische
reden gestaafd door een medisch attest. De waarborg draagt dan bij om de kosten te dragen voor
vervoer en verblijf van de andere teamleden zodat deze niet financieel benadeeld worden door de
afzegging. Het is de RvB die oordeelt over de gegrondheid van de reden.
De zomerstage en de wedstrijden maken een cruciaal deel uit van de overeenkomst met, en het
engagement van de teamleden. Als voorbereiding op de wedstrijden neemt het team ook deel aan
binnenlandse gala’s en/of showcompetities.

Artikel 30.
Gezien het hier een teamsport betreft is aanwezigheid tijdens de trainingen van het grootste belang,
zowel de trainingen op het ijs als de eventuele droogtrainingen.
Elke afwezigheid wordt minstens 24 uur vooraf gemeld aan de train(st)ers met opgave van de reden
van de afwezigheid.
Te vaak afwezig zijn op trainingen of optredens kan door de RvB gesanctioneerd worden met
uitsluiting uit het team.
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Artikel 31.
Er wordt voor de nodige kostuums gezorgd voor gala’s en wedstrijden. Deze worden zonder
discussie gedragen en gerespecteerd. Na gebruik worden ze zorgvuldig in dezelfde staat ingeleverd.
Een verantwoordelijke van de club staat in voor het inzamelen en het onderhoud van de kostuums.
Geen enkel lid van het Showteam neemt zijn/haar eigen kostuum mee naar huis zonder de
uitdrukkelijke toestemming van de teamverantwoordelijke.

Artikel 32.
De kosten van kledij, decor, overnachtingen en deelname aan wedstrijden worden door de leden van
het team zelf gedragen. Het team mag, mits voorafgaande toestemming van de RvB, acties opzetten
om hiervoor middelen in te zamelen.

Artikel 33.
Verplaatsingen naar gala's en wedstrijden gebeuren met eigen vervoer, bij voorkeur in groep, via
carpooling, vertrekkend van de ijsbaan. Eventueel wordt hier een beurtrol afgesproken, zodat niet
steeds van dezelfde personen een inspanning wordt gevraagd.
In specifieke gevallen gebeuren de verplaatsingen met gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door
de club. De kostprijs hiervan wordt dan, behoudens uitdrukkelijk anders aangegeven, verdeeld over de
gebruikers, i.c. de showteamleden en eventuele meereizende supporters.
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Deel V. Raad van Bestuur
Artikel 34.
De functie van bestuurslid is onbezoldigd.
De RvB kiest uit zijn bestuursleden een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester, en elke
bijkomende functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is (cfr. statuten).
De RvB voorziet bovendien, en dit in overeenstemming met de V.K.S.B. en K.B.K.F.-statuten, in een
vertegenwoordiging op de vergaderingen van beide federaties en hun Representatieve Raden.
Deze functies kunnen individueel ingevuld worden of gecumuleerd worden met een andere functie
in de RvB.

Artikel 35.
De RvB staat in voor de dagelijkse leiding van de club. De RvB zal :














Zijn statutaire taken uitvoeren.
De sportieve uitbouw en de sportieve koers van de club bepalen en daartoe de eisen naar de
trainers toe duidelijk formuleren om de vooropgestelde doelen te bereiken.
Instaan voor de organisatie van de wekelijkse trainingen van de verschillende groepen.
Trainers motiveren bijkomende opleidingen te volgen, nieuwe trainers aanstellen, of eventueel
ontslaan indien er inbreuk gepleegd werd op de gedragscode.
Op actieve wijze nieuwe leden aanwerven.
Zich in de mate van zijn mogelijkheden engageren om de nodige werkingsgelden via
sponsoring en het organiseren van activiteiten binnen te krijgen en zo de financiële drempel tot
de sport, zijnde de lidgelden, zo laag mogelijk te houden binnen een gezond financieel beleid.
Naar eigen vermogen actief meewerken aan de door de club georganiseerde nevenactiviteiten.
Bereid zijn vragen van leden te aanhoren en te beantwoorden.
Zich ten volle inzetten om de club een zo positief mogelijk imago te bezorgen op zowel
gemeentelijk, provinciaal, nationaal als internationaal vlak en dit door o.m. het bijwonen van
vergaderingen of het meewerken aan promotiecampagnes die het imago en de bekendmaking
van de club en de sport ten goede kunnen komen op korte, middellange of lange termijn.
Waken over de naleving van de reglementen van interne orde (R.I.O.) en van de federaties.
Op gemotiveerde wijze sanctioneren van leden die het reglement van interne orde (R.I.O.)
en/of de reglementen van de federaties schenden.

Artikel 36.
De RvB handelt als een college, en kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de
bestuurders aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van de Voorzitter, of diegene die hem/haar vervangt, doorslaggevend.
Dringende beslissingen kunnen mits het akkoord van twee bestuursleden. Deze beslissingen moeten dan
bekrachtigd worden op de eerstvolgende RvB.

Artikel 37.
Onkosten gemaakt door leden of bestuursleden in functie van de clubwerking worden uitsluitend
vergoed mits voorafgaand akkoord van de RvB en enkel op basis van de nodige bewijsstukken.
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Deel VI. Begeleiding
Artikel 38.
Definities :

Clubtrain(st)er : een train(st)er die minstens het trainersdiploma Initiator behaald heeft met Aanvullende
Module Kunstschaatsen, een attest van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) voorlegt, en door
de RvB aanvaard wordt.

Hoofdtrain(st)er : de clubtrain(st)er aangesteld door de RvB om de praktische leiding van de
groepslessen te verzorgen en te voorzien in opleiding van de overige train(st)ers en
monitoren/monitrices.

Monitor/monitrice : assistent(e) van de train(st)er die door de RvB aanvaard worden als assistent(e) van
de clubtrain(st)ers.

Artikel 39.
Begeleiding van de leden tijdens het trainingspakket voor recreatieven gebeurt steeds door minstens één
clubtrain(st)er bijgestaan door de nodige monitoren/trices.

Artikel 40.
Clubtrain(st)ers kunnen alleen worden toegelaten als coach van competitieve schaatsers en krijgen
alleen toegang tot de competitieve trainingspakketten indien de clubtrain(st)er minstens het
trainersdiploma Initiator behaald heeft met Aanvullende Module Kunstschaatsen, zelf minstens het
figure skating level Intermediate Novice behaald heeft (voorheen Novice B of Bronze Level), en in
voldoende mate participeert in de begeleiding tijdens het trainingspakket voor recreatieven.

Artikel 41.
Vergoedingen voor privé lessen worden rechtstreeks tussen lid en lesgever/geefster geregeld, zonder
tussenkomst van de club.
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de lesgever/geefster zich fiscaal in regel te stellen indien
de train(st)er, naast de voorziene onkostenvergoeding vanwege de club, nog andere vergoedingen zou
ontvangen waardoor het wettelijk toegestane maximum, zoals voorzien in de vrijwilligerswet, wordt
overschreden.

Artikel 42.
Train(st)ers en/of choreografen niet verbonden aan de club kunnen als begeleider slechts op of naast
het ijs toegelaten worden tijdens de cluburen mits uitdrukkelijke toelating van de RvB, mits het de
begeleiding betreft van leden van de club, en voor zover dit de lessen van de andere leden niet in het
gedrang brengt.
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Artikel 43.
De clubtrain(st)ers geven de inschrijvingen voor wedstrijden en testen van de door hen begeleide
competitieve leden door aan de clubsecretaris, via mail, met het daartoe voorziene
inschrijvingsformulier, en met de betrokken schaatsers in CC. Zij nemen zonodig zelf het initiatief om
het lid en zijn/haar ouders te consulteren.
De secretaris zal de reeds ontvangen inschrijvingen, naargelang voorgeschreven, overmaken aan de
organiserende club en/of het regionaal of nationaal secretariaat.
De planned elements worden, naargelang voorgeschreven, door de train(st)er zelf rechtstreeks aan de
organiserende club bezorgd dan wel aan de bevoegde persoon van V.K.S.B. of K.B.K.F..
Indien een lid door laattijdig melden aan de secretaris niet meer kan worden ingeschreven, door het
overschrijden van de inschrijvingstermijn of doordat het maximum aantal inschrijvingen reeds werd
bereikt, kan de club hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 44.
De club stelt materiaal ter beschikking van de begeleiders zoals een muziekinstallatie, materiaal voor
grondoefeningen, enz. Elke train(st)er ontvangt daartoe vanwege de RvB een sleutel van het kastje met
de muziekinstallatie.
Bij verlies kan via de RvB een nieuw exemplaar bekomen worden, dit op kosten van de betrokken
train(st)er. De sleutel wordt aan de club terugbezorgd indien de train(st)er de activiteiten bij de club
beëindigt.
Het materiaal zal door de gebruikers steeds met het nodige respect behandeld worden. Na gebruik
wordt alle materiaal en eventuele kabels correct terug opgeborgen, en kastjes en lockers naar behoren
afgesloten.

Artikel 45.
Tijdens de competitieve trainingspakketten waakt de hoofdtrain(st)er over een eerlijk verdeeld gebruik
van de muziekinstallatie waarbij evenwel rekening wordt gehouden met het aantal küren en, in de
week voorafgaand aan een wedstrijd, met de schaatsers die hieraan deelnemen.
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Deel VII. Verzekering
Artikel 46.
De club verzekert al zijn leden, via een gemeenschappelijke verzekeringspolis via de V.K.S.B., voor
lichamelijke ongevallen (L.O.) op het ijs en op de weg van en naar de ijsbaan, en burgerlijke
aansprakelijkheid (B.A.) voor ongevallen op het ijs. Deze verzekering voldoet aan de eisen opgelegd
door de decreten van het Vlaams gewest.
Schaatsers die zich wel al ingeschreven hebben, maar laattijdig of nalatig zijn bij de betaling van het
lidgeld, genieten niet van de volle rechten van het lidmaatschap. Dit houdt ook in dat zij niet gedekt
zijn door de ledenverzekering. Zij schaatsen bijgevolg voor eigen risico.

Artikel 47.
Bij ongeval zal, indien de verzekeraar hiernaar vraagt, het bewijs moeten worden voorgelegd dat men
zonder voorbehoud medisch geschikt werd bevonden de sport te beoefenen. Elk lid dient het hiertoe
voorziene, door een arts ingevulde, medisch attest over te maken aan de clubsecretaris.

Artikel 48.
Elk ongeval dient zo snel mogelijk aangegeven te worden aan een bestuurslid dat de nodige
formulieren voor de ongevalaangifte zal bezorgen. Het aangifteformulier voor lichamelijke ongevallen
is tevens te vinden op de eigen website van Pirouette Leuven of op deze van verzekeraar Arena.
Het is weliswaar aan te raden dat, in het bijzonder, competitieve leden steeds een eigen exemplaar van
het aangifteformulier bij zich hebben, dat dan onmiddellijk aan de behandelende arts kan voorgelegd
worden. Het lid bezorgt de ingevulde aangifte aan het bestuur, die het aan de verzekeraar overmaakt.
Het lid dient vervolgens alle (originele) facturen met betrekking tot het ongeval en de behandeling
zorgvuldig bij te houden en op vraag van de verzekeraar over te maken, alsook elke ongunstige
wijziging in de toestand onmiddellijk te melden via een medisch attest.
De tussenkomst eindigt zodra de arts het lid genezen of sportbeoefeningsbekwaam verklaart.
Het bewijs hiervan dient aan de verzekeraar te worden overgemaakt vóór de sporthervatting.
Bij een hervatting zonder toestemming van de arts, of tegen diens advies in, komen de gevolgen van
het ongeval niet in aanmerking voor tussenkomsten vanwege de verzekeraar.

Artikel 49.
Omwille van de beperkte cluburen zullen er noodgedwongen ook trainingen ingericht worden tijdens
publieke uren of tijdens een patch, onder begeleiding van één of meerdere clubtrain(st)ers, in groep,
maar ook individueel als voorbereiding op een specifieke wedstrijd of test.
De ledenverzekering dekt echter geen ongevallen van, of veroorzaakt door, leden die, zonder
begeleiding of instructies van een clubtrain(st)er, of voorafgaand aan of na het beëindigen van een
oefensessie, vrij schaatsen tijdens publieke beurten. Deze leden schaatsen voor eigen risico. Dit geldt
ook voor alle privé-trainingen buiten de cluburen waarvan de club niet vooraf op de hoogte werd
gebracht of waar het lid wordt begeleid door een lesgever die niet erkend is door de club .
Ieder lid dat in het buitenland gaat schaatsen, b.v. voor een stage, dient dit voorafgaandelijk aan het
bestuur bekend te maken, met opgave van plaats en datum van het verblijf. Enkel dan zijn deze leden
verzekerd op de door hen opgegeven ijsbaan in het buitenland.
De ledenverzekering dekt geen repatriëring vanuit het buitenland. Bij deelname aan buitenlandse
wedstrijden en stages, kan het lid zelf zich hiervoor verzekeren. Bij ISU listed competities is dit overigens
een verplichting.
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Deel VIII. Tuchtreglement
Artikel 50.
Het tuchtreglement is van toepassing op alle aangesloten leden, zowel op recreatieve-, competitieve- en
showteam-leden, als op eventuele gastleden.

Artikel 51.
Het niet naleven van de instructies van de train(st)ers en/of monitrices kan door hen bestraft worden
met het verwijderen van het lid gedurende een deel van de sessie.
Elke verdere sanctie kan alleen opgelegd worden door de RvB, op eigen initiatief of op voorstel van de
clubtrainer(s).

Artikel 52.
Sancties worden bepaald door de ernst en/of het herhaald karakter van de overtreding.
Bij het niet respecteren van de nodige tucht tijdens de oefensessies, het niet naleven van de reglementen
van inwendige orde en/of van de federaties, of het niet voldoen aan de gevraagde inzet of minimum
aanwezigheid voor competitieve leden of leden van het showteam, kan een lid de toegang tot één of
meerdere trainingen worden ontzegd.
Herhaaldelijke en/of zware overtredingen kunnen met een langere schorsing, met uitsluiting uit het
respectievelijke trainingspakket, of in het meest extreme geval, met de uitsluiting als lid worden bestraft.
Dezelfde sancties kunnen worden opgelegd bij overtredingen tegen Artikel 10, of indien het lid na
aanmaning in gebreke blijft bij de betaling van lidgelden en/of inschrijvingsgelden.
Ingeval van mogelijke uitsluiting uit een trainingspakket of uitsluiting als lid wordt het betrokken lid
en/of de ouders uitgenodigd om te worden gehoord.
Elke uitgesproken sanctie wordt door de RvB schriftelijk meegedeeld, via brief of via e-mail.

Artikel 53.
Indien de club, door het niet naleven door één of meerdere leden van de reglementen van onder meer
de V.K.S.B. of de K.B.K.F., een financiële sanctie krijgt opgelegd, kan de RvB de boete doorrekenen
naar de betreffende leden.
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Bijlage 1. Trainingspakketten en lidgelden
Algemeen
In het seizoen 2018-2019 biedt Kunstschaatsclub Pirouette Leuven haar leden cluburen aan van
zaterdag 1 september 2018 tot zondag 2 juni 2019.
Lidgelden kunnen ofwel betaald worden in schijven,




een eerste schijf onmiddellijk bij inschrijving
een tweede schijf vóór 31 oktober 2018
het resterende saldo vóór 31 januari 2019.

ofwel volledig bij inschrijving. In dit laatste geval geniet u van een korting van 20 € bij inschrijving vóór
31 januari.
Het lidgeld is, of het nu in één keer of in schijven betaald wordt, ondeelbaar. Dit betekent concreet dat
je steeds het volledige lidgeld betaalt vanaf het moment van de aansluiting tot aan het einde van het
seizoen, ook indien je niet van het volledige aanbod gebruik zou maken.
Voor de juiste bedragen en het tijdstip waarop deze betaald moeten worden : zie tabellen.
Leden die later in het seizoen aansluiten betalen het vaste deel (administratie , aansluitings- en
verzekeringskosten) plus een proportioneel gedeelte van de rest van het lidgeld, berekend vanaf de
eerste van de maand waarin de trainingen werden aangevat.
In het vaste gedeelte zit vanaf het seizoen 2018-2019 ook 20 € in de vorm van steunkaarten, die door
het lid verkocht en dus gerecupereerd kunnen worden. De steunkaarten kunnen ook gebruikt worden
als betaalmiddel of kortingsbon bij door de club georganiseerde restaurantdagen zoals een mosselfestijn
of een Italiaanse Avond. De steunkaarten worden aan het lid bezorgd samen met zijn/haar lidkaart.
Bij inschrijven na 31 januari 2019 worden er géén steunkaarten meer verstrekt, deze worden dan ook
niet meer opgenomen in het resterende lidgeld.
Indien meer dan één gezinslid inschrijft, betaalt alleen het lid met het hoogste lidgeld het volledig
bedrag. Alle andere gezinsleden genieten van een korting van 25 € op hun lidgeld.

Lidmaatschap zonder trainingspakket (L)
Leden die wensen deel te nemen aan recreatieve- of Adult-wedstrijden, en in voorbereiding hiervan
uitsluitend privé-lessen krijgen tijdens publieke uren, kunnen zich inschrijven als lid zonder
trainingspakket. Deze leden betalen bij inschrijving als lid enkel het vaste bedrag van 90 €.
Het lidgeld omvat aansluiting bij de VKSB als recreatief lid, en de ledenverzekering. Leden die
inschrijven voor dit pakket hebben de mogelijkheid zich in te schrijven voor het clubkampioenschap
met hun eigen programma.
Leden die de Competition Level Test willen afleggen, en in voorbereiding hiervan uitsluitend privélessen krijgen tijdens publieke uren, kunnen zich, indien gewenst, inschrijven als lid zonder
trainingspakket. Ook deze leden betalen bij inschrijving als lid enkel het vaste bedrag van 90 €.
Het lidgeld omvat aansluiting bij de VKSB als competitief lid en de ledenverzekering.
Eens de Competition Level Test behaald, dienen deze leden zich in te schrijven voor een competitief
trainingspakket.
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Trainingspakket voor recreatieven (A)
Het lidgeld omvat aansluiting bij de VKSB als recreatief lid, ledenverzekering, toegang tot het
trainingspakket (groepstraining olv een clubtrainer, 2x per week), permanente evaluatie (voorheen
clubtesten), deelname aan het jaarlijkse gala, alsook 20 € in de vorm van steunkaarten, die door het lid
verkocht of gebruikt kunnen worden* (zie p. 14).
Sinds het seizoen 2016-2017 wordt gewerkt met een systeem van permanente evaluatie, wat de factor
stress sterk verminderde. Van elke schaatser wordt bijgehouden welke schaatselementen hij/zij al onder
de knie heeft. Naargelang deze elementen kan je op meerdere momenten in het jaar doorschuiven naar
een volgende groep.
Groepslessen op woensdag en vrijdag van 17u tot 18u, behalve tijdens de schoolvakanties.
(toegang tot het ijs vanaf 16u45, behoudens uitzonderingen)
Trainingspakket A

Inschrijving in de maand
Sept-okt

Gespreide betalingen

Dec

€ 360,00* € 270,00*

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

-

-

-

-

-

Betalen bij inschrijving

€ 90,00

€ 135,00

-

-

-

-

-

Betalen vóór 30 oktober

€ 135,00

-

-

-

-

-

-

Betalen vóór 30 januari

€ 135,00

€ 135,00

-

-

-

-

-

Betaling in één keer

€ 340,00* € 250,00* € 225,00*

€ 175,00

€ 145,00

€ 115,00

-

Betalen bij inschrijving

€ 340,00

€ 175,00

€ 145,00

€ 115,00

-

€ 250,00

€ 225,00

Trainingspakket voor Recreatieve wedstrijden en Adult wedstrijden (R).
Het lidgeld omvat aansluiting bij de VKSB als recreatief lid, ledenverzekering, toegang tot de cluburen
van het betreffende pakket voor recreatieven, de mogelijkheid tot deelname aan het
clubkampioenschap met het eigen programma, alsook 20 € in de vorm van steunkaarten, die door het
lid verkocht of gebruikt kunnen worden* (zie p. 14).
Cluburen op maandag van 16u45 tot 17u45u, samen met B-, voor zover het aantal inschrijvingen voor
B- de combinatie toelaat. Verdere trainingen worden ingepland tijdens publieke beurten.
Trainingspakket R

Inschrijving in de maand
Sept-okt

Gespreide betalingen

Dec

€ 200,00* € 180,00*

Betalen bij inschrijving

€ 90,00

Betalen vóór 30 oktober

€ 55,00

Betalen vóór 30 januari

€ 55,00

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

-

-

-

-

-

€ 125,00
€ 55,00

Volledige betaling

€ 180,00* € 160,00* € 150,00*

€ 120,00

€ 115,00

€ 110,00

-

Betalen bij inschrijving

€ 180,00

€ 120,00

€ 115,00

€ 110,00

-

€ 160,00

€ 150,00

Indien een lid zich inschrijft voor zowel trainingspakket A als trainingspakket R, vermindert het lidgeld
voor trainingspakket R met het bij trainingspakket A reeds betaalde vast gedeelte van 90 €.
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Trainingspakket voor het showteam (S)
Teamleden die zich hebben ingeschreven voor een trainingspakket, hetzij A, B, B-, B+ of Z, betalen bij
inschrijving als teamlid 95 € bovenop het lidgeld voor hun respectievelijke trainingspakket.
Recreatieve leden die omwille van gegronde redenen niet kunnen deelnemen aan het A-pakket betalen
het lidgeld voor het S-pakket, na goedkeuring door het clubbestuur. Van deze leden wordt verwacht
dat zij hun schaatstechniek onderhouden. De RvB zal elke aanvraag individueel beoordelen.
Indien aanvaard door de RvB, betalen deze leden een lidgeld van 250 €, waarvan 90 € bij inschrijving,
80 € vóór 30 oktober en 80 € vóór 30 januari.
Bij betaling in één keer betalen deze leden slechts 230 € bij inschrijving.
Het lidgeld omvat aansluiting bij de VKSB als competitief lid, ledenverzekering, toegang tot het
trainingspakket (groepstraining olv een clubtrainer, 1u per week), deelname aan het jaarlijkse gala,
alsook 20 € in de vorm van steunkaarten, die door het lid verkocht of gebruikt kunnen worden
(zie p. 14).
De kostprijs van de verplichte zomerstage, van het weekend met deelname aan een internationale
wedstrijd, en van eventuele bijkomende off ice trainingen zijn niet in het lidgeld inbegrepen.
Behoudens uitzonderingen, groepslessen op maandag van 18u50 tot 19u50.
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Trainingspakketten voor competitieven (B-, B en B+)
Onder competitief lid wordt hier verstaan elke bij de V.K.S.B. als competitief lid ingeschreven lid van
Kunstschaatsclub Pirouette Leuven, die minstens de Competition Level Test (voorheen Pre-preliminary
MIF test) behaald heeft, en die effectief deelneemt aan A- en/of B-wedstrijden voor solisten.
Het lidgeld omvat aansluiting bij de VKSB als competitief lid, ledenverzekering, toegang tot de cluburen
van het betreffende pakket voor competitieven, deelname aan het jaarlijkse gala, alsook 20 € in de
vorm van steunkaarten, die door het lid verkocht of gebruikt kunnen worden (zie p. 14).
Trainingspakket voor Preminiemen, Miniemen en (mits aanvaard) Basic Novice (B-)
Off ice op vrijdag van 17u tot 18u (olv Nadine Cleynhens).
Cluburen op maandag van 16u45 tot 17u45u, en op zondagochtend van 7u30 tot 9u20 (tot aan de
paasvakantie). Na de laatste training op zondagochtend mogen de schaatsers met trainingspakket Baansluiten bij de trainingen op zaterdagochtend van 7u30 tot 9u20 van het trainingspakket B.
Trainingspakket B-

Inschrijving in de maand
Sept-okt

Gespreide betalingen

Dec

€ 315,00* € 250,00*

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

-

-

-

-

-

Betalen bij inschrijving

€ 90,00

€ 135,00

Betalen vóór 30 oktober

€ 110,00

Betalen vóór 30 januari

€ 115,00

Volledige betaling

€ 295,00* € 230,00* € 215,00*

€ 175,00

€ 160,00

€ 145,00

-

Betalen bij inschrijving

€ 295,00

€ 175,00

€ 160,00

€ 145,00

-

€ 115,00

€ 230,00

€ 215,00

Trainingspakket voor Basic Novice en hoger (B)
Off ice op vrijdag van 17u tot 18u (olv Nadine Cleynhens).
Cluburen op maandag van 17u45 tot 18u50 (inrijden vanaf 17u30), op woensdag en vrijdag van 18u10
tot 19u20, en op zaterdagochtend van 7u30 tot 9u20.
Trainingspakket B

Inschrijving in de maand
Sept-okt

Gespreide betalingen

Dec

€ 515,00* € 380,00*

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

-

-

-

-

-

Betalen bij inschrijving

€ 90,00

€ 165,00

Betalen vóór 30 oktober

€ 210,00

Betalen vóór 30 januari

€ 215,00

Volledige betaling

€ 495,00* € 365,00* € 325,00*

€ 265,00

€ 225,00

€ 185,00

-

Betalen bij inschrijving

€ 495,00

€ 265,00

€ 225,00

€ 185,00

-

€ 215,00

€ 365,00

€ 325,00

Schaatsers met level Basic Novice kunnen ook een aanvraag indienen voor het B- pakket. De RvB zal
elke aanvraag individueel beoordelen.
De RvB kan, in samenspraak met de ouders en de coaches, ervoor kiezen bepaalde schaatsers met het
level Basic Novice met trainingspakket B of B+ op maandag te laten trainen van 16u45 tot 17u45
(samen met B-) in plaats van 17u45 tot 18u50.
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Uitgebreid trainingspakket voor Basic Novice en hoger (B+)
Idem als trainingspakket B, met bijkomend alle cluburen op zondagochtend van 7u30 tot 9u20 (tot aan
de paasvakantie).
Trainingspakket B+

Inschrijving in de maand
Sept-okt

Gespreide betalingen

Dec

€ 575,00* € 430,00*

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

-

-

-

-

-

-

-

Betalen bij inschrijving

€ 90,00

€ 190,00

Betalen vóór 30 oktober

€ 245,00

Betalen vóór 30 januari

€ 240,00

Volledige betaling

€ 555,00* € 410,00* € 365,00*

€ 295,00

€ 245,00

Betalen bij inschrijving

€ 555,00

€ 295,00

€ 245,00

€ 240,00

€ 410,00

€ 365,00

Trainingspakket op zondagochtend (Z)
Cluburen op zondagochtend van 7u30 tot 9u20, van begin september tot aan de paasvakantie.
Trainingspakket Z

Inschrijving in de maand
Sept-okt

Gespreide betaling

Dec

€ 230,00* € 200,00*

Betalen bij inschrijving

€ 90,00

Betalen vóór 30 oktober

€ 70,00

Betalen vóór 30 januari

€ 70,00

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

-

-

-

-

-

-

-

€ 130,00
€ 70,00

Volledige betaling

€ 210,00* € 180,00* € 165,00*

€ 135,00

€ 120,00

Betalen bij inschrijving

€ 210,00

€ 135,00

€ 120,00

€ 180,00

€ 165,00
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Bijlage 2. Bestuursleden
Schroyen Jurgen

Voorzitter
Website, Subsidies, Wedstrijdorganisatie
E-mail : voorzitter@pirouetteleuven.be
GSM : 0496 10 09 96

Muriël Van Roo

Secretaris
Wedstrijdinschrijvingen
E-mail : secretariaat@pirouetteleuven.be

Christel Weymeersch

Penningmeester
E-mail : facturatie@pirouetteleuven.be

Katja Vangoetsenhoven

Recreatieven

Kim Otzer

Evenementen
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