
 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

SPORTZAAL EN -MATERIAAL  

 

� We respecteren het reglement van ‘de gemeentelijke turnzaal’ 
http://www.zingem.be/website/3480-www/version/default/part/AttachmentData/data/1-02-

2015%20gebruiksreglement%20gemeentelijke%20sportinfrastructuur.pdf 
� We laten de zaal, kleedkamers en douches netjes achter.  
� We deponeren lege flessen en ander afval in de daarvoor bestemde vuilnisemmer. 

� We eten niet op de velden en nuttigen geen alcoholische dranken tijdens het spelen en in 
de zaal. 

 
� Tijdens het sporten dragen we sportkledij, net als schoenen met kleurvaste zolen. 
� De spelers die als eerste aankomen, zetten het net op. De spelers die als laatste 

vertrekken, ruimen het net op.  
� We hangen bij het opruimen steeds het net terug aan de kar en bergen deze, samen met 

de steunpaaltjes, op in het materiaallokaal.  
� We respecteren de eindtijd van onze badmintonsessie. De klok van de sportzaal is de 

referentietijd. 
� Indien een andere sportclub onmiddellijk na de badminton de zaal gebruikt, ruimen we 

de zaal op vijf minuten voor het einde. Zo niet, op het eind uur zelf.  
� Badmintonrakketjes dienen we zelf mee te brengen. 
� Shuttles worden voorzien door de club. 
� We beschikken over 4 badmintonterreinen. 

LIDMAATSCHAP  

 

� Iedereen vanaf 16 jaar kan lid worden van de club. 

� Het werkjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het jaar daarop. 
� Leden worden in principe aangesloten voor één jaar. Op vraag kan beslist worden een 

halfjaarlijks lidmaatschap toe te staan. 

� Het lidmaatschap vangt aan de dag na het betalen van het ontvangen van het lidgeld. 

� Het lidgeld omvat zaalgebruik, lidmaatschap amateursportfederatie en een 
verzekeringspremie voor lichamelijk ongevallen en voor schade aan de 
sportinfrastructuur. Pas wanneer het lidgeld betaald is en dus de speler verzekerd is, kan 
een lid gebruik maken van de zaal om te spelen. 

(link ongevallenverzekering op site) 

� Geïnteresseerden kunnen 2 keer gratis en verzekerd komen spelen. Bestuursleden moeten 
hier sowieso van op de hoogte gebracht worden via info@bczingem.be. Rackets worden in 
dit geval op vraag voorzien. 

� We gaan er vanuit dat een speler die zich lid maakt medisch goedgekeurd is om 
badminton te spelen. 

� Bij pesterijen, onbeleefdheid of storen van het spel, kan het lidmaatschap ingetrokken 
worden. 

� Er gebeurt geen terugbetaling bij stopzetting van het lidmaatschap. 

  



 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

SPEL  

 

� We spelen enkel recreatief. 
� We garanderen alle leden maximaal speelplezier vandaar spelen we niet met een vaste 

tegenspeler en, bij aanwezigheid van meer dan 8 spelers, verplichten we dubbelspel. 

� We kunnen een ledenstop inlassen om onze maximale garantie op speelplezier na te 
kunnen komen. Er worden dan tijdelijk geen nieuwe leden meer aanvaard. Kandidaat-
spelers worden in dat geval op een wachtlijst geplaatst. Wanneer een plaats vrij komt, 
wordt deze aangeboden aan de kandidaat-speler die het langst op de wachtlijst stond. 

� Bij voldoende interesse kan een uitbreiding van de speeluren worden besproken en dus 
een uitbreiding van het aantal leden. 

� Bij voldoende interesse kunnen trainingssessies ad hoc georganiseerd worden. 

 

 

ONGEVAL OF SCHADE  

 

� Er is een verbanddoos ter beschikking in de zaal. Indien deze gebruikt wordt, gelieve het 
bestuur via (link mailadres) op de hoogte te brengen wat dient aangevuld te worden.  

� Elke kwetsuur/lichamelijk ongeval dient binnen de 48u gezien te worden door een arts en 
dient binnen de 14 dagen aangegeven bij de verzekeringsmaatschappij aangegeven. De 
speler dient zelf de aangifte te doen. Formulieren hiervoor kunnen bekomen worden via 
info@bczingem.be of telefonisch via één van de bestuursleden (link website).  

� Elke schade aan de sportinfrastructuur (zaal en materiaal) dient binnen de 48u bij de 
verzekeringsmaatschappij aangegeven te worden. Gelieve deze schade te melden via 
info@bczingem.be  of telefonisch via één van de bestuursleden (link website). 
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