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DEEL I. Algemeen 

 

Art. 1. Lid worden 

Door aan te sluiten verklaart elk lid kennis te hebben genomen van de statuten van de 

vereniging en aanvaardt elke lid dit reglement van inwendige orde, de (wedstrijd) 

reglementen uitgegeven door de Vlaamse Schaatsunie (V.L.S.U.), de Koninklijke Belgische 

Kunstschaatsen Federatie (K.B.K.F.) en International Skating Union (I.S.U.).   

Het reglement van inwendige orde van de Kortrijkse schaatsclub FSC Kortrijk SPURS is een 

aanvulling op de statutaire bepalingen en dient door alle leden te worden toegepast, ouders 

en begeleiders van minderjarige leden inbegrepen.  Het heeft tot doel een goede werking 

van onze club en een gezonde sportgeest in onze club te kunnen blijven verzekeren. 

Exemplaren van de vermelde statuten en reglementen zijn verkrijgbaar bij het bestuur of via 

de website van de club (www.FSCKortrijkSPURS.be) en de genoemde federaties (www.vlsu.be, 

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

 

Artikel 2. Sportiviteit en attitudes 

Een sportclub, zijn bestuur, zijn leden, ouders en sympathisanten, dienen zich respectvol, met 

een positieve ingesteldheid, een geest van fair-play en een beleefde en correcte wijze te 

gedragen tegenover : bestuursleden, lesgevers en trainers, andere clubleden, ouders, 

sympathisanten, juryleden, officials van de Vlaamse en Belgische schaatsbond,  andere 

schaatsers en train(st)ers, alsook tegenover de eigenaars, uitbaters en personeelsleden van 

de ijsbaan ‘de Piste’.  Dit zowel tijdens de trainingen, deelname aan ijsshows, wedstrijden of 

testen en verplaatsingen. 

Zonder beperkend te zijn, worden gedragingen als ongewenst beschouwd en niet 

getolereerd : seksuele intimidatie, agressie en geweld (zowel verbaal en fysiek), pesten, 

afkomst, geloof, …, diefstal en bewust in gevaar brengen van andere schaatsers. 

Ook wordt er respect verwacht voor het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld door de 

club en de ijsbaan. 

De tassen worden steeds tegen of onder de bank geplaatst om andere leden niet te 

hinderen. 

Op het ijs mogen zich geen vreemde voorwerpen bevinden zoals schaatsbeschermers, enz.  

Dit geldt zowel tijdens de trainingen, wedstrijden, testen, ijsshows enz. 

Op het ijs mag men niet schaatsen met koptelefoontjes of oortjes zonder toestemming van 

de coach. 

http://www.fsckortrijk/
http://www.vlsu.be/
http://www.skatebelgium.be/
http://www.isu.org/
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De cafetaria is geen kleedruimte.  In de cafetaria mogen geen schaatsen zonder 

schaatsbeschermers noch rollerskates worden gedragen.  Springtouwen zijn eveneens 

verboden. 

Alcohol en drugs zijn ten strengste verboden.  Deze regeling wordt ook toegepast bij 

wedstrijden op verplaatsing, tijdens andere activiteiten zoals stages en zomerkampen.     

Bij overtreding van deze regels wordt in eerste instantie het lid zelf op de hoogte gebracht.  

Bij een volgende inbreuk worden de ouders ingelicht en wordt hen vermeld dat bij een 

nieuw feit er een sanctie volgt.   

Voor het gebruik van dopingproducten voeren wij een nultolerantie.  Indien wij merken dat 

één van onze leden in aanraking komt hiermee (als gebruiker of verkoper), wordt dit lid met 

onmiddellijke ingang uit de club verbannen.  Dopinggebruik is volledig in strijd met de 

algemene sportcharters en de V.L.S.U. en K.B.K.F. reglementen. 

Indien men zich niet houdt aan deze regels kunnen door het bestuur, de toegang tot de 

clubbeurten en het lidmaatschap tot de club worden ontnomen (voor een bepaalde tijd of 

definitief) zonder hierbij een compensatie te krijgen van betaalde lidgelden.  Indien er 

schade wordt toegebracht aan het patrimonium van de club of ‘ijsbaan De Piste’, dient de 

geleden schade te worden vergoed.  

Sancties worden bepaald door de ernst en/of het herhaald karakter van de overtreding.   

Voor competitieve leden, kan de club 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, kan een 

lid de toegang tot één of meerdere trainingen worden ontzegd, zonder hiervoor aanspraak 

te kunnen maken op financiële compensatie.  Ingeval uitsluiting tot een of meerdere 

trainingen, zullen de ouders van het betrokken lid, worden uitgenodigd om te worden 

gehoord. 

Elke uitgesproken sanctie wordt door het bestuur van FSC Kortrijk SPURS mee gedeeld via 

brief of   e-mail.   

Indien de club, door het niet naleven door één of meerdere leden van de reglementen van 

onder meer de V.L.S.U. of de K.B.K.F., een financiële sanctie krijgt opgelegd, kan het bestuur 

de boete verder verhalen op de betreffende leden.  

Als we dat samen realiseren, kan eenieder onbekommerd zichzelf zijn, zich prettig en veilig 

voelen, tot zijn recht komen, binnen en buiten de club en het beste van zichzelf willen, 

kunnen en durven geven. 

Bij vragen, bezorgdheden of problemen, kan iedereen zicht steeds melden bij de API : 

(vertrouwenspersoon) van onze club.  De API maakt geen deel uit van het bestuur. 

Naam en voornaam : Vicki Brants 
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e-mail adres : brantsvicki@telenet.be 

telefoonnumer bij dringende zaken : 0498 02 86 23   

 

Artikel 3. Inschrijvingen en lidgeld 

Door aan te sluiten en na ondertekening van het GDPR formulier (éénmalig), geeft elk lid aan 

de FSC Kortrijk SPURS de toestemming om foto- of beeldmateriaal, gemaakt tijdens 

clubactiviteiten of wedstrijden te publiceren op de website van de club alsook verschillende 

(sociale) media en dit zonder beperking in ruimte en tijd.  Indien jouw privacy zou 

geschonden worden / zijn, neem dan eerst contact op met iemand van het bestuur. 

Bij wijziging van gegevens van het lid, dient deze onverwijld de nieuwe gegevens door te 

geven aan een bestuurslid.  

De club vraagt aan ieder lid, om een medische vragenlijst in te vullen.  Deze (gratis) 

vragenlijst is terug te vinden op de website : www.sportkeuring.be.  De lijst dient gemaild te 

worden naar fsckortrijkspurs@outlook.com.  Indien het resultaat van de vragenlijst resulteert 

in een oranje of rood resultaat, adviseert de club om een doktersbezoek in te plannen en een 

aangepast  doktersattest te bezorgen.  De club wijst alle verantwoordelijkheid af, bij gebrek 

aan de vragenlijst (of het doktersattest). 

Aansluiting bij onze schaatsclub kan vanaf een leeftijd van 4 jaar. Uitzonderingen bij kinderen 

die jonger zijn, kunnen binnen het bestuur en mits akkoord van de verantwoordelijke 

train(st)er. 

Ereleden zijn leden die als gevolg van hun uitzonderlijke verdienste door het bestuur worden 

uitgenodigd tot het erelidmaatschap.  Deze categorie van leden betaalt geen 

lidmaatschapsgeld noch evenementen bijdrage, doch hebben geen toegang tot het ijs als 

schaatsend lid. 

Inschrijvingen gelden steeds tot het einde van het betreffende schaatsseizoen.  Het 

schaatsseizoen loopt van begin september tot eind mei van het daaropvolgende jaar.  De 

club huurt in deze periode ijs en biedt dit aan de leden. 

De te betalen lidgelden zijn berekend op het clubaanbod (recreatief en competitief) vanaf de 

inschrijving tot het einde van het schaatsseizoen. De verlenging van het lidmaatschap dient 

te gebeuren vóór 1 juni (met het oog op de organisatie van het nieuwe seizoen).  De 

betaling van het lidgeld dient te gebeuren voor aanvang van het seizoen.  De club biedt 

evenwel de mogelijkheid om de betaling van het lidgeld in schijven te doen (Gelieve u 

hiervoor te richten tot het bestuur).  

Alle leden ontvangen na betaling een lidkaart die zij steeds dienen aan te bieden voor zij het 

ijs betreden.  Deze kaart wordt ook gebruikt om, naast het lidgeld, het ijs per beurt te 

betalen.  Stortingen gebeuren via het rekeningnummer (zie verder) en per 10 beurten.  Deze 

kaart wordt gescand bij aankomst op ‘ijsbaan De Piste’.  Het aantal resterende beurten wordt 

http://www.sportkeuring.be/
mailto:fsckortrijkspurs@outlook.com
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op dat moment aangegeven. De club mag schaatsers die geen geldige lidkaart kunnen 

voorleggen, de toegang tot het ijs weigeren.  Uitzonderingen kunnen enkel toegestaan 

worden door een bestuurslid. 

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.  Dit 

bedrag wordt berekend vanaf de eerste maand waarin de trainingen werden aangevat. 

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.   

Betalingen gebeuren steeds op het rekeningnummer BE03 7360 7550 6884 

 

Terugbetalingen  

Terugbetalingen van lidgelden kunnen enkel gebeuren in het geval van onderstaande 

situaties. De vraag voor een terugbetaling dient steeds via e-mail aangevraagd te worden bij 

het FSCKS bestuur:  

 

Medische redenen,  

Mits het voorleggen van een doktersattest is een terugbetaling mogelijk. 15% 

administratiekosten worden steeds in rekening gebracht. Het bedrag van de terugbetaling 

zal pro rata worden bepaald. 

 

Wijziging van werkomstandigheden:  

Indien er wijzigingen gebeuren aan een werk of school uurrooster waardoor trainingen deels 

of helemaal niet meer gevolgd kunnen worden kan er een gedeeltelijke terugbetaling van 

het lidgeld toegestaan worden. Het FSCKS bestuur zal de vraag situatie per situatie bekijken. 

15% administratiekosten worden steeds in rekening gebracht. Het bedrag van de 

terugbetaling zal pro rata worden bepaald. 

 

Terugbetalingen van lidgelden kunnen niet worden toegestaan wanneer leden zich zonder 

reden uitschrijven bij de club. Zie ook Art 4. 

 

Art. 4. Uittreden uit de club 

Indien een lid wenst uit te treden uit de club, zal het betreffende lid zijn / haar ontslag 

schriftelijk, via brief of via e-mail, kenbaar maken aan de club secretaris.  Het ontslag treedt 

in werking op het einde van het seizoen.  Het lidgeld voor het lopende seizoen blijft bij 

uittreding integraal verschuldigd of verworven.  Transferts kunnen enkel worden verleend 

voor zover het betrokken lid vrij is van verplichtingen tegenover FSC Kortrijk SPURS.  Het 

kunnen aantonen van openstaande rekeningen of niet nagekomen contractuele 

verplichtingen is steeds een gegronde reden voor weigering van een transfert.    
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Competitieve leden houden zich bij ontslag, of bij overgang naar een andere club, tevens 

aan de reglementen en transfertprocedures opgelegd door de V.L.S.U. en de K.B.K.F. . 

Bij betwisting oordeelt de Geschillencommissie volgens, in overeenstemming met artikel 43 

van het Reglement Inwendige Orde van de Vlaamse Kunstschaatsenbond. 

 

DEEL II. Trainingen 

Definities : 

- Monitor / monitrices : lesgevers zonder VTS diploma, die door het bestuur erkend 

worden als lesgever voor schaatsers. 

- Train(st)er of coach : een lesgever die minstens het trainersdiploma initiator behaald 

heeft en door het bestuur erkend worden. 

- Hoofdtrain(st)er : heeft de leiding over het sportieve gedeelte van de club, is 

verantwoordelijk voor het opvolgen en begeleiden van de train(st)ers en duidt de 

monitoren / monitrices aan.  Hij / zij is ook lid van het bestuur. 

 

De hoofdtrain(st)er zal bij aanvang van het seizoen, een nominatieve lijst overmaken aan het 

bestuur met de assistent coaches.  De verloning van de assistent coaches wordt bepaald na 

overleg met de hoofdtrain(st)er en het bestuur.   

De trainingen worden gegeven aan leden of gastleden van de club.  Onafhankelijke 

zelfstandige coaches kunnen geen les geven tijdens de voorzien cluburen, tenzij hij / zij 

gevraagd is of toegelaten wordt door het bestuur van de club en in overleg met de 

hoofdcoach. 

Om competitieve schaatsers te mogen begeleiden moet een train(st)er in het bezit zijn van 

een trainerslicentie uitgereikt door de Vlaamse Schaatsunie.  Conform de door hen 

opgelegde voorwaarden : 

• Minstens het trainersdiploma Initiator behaald hebben alsook de Aanvullende 

Module Kunstijsschaatsen. 

• Zelf het figure skating level Intermediate Novice hebben behaald (voorheen Novice B 

of Bronze level). 

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 door het bestuur (verwijdering uit de les, schorsen van meerdere lessen of opzeggen 

van het lidmaatschap). 

Begeleiding van de leden tijdens de trainingen (voor recreatieven) gebeurt steeds door 

minstens één train(st)er, al of niet bijgestaan door de nodige monitoren of assistent coaches.. 

a) Aanwezigheid en gedrag  
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• De clublessen met regelmaat volgen 

• Op tijd zijn voor de start van de lessen, zodat deze niet verstoord worden 

• De les / het ijs mag niet verlaten worden zonder toestemming van de train(st)er 

 

b) Kledij tijdens training 

• Geen waardevolle voorwerpen dragen of in de kleedkamer / publieke stuk 

achterlaten.  Laat waardevolle voorwerpen best thuis.  De club is niet 

verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal 

• Aangepast schaatskledij is noodzakelijk om efficiënt te kunnen trainen 

Geen jeans en losse kledij.  Dit werkt belemmerend 

• Lange haren in een staart 

Omwille van de beperkte cluburen, kunnen er ook trainingen ingericht te worden tijdens 

publieke uren of tijdens een patch, onder begeleiding van één of meerder clubtrain(st)ers, in 

groep.  Individueel kan ook als voorbereiding op een specifieke wedstrijd of test.  Deze 

trainingen worden individueel afgestemd met de coach.  Deze trainingen zijn niet 

inbegrepen in het lidgeld. 

Train(st)er 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 het 

bestuur en onder voorwaarde dat de begeleiding van de leden van de club niet in het 

gedrang komt.   

 

Artikel 5. Aanwezigheid tijdens trainingen 

Ouders, vrienden en anderen blijven niet aan de boarding van de ijspiste staan tijdens de 

trainingen : dit is storend voor de lesgevers en het leidt de kinderen af.  Helpen met het 

aantrekken van de schaatsen, in het ‘verhuur’ gedeelte is wel mogelijk.   Na het helpen, 

verlaten de ouders onmiddellijk de kleedkamer / het ‘verhuur’ gedeelte.  De club heeft het 

recht op personen die de lessen hinderen of actief tussenkomen tijdens de training, de 

toegang tot de ijspiste te ontzeggen. 

Indien het aantal schaatsers dit toelaat, kan het bestuur ook gastleden toelaten tot (een deel) 

van de competitieve trainingen.  Het bestuur, zal elke aanvraag individueel beoordelen en 

bespreken met betrokken train(st)er. 

 

Art. 6. Trainingen voor leden met een beperking 

Indien er een behoefte is van mensen met een beperking om te komen schaatsen tijdens een 

clubbeurt, vraagt het bestuur om voorafgaandelijk contact op te nemen met hen om de 

verdere modaliteiten te bespreken. 
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Artikel 7. Proeflessen 

Ter kennismaking hebben schaats(t)ers die willen toetreden tot de club, het recht om 1 gratis 

training bij te wonen.  Na overleg kan een 2e gratis beurt worden aangeboden.   

Indien zij daarna de lessen verder willen bijwonen, dienen zij zich in te schrijven als lid.   

Een schaatser kan slechts éénmaal beroep doen op de gratis proeftrainingen, per seizoen. 

 

Artikel 8. Gebruik van het IJs 

Het ijs dat door de club wordt gehuurd, mag alleen gebruikt worden door de aangesloten 

leden (of gastleden) en dit in overeenstemming met hun trainingspakket.  Uitzonderingen 

hierop kunnen enkel mits toestemming van een aanwezig bestuurslid van FSC Kortrijk SPURS 

en mits akkoord van de trainer(s) van de betreffende beurt en zonder dat dit de schaatsers 

waarvoor de clubbeurt is voorzien, mag hinderen.  Wie niet op de ledenlijst van FSC Kortrijk 

SPURS staat of deelneemt aan de gratis proefles, kan gevraagd worden om de som van de 

beurt en de begeleiding te betalen.  

Tijdens schoolvakanties, op feestdagen of in uitzonderlijke gevallen, kunnen de uren afwijken 

van de gewone cluburen.  Afwijkingen zullen steeds per mail aan de leden worden gemeld.   

FSC Kortrijk SPURS heeft het recht om trainingen af te lassen wegens technische redenen op 

de ijsbaan of overmacht.  Het bestuur houdt zich het recht voor om over al of niet 

terugbetalingen te oordelen.    

 

Art. 9. – Privé lessen 

De club kan steeds advies geven ivm privé lessen.   

Vergoedingen voor privé lessen worden rechtstreeks tussen lid en train(st)er geregeld, 

zonder tussenkomst van de club. 

 

Artikel 10. De muziek - muziekinstallatie 

Tijdens de competitieve trainingen waakt de hoofdtrain(st)er over een eerlijk verdeeld 

gebruik van de muziekinstallatie waarbij evenwel rekening wordt gehouden met het aantal 

kuren en, in de week voorafgaand aan een wedstrijd, met de schaatsers die hieraan 

deelnemen.  

Het materiaal zal door de gebruikers, steeds met het nodige respect behandeld worden.   

De kabel voor de muziekinstallatie alsook het verwisselen van CD-speler, Ipod, GSM of MP3-

speler mag alleen door de trainers of bestuursleden ingestoken of verwijderd worden.  Het 

muziek van een schaatser die zijn / haar kuur oefent, heeft voorrang.   
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FSC Kortrijk SPURS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische storingen mbt 

de faciliteiten van de ijsbaan (vb.: muziek, verlichting,…) 

 

 

Deel III : Activiteiten - ijsshows – testen- wedstrijden 

Algemeen : er wordt geen enkele activiteit georganiseerd door leden van de club of in naam 

van de club, zonder de goedkeuring van het bestuur. 

 

Artikel 11. Contacten 

In overeenstemming met de reglementen van de V.L.S.U. en de K.B.K.F., zullen alle contacten 

van welke aard ook, tussen clubleden enerzijds en de V.L.S.U. en K.B.K.F. anderzijds, steeds 

schriftelijk en via de clubsecretaris gebeuren.  De vragen, bedenkingen of andere zullen 

tijdens de vergaderingen van het bestuur behandeld worden of in spoed indien de 

dringendheid dit vereist.  Het spreekt voor zich dat de vraagsteller, de nodige feedback zal 

krijgen van het bestuur.   

 

Art. 12. Ijsshows  

Elk lid mag deelnemen aan de periodische ijsshow.  Er worden geen alternatieve trainingen, 

noch verminderingen in het lidgeld voorzien voor leden die, om welke reden dan ook, niet 

deelnemen aan de ijsshow.  De deelname aan de club ijsshow is gratis.   

Voor ijsshows van andere clubs waar schaatsers van onze club uitgenodigd worden en indien 

het niet op naam is, zal een beurtrol worden opgesteld.  

Deelname aan buitenlandse ijsshows dient men eveneens, 1 maand voorafgaandelijk, aan te 

vragen aan het bestuur van de club.   

 

Art. 13. Clubtesten  

Schaatsers worden ingedeeld in groepen.  Hierbij wordt zeker ook rekening gehouden met 

vriendschapsrelaties tussen kinderen.   

Er wordt gewerkt volgens een welbepaald sportief plan (zie het sportief leerplan). 

Het uiteindelijk doel is de evolutie van de schaatsers in kaart te brengen en te kunnen 

werken op specifieke doelen met groei als basis.  Hiertoe worden testen georganiseerd.  De 

club verbindt er zich toe deze testen zo objectief mogelijk te laten verlopen.   
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Artikel 14. Testen en Wedstrijden (binnen- en buitenland)  

Algemeen : De coachen beslissen wie kan meedoen aan testen en wedstrijden. 

De club kan enkel leden inschrijven voor testen en wedstrijden.   

Leden die aan nationale competities willen deelnemen dienen bij de V.L.S.U.. ingeschreven te 

zijn als competitief lid en begeleid te worden door het bestuur erkende train(st)er. 

Deelname aan buitenlandse wedstrijden kan enkel in overeenstemming met de betreffende 

reglementering vanwege de V.L.S.U. en K.B.K.F. 

De club train(st)ers bepalen welke leden aan welke testen en wedstrijden kunnen / mogen 

deelnemen in na overleg met de hoofdcoach.  Schaats(t)ers mogen steeds een aanvraag 

richten tot de train(st)er.   De ouders en het in te schrijven lid geven hun toestemming tot 

deelname aan die wedstrijden via een mail aan de club train(st)ers.  

De muziek voor wedstrijdküren, wordt gekozen in samenspraak met de train(st)er. 

Indien een lid door laattijdige melden, niet meer kan worden ingeschreven, door het 

overschrijden van de inschrijvingstermijn of doordat het maximum aantal inschrijvingen 

reeds werd bereikt, kan de club hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. 

Geen enkel lid of team mag in het binnen- en buitenland zonder toestemming van het 

bestuur, deelnemen aan een  wedstrijd of test.  Als een lid zich wenst in te schrijven voor een 

test of een wedstrijd zal hij / zij dit aanvragen bij zijn / haar train(st)er.  Indien de train(st)er 

dit opportuun acht,  richt deze dan de aanvraag tot inschrijving aan het secretariaat van de 

club per e-mail, ten laatste 48u voor het verstrijken van deadline.   

Het lid betaalt vervolgens onmiddellijk het inschrijvingsgeld via een overschrijving.  Bij 

nalatigheid van betaling, wordt het betrokken lid geschrapt voor deelname.  De club heeft 

tevens het recht inschrijvingen te weigeren indien eerdere inschrijvingsrechten nog niet 

volledig werden betaald. 

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. 

Ieder lid dat naar het buitenland – zomer of winter – gaat schaatsen, dient dit minimum één 

maand voorafgaandelijk, schriftelijk mee te delen aan het secretariaat met opgave van plaats 

en de data van het verblijf.   

De aanvraag wordt dan overgemaakt aan de betrokken federaties.  Het lid wordt persoonlijk 

en schriftelijk geïnformeerd van de gegeven toelating. 

 

Art. 15. Competitieve leden 
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Om aanvaard te kunnen worden tot een trainingspakket voor competitieven, moet een 

schaatser aan volgende voorwaarden voldoen :  

• Lid zijn van een erkende schaatsfederatie 

• begeleid worden door een erkend train(st)er van de club 

• geslaagd zijn voor de Competition Level Test (of instaptest) om deel te kunnen 

nemen aan B-wedstrijden.   

• Na overleg met coaches en bestuur, kunnen anderen ook deelnemen aan het 

trainingspakket van de competitieve schaatsers (of recreatief circuit). 

• 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 

train(st)er.  Hierin worden de ouders en de schaatsers geïnformeerd over o.a. het 

verwachte engagement en de kostprijs die aan competitief schaatsen is verbonden. 

Opgemerkt dient wel te worden dat deelname aan I.S.U.-listed competitions, maw door 

leden van het nationaal team (op uitnodiging door de K.B.K.F.) , voorrang hebben op elke A 

of B wedstrijd en ijsshows in België.  Elk competitief lid ontvangt na betaling van het 

betreffende lidgeld, een wedstrijdlicentie vanwege het K.B.K.F.  (verdere reglementering kan 

verkregen worden op de websites : www.VLSU.be en www.SkateBelgium.be). 

 

Deel IV : verzekering 

Elk lid is door zijn lidmaatschap, via de club, aangesloten bij de V.L.S.U. die  haar leden 

verzekert voor medische kosten bij ongevallen op het ijs en op de weg van en naar de 

ijsbaan en de burgerlijke aansprakelijkheid voor ongevallen op het ijs.  Dit geldt ook voor de 

schaatsers die 1 gratis proefles volgen.   

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 zin door de ledenverzekering.  Zij schaatsen bijgevolg voor eigen risico. 

Het is aan te raden dat leden, in het bijzonder bij wedstrijden op verplaatsing, een eigen 

exemplaar van het aangifteformulier bij zich hebben.  Het lid mag niet vergeten het 

ongevalsaangifte formulier  binnen de 72 uur te bezorgen (per mail) aan de clubsecretaris.   

Elk lid is ook verzekerd wanneer hij / zij gaat schaatsen in het buitenland.  Deelname aan 

deze stages, seminaries of wedstrijden dienen vooraf echter gemeld te worden bij de 

clubsecretaris met opgave van plaats en datum van het verblijf.     

De ledenverzekering dekt (beperkt) repatriëring vanuit het buitenland.  Bij deelname aan 

buitenlandse wedstrijden en stages, kan het lid zelf zich hiervoor extra verzekeren.  Bij I.S.U. 

listed competities is dit overigens een verplichting!  



 

 

 

Versie 002 (31/01/2023) 

 

De ongevalsaangifte formulieren zijn te bekomen bij de bestuursleden of via de website van 

de club.  

Het lid dient alle originele facturen (geen kopies) met betrekking tot het ongeval en de 

behandeling, zorgvuldig bij te houden en op vraag van de verzekeraar over te maken.  Iedere 

ongunstige wijziging in toestand, dient onmiddellijk gemeld te worden via een medisch 

attest. 

Na herstel dient een arts het lid genezen of sportbeoefeningsbekwaam te verklaren.  Het 

bewijs dient aan de verzekeraar te worden overgemaakt vóór de sporthervatting.  Zolang dit 

attest niet voorgelegd is aan het secretariaat, mag men de ijsbaan niet meer betreden tijdens 

club- of patchuren! Bij het hervatten van de sportbeoefening zonder toestemming van de 

arts, of tegen diens advies in, komen de gevolgen van het ongeval niet in aanmerking voor 

tussenkomsten vanwege de verzekeraar.  

Gegevens clubsecretaris : 

Kerstien Dochy 

GSM : 0478 22 24 53 of 0474 56 77 67 

e-mail adres : kerstien.dochy@gmail.com  


