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INTERN REGLEMENT AANGESLOTEN LEDEN 
 
Art.1- Rechten en plichten van aangesloten leden 
Het intern reglement bepaalt de rechten en plichten van de aangesloten leden. De clubleiding behoudt zich steeds het recht 
voor om het Intern Reglement te wijzigen en aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving aan de leden. De leden 
kunnen uiteraard steeds inzage krijgen van dit intern reglement bij de clubleiding. 
 
Een aspirant-lid kan steeds door de clubleiding als lid van de vereniging worden geweigerd. 
 
Een lid kan steeds ontslagen worden uit de vereniging, zelfs zonder motivering na eenvoudige beslissing van de 
clubleiding. 
 
Het lidmaatschap heeft slechts een maximale geldigheid van één jaar. Het kan ingaan op 01 september van elk jaar of op 
een latere datum en eindigt in ieder geval op 31 augustus. 
 
Art.2 - Inschrijvingen der leden 
De kandidaat-leden kunnen steeds bij de clubleiding de blanco inschrijvingsformulieren, alsmede andere algemene 
informatie aangaande de vereniging bekomen. 
 
Door het ondertekenen van het jaarlijks te hernieuwen inschrijvingsformulier, opgesteld door de Omnisportvereniging 
ROSKA Asse gaat het lid akkoord met en onderwerpt het zich automatisch aan het intern reglement. 
 
Een persoon is slechts dan lid wanneer hij (zij) het inschrijvingsformulier ondertekend en overhandigd heeft aan de 
clubleiding en na betaling van het volledig jaarlijks lidgeld. 
 
Art.3 – Aansluiting 
De vereniging kan zich steeds aansluiten als lid van de gemeentelijke sportraad of elke andere vereniging. 
 
Art.4 – Clubactiviteiten 
De leden moeten de instructies van de lesgevers en van de clubleiding nauwgezet opvolgen. De leden mogen niet 
deelnemen aan sportoefeningen of andere activiteiten, noch gebruik maken van de lokalen en infrastructuur zonder 
permanente begeleiding van de leraar, zo niet handelen zij volledig onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. 
De normaal gebruikelijke infrastructuur wordt niet ter beschikking gesteld aan de leden of aspirant-leden gedurende de 
gekende schoolvakanties. Indien leden wensen dat bepaalde activiteiten toch doorgaan, zullen vooraf afspraken moeten 
gemaakt worden tussen de clubleiding, leraars en de leden. 
In voorkomend geval kunnen clubactiviteiten doorgaan op de afgesproken plaats en tijdstip. 
 
Art.5 – Proeftijd van deelname 
De aspirant-leden mogen gedurende 1 lesuur als proefles deelnemen. Nadien dienen zij voorafgaand een 
inschrijvingsformulier te ondertekenen en in te leveren bij Roska. 
 
Art.6 – betaling van het lidgeld. 
Maximaal 14 dagen na de inschrijving dient de lidmaatschapsbijdrage betaald te worden zo niet heeft de clubleiding het 
recht de aansluiting van het lid bij de vereniging als onbestaande te beschouwen. 
 
Art.7 – Gedrag 
De leden verbinden zich tot orde, discipline en gehoorzaamheid in verband met alle clubactiviteiten. 
 
Art.8 – Verzekering 
De vereniging zal via een verzekeringsmaatschappij de leden verzekeren tegen ongevallen en lichamelijke letsels. 
 
Art.9 – De clubleiding en de leraars zijn automatisch lid van de vereniging. 
 
Art.10- Publiciteit en publicatie 
Foto’s en filmen van leden genomen tijdens clubactiviteiten kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden van de 
club.   
 
 


