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INTERN REGLEMENT 
 
Het voorliggende Intern Reglement is een aanvulling op de (meest recente versie van de) 
statuten van de vzw, zoals deze op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent werden 
neergelegd, en telt als document om te voldoen aan de informatieplicht zoals bepaald in de wet 
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 4 april 2019. 
 
Artikel 01 - Algemene bepalingen: 

01.01. De Gentse Roei- en Sportvereniging vzw  (hierna genoemd “de vereniging”) 

(ondernemingsnummer: BE 0400 032 354), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd 

is te Vissersdijk 1, 9000 Gent, werd opgericht op 1 april 1965 en heeft als belangeloos doel 

“het bevorderen van de roeisport en de competitiesport in het bijzonder – zij mag 

eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen”. 

01.02. De vereniging is niet gebonden aan enige politieke overtuiging en behoudt haar neutraal 

karakter. 

Artikel 02 - Leden/Lidmaatschap: 

02.01. Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste vijf bedragen. 

02.02. De secretaris dient namens het bestuursorgaan (hierna BO) drie weken na ontvangst van 

een schriftelijke aanvraag tot lidmaatschap, een beslissing te nemen op het verzoek tot 

toelating als lid in de categorieën hieronder nader omschreven. 

 Een lid van het BO stelt de aanvrager zo spoedig mogelijk schriftelijk (per email) in kennis 

van de beslissing. Bij een eventuele afwijzing, deelt hij de reden daarvan mee. Tevens 

deelt hij aan de aanvrager mee dat deze het recht heeft een beroep te doen op de 

Algemene Vergadering. 

De aanvraag tot lidmaatschap dient te gebeuren via het officiële inschrijvingsformulier dat 

behoorlijk en volledig ingevuld ondertekend moet worden 

Voor personen jonger dan 18 jaar dient het inschrijvingsformulier (de aanvraag) mede 

ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger wiens alle persoonlijke en 

vereiste gegevens (eveneens) dienen verstrekt te worden (bij de aanvraag).  
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02.03. De vereniging bestaat uit roeiende leden waarvan de leeftijdscategorieën bepaald worden 

door de Koninklijke Belgische Roeibond (hierna KBR), vrijetijdssporters die gebruikmaken 

van de accommodatie (zoals douches, powerzaal, enz.) maar niet van het (roei)materiaal, 

steunende leden en ereleden.  

02.04. De lidmaatschapsbijdrage wordt door het BO vastgesteld – deze bijdrage staat vermeld op 

het inschrijvingsformulier en dient bij invullen van dit formulier ten minste gedeeltelijk 

voldaan te worden. Indien het lidmaatschap wordt geweigerd, wordt de (eventueel 

gedeeltelijk voldane) lidmaatschapsbijdrage terugbetaald aan de aanvrager. 

02.05. Het BO zorgt ervoor dat diegenen die als lid tot de vereniging zijn toegelaten, worden 

aangemeld bij de sportfederatie waaronder de vereniging ressorteert (zijnde de Vlaamse 

Roeiliga, hierna VRL). 

 Voor de competitieroeiers kan de A-vergunning enkel worden aangevraagd na betaling 

van de lidmaatschapsbijdrage en na indiening van het medisch attest. 

Roeiers die hun lidmaatschapsbijdrage niet tijdig voldoen en hun medisch keuringsattest 

niet tijdig indienen, kunnen niet ingeschreven worden in wedstrijden. 

02.06. Het niet betalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt als ontslagnemend 

beschouwd. 

02.07. De lidmaatschapsbijdrage dient uiterlijk op 1 januari betaald te worden en enkel hierna 

kan men de rechten opgesomd in artikel 4 doen gelden. 

02.08. Met effectieve leden wordt bedoeld zij die het volledige lidgeld betaald hebben en de 

leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Met toegetreden leden wordt bedoeld zij die de 

leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben of het volledige lidgeld niet betaald hebben. 

02.09. Bij schade aan roeimateriaal is de familiale verzekering van het roeiend lid prioritair. 

Artikel 03 - Ereleden: 

03.01. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk 

hebben gemaakt en op voorstel van het BO de titel erelid hebben verkregen. 

 Willen zij echter verder blijven gebruikmaken van hun rechten en eventueel het materiaal, 

dan dienen zij eveneens de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te vereffenen. 

Artikel 04 - Rechten en plichten van de leden: 

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten: 
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04.01. Bij toetreding heeft ieder lid het recht inzage te nemen in de statuten en het intern 

reglement van de vereniging. Deze documenten zijn ter inzage in de vereniging en op de 

website. 

04.02. Elk effectief lid kan deelnemen aan debatten en stemmingen in de algemene 

vergaderingen. Uitnodigingen voor statutaire vergaderingen worden schriftelijk of per 

email verstuurd. 

04.03. Voorstellen, klachten, wensen, enz. kunnen bij het BO ingediend worden. Het BO verbindt 

er zich toe deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken. 

 Het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek wordt aan de betrokkene 

meegedeeld. 

04.04. Iedere adreswijziging dient onmiddellijk aan het BO meegedeeld te worden. 

04.05. De reglementen (het Intern Reglement) van de vereniging evenals de richtlijnen opgesteld 

door de Federatie (roeicodex) en het vaarreglement dienen gerespecteerd te worden. 

 De roeicodex kan geraadpleegd worden via www.gentsers.be/kbr---roeicodex  

 en het vaarreglement op het advalvasbord in de botenloods. 

04.06. Niemand mag in een boot roeien of sturen zonder 50 meter te kunnen zwemmen. 

04.07. Ieder lid wordt geacht de statuten en de reglementen van de vereniging te kennen en 

ermee akkoord te gaan. 

04.08. Enkel leden vanaf de leeftijd van 18 jaar hebben stemrecht en kunnen deel uitmaken van 

het BO. 

04.09. Toegetreden leden hebben geen stemrecht op algemene vergaderingen. 

04.10. Het BO is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast 

een straf welke aan een roeier of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de 

federatie, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen. 

04.11. Bij een beslissing als bedoeld in lid 10 van dit artikel als in artikel 07.12 heeft het 

desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij het BO van de vereniging. Dit beroep 

moet binnen de maand na de betekening van de beslissing, door het desbetreffende lid te 

worden ingesteld. Dit beroep dient binnen de 3 maanden na het opleggen van de straf 

door het BO aanhangig te worden gemaakt bij de statutaire vergadering en dient indien 

nodig een bijzondere statutaire vergadering samen te roepen. 
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04.12. Elk lid dat de kleedkamers gebruikt wordt geacht een toegangsbandje te kopen. Deze 

bandjes zijn te koop bij de vereniging tegen de kostprijs van de bandjes. 

04.13. Het BO duidt een Aanspreekpersoon Integriteit (API) aan waar leden grensoverschrijdend 

gedrag kunnen melden. De contactgegevens worden gepubliceerd via 

www.gentsers.be/meldpunt. Op deze pagina publiceert het BO ook de gedragscodes voor 

bestuurders, sporters en sportbegeleiders. 

Artikel 05 - Schorsing: 

05.01. Een lid kan geschorst worden voor onwaardig gedrag en/of gebruik van stimulerende 

middelen. In het algemeen zal strafbaar zijn, alle handelingen die in strijd zijn met de wet, 

de statuten, de reglementen, de besluiten, enz. van de organen van de vereniging, of 

waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. De schorsing geschiedt bij 

beslissing van het BO, genomen met tweederde meerderheid. Het betreffende lid wordt 

vooraf gehoord. 

05.02. Effectieve uitsluiting is enkel mogelijk bij Algemene Vergadering. 

Artikel 06 - Clubkleuren: 

06.01. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit: 

 a. een ééndelig roeipak zwartwit met logo van de Gentse Roei- en Sportvereniging 

b. de kleur van het T-shirt die eventueel onder het roeipak gedragen wordt is wit  

(met korte of lange mouwen). 

06.02. Legging: zwart/wit 

06.03. Coolmax korte of lange mouwen: zwart/wit 

06.04. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen rekening te houden met de regels zoals 

opgenomen in de roeicodex. 

Artikel 07 - Dagelijks Bestuur (DB) en Bestuursorgaan (BO): 

07.01. Het BO kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een 

penningmeester en het voltallige BO kan maximaal elf meerderjarige leden tellen. 

 Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een dubbele stem. 

07.02. De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het  

Dagelijks Bestuur (DB). 
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Het DB neemt alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen 

worden uitgesteld. Het DB deelt zijn besluiten ter bekrachtiging mee op de eerstvolgende 

bestuursvergadering. Het DB kan om reden van hoogdringendheid advies of stemming 

vragen aan de leden van het BO.  

07.03. De taakverdeling van de functies binnen het BO is de volgende: 

 De Voorzitter: 

- leidt de vergaderingen en zorgt in de eerste plaats voor de stipte naleving van de 

statuten en reglementen; 

-    ziet toe op de voortgang van de werkzaamheden van de andere bestuursleden; 

- heeft de leiding van de vereniging en waakt erover dat de vergaderingen 

regelmatig plaatsvinden en de agenda wordt opgesteld; 

- zorgt voor de uitvoering van de door de Algemene Vergadering genomen 

besluiten; 

- is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan 

een ander bestuurslid heeft overgedragen door melding aan en akkoord van het BO. 

 

De Ondervoorzitter: 

vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid. 

 

De Secretaris: 

- is verantwoordelijk voor de correspondentie in naam van en in overleg met het BO; 

- ondertekent samen met de voorzitter alle uitgaande stukken, is verplicht 

afschriften ervan te houden en eveneens de belangrijke inkomende stukken te bewaren. 

Alle stukken dienen binnen een redelijke termijn in het Gentse RS-archief opgeslagen te 

worden;  

- verzendt de uitnodigingen voor alle vergaderingen behalve de wekelijkse 

vergaderingen van het BO en de trainersvergaderingen; 

- maakt de notulen van de vergaderingen op en houdt ze bij, en brengt uiterlijk drie 

dagen voor de eerstvolgende bestuurs- of ledenvergadering, de gemaakte notulen ter 
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kennis van de bestuursleden, die na goedkeuring door hem en de voorzitter worden 

ondertekend; 

- maakt de ledenlijst op en houdt ze bij; 

- stelt het jaarverslag op; 

- heeft het archief onder zijn hoede en is verantwoordelijk voor goederen die hem 

vanuit de vereniging zijn toevertrouwd; 

- zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en 

reglementen; 

-   brengt ieder jaar namens het bestuur verslag uit over de toestand van de 

vereniging. 

 

De Penningmeester: 

- is belast met alle geldelijke administratie – hij beheert de gelden van de vereniging; 

- is belast met het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en volgt alle 

door het BO en de Algemene Vergadering goedgekeurde uitgaven op; 

- houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; 

- zorgt voor de jaarlijkse begroting en de jaarlijkse rekening die hij voorlegt aan het 

BO en daarna aan de Algemene Vergadering; 

- voor zover er correspondentie dient gevoerd te worden met betrekking tot het 

financieel beheer van de vereniging, ondertekent hij alle uitgaande stukken en houdt 

hiervan een afschrift bij – hij bewaart ook de belangrijke stukken binnen de vereniging; 

- brengt in de Algemene Vergadering verslag uit over de financiële toestand. 

07.04. Het BO vergadert ten minste eenmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster. 

Het BO vergadert zo dikwijls als de Voorzitter of ten minste drie leden van het BO zulks 

wensen. 

07.05. Het BO kan aan een niet-bestuurslid vragen te zetelen als niet-stemgerechtigd 

raadgevend lid.  

07.06. Een oproep tot een vergadering dient ten minste 48 uur vooraf in het bezit te zijn van de 

bestuursleden, terwijl een vergadering op verzoek van de bestuursleden binnen een week 

dient te worden vastgelegd. 
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07.07. Een bestuursvergadering kan enkel geldig tot besluiten overgaan indien de meerderheid 

van de bestuursleden aanwezig is. Deze besluiten worden genotuleerd in een verslag 

ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris. 

07.08. Elk bestuurslid dat zonder aanvaardbare of voorafgaande meegedeelde reden gedurende 

het jaar, twaalf vergaderingen of zes opeenvolgende vergaderingen niet aanwezig was, 

kan onmiddellijk als ontslagnemend uit het BO beschouwd worden. Het BO kan dan 

beslissen om het mandaat te schorsen tot de volgende Algemene Vergadering, die dan tot 

afzetting kan besluiten. 

07.09. Het BO ziet erop toe dat de nieuwe leden aangemeld worden bij de VRL. 

07.10. Het BO is bevoegd en heeft het recht om een lid de toegang tot de botenloodsen en het 

gebruik van bepaalde boten te ontzeggen.  

07.11. In geschillen betreffende de kantine is het BO bevoegd om in geval van herhaalde 

wanbetaling, de desbetreffende persoon de toegang tot de kantine te ontzeggen. 

07.12. Het BO is bevoegd om personen die door hun gedrag tijdens geplande trainingen en 

activiteiten in naam van de vereniging onregelmatigheden veroorzaken of handelen in 

strijd met onderhavig Intern Reglement, met disciplinaire maatregelen te bestraffen, 

onverminderd de daardoor veroorzaakte schade te verhalen. 

07.13. Het BO is verplicht de leden inzage te verlenen in het Intern Reglement. 

07.14. Het BO dient ervoor te zorgen dat het vaarreglement in de botenloods aanwezig is. 

07.15. Bestuursverkiezing: 

 Een bestuurslid zal uiterlijk na twee opeenvolgende mandaatjaren aftreden. Een aftredend 

bestuurslid kan zich evenwel tijdens de eerstvolgende algemene vergadering terug 

kandidaat stellen. 

 Om de aanwezige expertise binnen het BO te vrijwaren, zullen gedurende de even jaren 

de voorzitter en de secretaris ontslagnemend zijn. Tijdens de oneven jaren zullen de 

ondervoorzitter(s) en de penningmeester ontslagnemend zijn.  

07.16. Een kandidatuur voor het BO van stemgerechtigde leden, die 2 jaar effectief lid zijn, dient 

schriftelijk of per email aan de secretaris te worden gericht (min. 8 dagen voor de 

algemene vergadering) en dient ondertekend te zijn door een meerderheid van de 

bestuursleden of door twintig stemgerechtigde leden. Deze kandidatuur dient vergezeld 
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te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat. De 

verkiezing geschiedt bij geheime stemming tijdens de Algemene Vergadering. Om 

gekozen te zijn moet de kandidaat de meerderheid  van de uitgebrachte geldige stemmen 

op zijn naam hebben. 

07.17. De verkiezingen geschieden onder het voorzitterschap van het oudste lid in leeftijd van 

het BO en het secretariaat wordt waargenomen door het jongste lid van het BO. 

07.18. Onder de taken van het BO valt, hetgene hierboven bepaald is samen met hetgeen 

onverminderd is opgenomen in de statuten.  

Artikel 08  -  Vergoedingen: 

08.01. Het BO is bevoegd om aan de leden gemaakte kosten van vervoer en verblijf te 

vergoeden. 

08.02. De leden kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding, na goedkeuring door 

het BO. Alle vergoedingen die worden uitbetaald moeten vooraf door het BO worden 

goedgekeurd. De leden worden echter verondersteld om ten gunste van de vereniging in 

de mate van het mogelijke af te zien van een vergoeding. 

De leden leggen de nodige bewijsstukken voor: 

- voor de kilometervergoedingen: onkostennota met vermelding van de datum van 

de verplaatsing, begin- en eindpunt van de verplaatsing en het aantal werkelijk 

afgelegde kilometers; 

- voor de overige kosten: onkostennota, factuur op naam van de vereniging of ander 

bewijskrachtige gegevens waaruit deze onkosten blijken. 

 

Artikel 09 - Algemene Vergadering: 

09.01. Alleen effectieve leden zijn stemgerechtigd op de Algemene Vergadering. 

09.02. De Algemene Vergadering wordt samengeroepen op initiatief van de Voorzitter of op 

verzoek van ten minste twee bestuursleden of van een vijfde van de effectieve leden. 

 Voor de agenda kan elk effectief lid voorstellen indienen bij de Voorzitter tot tien dagen 

voor de vergadering. Bijkomende agendapunten dienen ten minste drie werkdagen voor 

de vergadering naar elk effectief lid worden gestuurd. 
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09.04. De stemmingen kunnen gebeuren bij handopsteken. Indien over personen gestemd 

wordt zijn de stemmingen evenwel schriftelijk en geheim. 

Artikel 10 - Verzekeringen: 

10.01. De vereniging heeft een algemene verzekering voor Burgerlijke Aansprakelijkheid 

afgesloten. 

Artikel 11 - Gebouwen en Materiaal: 

11.01. Het BO legt in overleg met de uitbater de openingsuren van de kantine vast. 

11.02. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke 

aard ook van leden en derden in de gebouwen aanwezig. 

11.03. De leden dienen het materiaal met respect te behandelen en te onderhouden.  

11.04. De vereniging houdt gedurende een aanzienlijke periode verloren voorwerpen bij.  

Artikel 12 – Wedstrijden: 

12.01. Inschrijvingen voor wedstrijden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de trainers 

van de vereniging en gebeuren door de Sportsecretaris. 

12.02. De prijzen door de leden behaald zijn voor de roeier, met uitzondering van de 

wisselbekers en de bekers gewonnen in ploegboten. 

12.03. De voorwaarden opdat de vereniging een A-vergunning aanvraagt is dat het 

desbetreffende lid zijn lidgeld heeft betaald en dat hij zich sportmedisch heeft laten 

keuren.  

12.04. Bij forfait kunnen kosten voor inschrijvingen en forfait verhaald worden op het 

desbetreffende lid. 

12.05. De verplaatsingen van en naar wedstrijden zijn ten laste van de leden. 

Artikel 13 - Sponsoring: 

13.01. Het BO stelt richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten. Sponsoringen dienen 

vooraf goedgekeurd door het BO. 

Artikel 14 - Slotbepalingen: 

14.01. Ieder lid en verenigingsorgaan dient zich te houden aan de bepalingen opgenomen in dit 

Intern Reglement. 

14.02. Onderhavig Intern Reglement en alle wijzigingen nadien treden in werking veertien dagen 

na de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering. 
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Artikel 15 - Discretieplicht: 

15.01. De leden van de vereniging zijn gehouden tot discretie ten overstaan van gevoelige 

persoonsgebonden en verenigingsgebonden informatie die zij zouden kunnen vernemen 

binnen het verenigingsleven. 

 

 

 

 

Aldus goedgekeurd door het BO. 

 

Namens het bestuur van de vereniging, 

 

De Voorzitter,       De Secretaris, 

Mike Galet       Arthur Van Camp 


