
REGLEMENTEN VAN DE ZWEMCLUB K.ZW.S.D. (Koninklijke Zwemclub White Star Deinze) 
 

1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 

− Een kind kan aansluiten vanaf de leeftijd van 4 jaar is bereikt. De voorziene trainingsuren zijn opgedeeld in een 
“zwemschool” en een “zwemclub” naargelang leeftijd en zwemvaardigheid. Algemene - en specifieke 
watergewenning alsook het aanleren van zwemslagen gebeurt in de zwemschool. In de zwemclub spitsen onze 
trainers zich toe op verbetering van stijl en snelheid of kan er recreatief gezwommen worden.  Zwemlessen in 
kader van de “zwemschool” worden aangeboden aan kinderen tot en met 14 jaar. De “zwemschool” is 
onderverdeeld in verschillende groepen naargelang doelstellingen: ‘kikkers’, ‘eendjes’, ‘pinguins’, ‘dolfijntjes’, 
‘waterschildpadden’, ‘zeehonden’, ‘otters’ en ‘orka’s’. 
 

− Doorschuiven naar een volgende groep in de “zwemschool” gebeurt wanneer het lid de doelstellingen van zijn/haar 
groep onder de knie heeft. De beoordeling hiervan behoort exclusief toe aan de lesgever/trainer van het lid en 
ofwel 1) na een jaarlijkse (schriftelijke) terugkoppeling (begin december) waarin aangegeven wordt dat 
doorschuiven naar een volgende groep aangewezen is bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar of  2) na expliciete 
mondelinge toezegging van de lesgever tijdens het kalenderjaar. Voor een overzicht van de verschillende 
zwemgroepen en bijhorende doelstellingen onder “zwemschool”, zie onze website. 

 
− In de “zwemclub” worden de groepen onderverdeel in “jeugd”, “triatleten” en “recreanten”. 

 
− Op maandag/zaterdag wordt een zwembaan voor ingeschreven ouders van kinderen ingeschreven in de 

“zwemschool” vrijgehouden. Het gaat hier om ‘vrij’ zwemmen d.w.z. zonder lesgever/trainer. 
 

− Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op de leden van zwemclub WSD. Ieder lid aanvaardt bij inschrijving 
dit reglement en de bijdrages, en verbindt zich ertoe deze stipt na te leven. Het reglement is raadpleegbaar op de 
website van zwemclub WSD. De trainers en bestuursleden zien toe op naleving van dit regelement. Hun richtlijnen 
dienen dan ook gevolgd te worden. 

 
− Het Bestuur van  Zwemclub WSD beslist over alle zaken die niet vermeld staan in dit huishoudelijk reglement. 

 
− Gevonden voorwerpen geeft men af aan de trainers. 

 
2. JAARLIJKSE BIJDRAGE  

 
− De jaarlijkse bijdrage bestaat uit een deel lidgeld en een deel inkomgeld. 
−  
− Het inkomgeld wordt bepaald in samenspraak met zwembad Palaestra. 

 
− Lidgeld staat vast op : 1 u = 100 €      2 u = 160 €     vanaf 3 u = 200 € 

 
− Hieronder een overzicht: 

 
	 lidgeld	 inkom	 totaal	
1	uur	
zwemles	

100	€	 35	€	 135	€	
1.5	u	
zwemles	

100	€	 55	€	 155	€	
2	u	
zwemles	

160	€	 70	€	 230	€	
2.5	u	
zwemles	

160	€	 95	€	 255	€	
3	u	
zwemles	

200	€	 105	€	 305	€	
3.5	u	
zwemles	

200	€	 130	€	 330	€	
 
− Inschrijvingen gelden voor de duur van een kalenderjaar. Zwemclub WSD laat maximaal 120 badende leden toe 

per trainingsuur (vastgelegd in samenspraak met zwembad Palaestra). Bij de start van nieuwe inschrijvingen voor 
een nieuw kalanderjaar wordt eerst de kans gegeven aan de huidige leden. Voor eventuele bijkomende 
inschrijvingen wordt gewerkt met een wachtlijst waarop ingetekend kan worden via de website. Kandidaat-leden 
krijgen hiervoor in de tweede helft van december een verwittiging per mail. 

 
− Inschrijvingen na de zomervakantie (september): afhankelijk van eventuele opzeggingen/beschikbare plaatsen. 

Kandidaat-leden die zich inschrijven op onze wachtlijst in het voorjaar worden eind mei verwittigd via mail voor 
eventuele beschikbare plaatsen in de tweede helft van het jaar. 
 

− Terugbetalingen: in principe worden geen terugbetalingen uitgevoerd. 
 



− Ingeval van meer dan twee afwezigheden op rij verbindt het lid er zicht toe de trainer/bestuur te verwittigen en de 
reden toe te lichten. 

 
− Na langdurige afwezigheid (vanaf drie afwezigheden op rij), contacteert het bestuur het lid/ouder of het lid nog 

komt aansluiten in de groep. De vrijgekomen plaatsen kunnen eventueel ingenomen worden door nieuwe leden op 
onze wachtlijst.  

 
− Als lid bent u volledig verzekerd (zie http://www.zwemfed.be/clubsite/verzekering/polissen) tijdens de zwemuren, 

alsook op weg naar en van het zwembad. Dit geldt ook voor eventuele  nevenactiviteiten georganiseerd door onze 
zwemclub.  

 
 

3. TRAININGSUREN 
 

Maandag: 17.00u - 18.00 u / 18.00u - 19.00u  (enkel zwemschool) 
Dinsdag : 20.00u  - 21.30u (enkel zwemclub)  
Vrijdag : 20.00u - 21.00u (zwemschool m.u.v. de groepen in het kleine bad + jeugd zwemclub)/ 21.00u - 22.00u (enkel 
zwemclub) 
Zaterdag: 08.45u - 09.45u (enkel zwemschool) 
 
LEDEN HEBBEN ENKEL TOEGANG TIJDENS INGESCHREVEN TRAININGSUREN 
 
- Toegang tot het zwembad voor de leden gebeurt via de schuifdeur. Deze deur werkt niet automatisch en kan enkel 

via een badge bediend worden door een trainer. De deur wordt geopend 10 minuten voor aanvang van de training. 
De trainer houdt de deur open gedurende 10 minuten om vervolgens zijn/haar zwemmers te vervoegen in het 
zwembad. Na afloop van de zwemles wordt de deur opnieuw geopend en blijft zij gedurende 15 minuten open. Wij 
vragen met aandrang deze tijden te respecteren, wij doen hetzelfde voor u. Op tijd komen is een teken van 
wederzijds respect; 

- Gemeenschappelijke kleedruimtes zijn apart beschikbaar voor heren/jongens (kleedkamer 4) en 
dames/meisjes (kleedkamer 3). Mama’s en papa’s die hun kinderen helpen omkleden (zelf niet zwemmen), 
nemen hun kinderen mee in kleedkamer 2, en dit onafhankelijk van het geslacht van de kinderen. Natuurlijk 
zijn ook de individuele, en gezinskleedkamers voor onze leden beschikbaar.  

- Laat nooit waardevolle voorwerpen of geld liggen in de kleedruimte: neem ze mee in het zwembad of laat ze thuis. 
Zwemclub WSD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren, gestolen en/of vernielde voorwerpen of 
kledingstukken die in de kleedruimten blijven liggen. 

- Ouders die hun kinderen willen helpen bij het douchen/omkleden na de training worden verzocht de badzaal  niet te 
betreden en desgevallend te wachten in de doucheruimte/kleedkamer. Het betreden van de badzaal in kledij is 
verboden om hygiënische redenen; 

- Eetwaren, drank en/of snoep gebruiken in de badzaal, kleedkamer of andere ruites in het zwembad is verboden; 
- Breng altijd uw lidkaart mee naar de trainingen en toon deze aan de trainer aan de schuifdeur; 
- Het gebruik van de doorgangsstortbaden is verplicht voor het betreden van de badzaal; 
- Een badmuts is verplicht; 
- Het dragen van een zwembril wordt aangemoedigd; 
- Draag gepaste badkledij (zwemshorts zijn verboden); 
- Ga naar het toilet voor aanvang van de training; 
- Kinderen en jongeren tot 18 jaar zwemmen enkel in de door de trainers aangewezen groep, en volgen de gehele 

training. Niemand onder 18 jaar verlaat het zwembad voor het einde van de training (verzekeringskwestie!); 
- Het zitten/hangen op/aan de afbakeningen tussen de zwembaden is verboden; 
- Elk lid is persoonlijk verantwoordelijk voor aangerichte schade, hetzij aan het materiaal dat door de zwemclub ter 

beschikking gesteld wordt, hetzij aan de voorzieningen/accommodatie in/aan het zwembad; 
- De ouders zullen verwittigd worden als de kinderen in de Palaestra “rondhangen” i.p.v.  te trainen (tijdens onze uren 

– dit om problemen rond verzekering te voorkomen); 
- Stad Deinze is verantwoordelijk voor het beheer van het stedelijk zwembad en kan tijdelijk het zwembad sluiten 

omwille van hygiënische redenen, redenen van openbaar nut of veiligheid of in geval van overmacht. Waar mogelijk 
zal dit voldoende vooraf worden aangekondigd aan de leden. 

- Een overzicht van sluitingsdagen/vakantieregeling, brevetzwemmen,…  kan u vinden op de website onder de rubriek 
kalender.  

 
4. SCHORSING 

 
- bij grove fout of weerspannigheid (pesten, hinderen medezwemmers, geweld, vandalisme,…); 
- als opgelegde boetes of schade niet betaald worden; 
- als men 3 x geschorst wordt bij een training, wordt men automatisch geschorst als lid. Bij schorsing heeft men geen 

recht op een terugbetaling van de bijdrages. 
 
 



 
5. VRAGEN OF PROBLEMEN 

 
− De trainer (van uw kind) is het eerste aanspreekpunt. Zorg dat u de naam van de trainer kent. U kan ieder 

trainingsuur bij hen terecht met vragen. Wij streven ernaar dat ook ieder trainingsuur minstens één bestuurslid 
aanwezig is, ook kan desgevallend ook bij hen terecht. 

− Enkel op de permanentiedagen is gegarandeerd een bestuurslid aanwezig in de inkomsthal van sportcompex 
Palaestra om administratie in orde te brengen en vragen te beantwoorden. De data van deze dagen zijn terug te 
vinden op de website, onder de rubriek kalender. 

− Voor de meeste algemene informatie kan u terecht op de website (kalender, inschrijvingen, doelstellingen,…). Indien 
u het antwoord op uw vraag niet vindt op de website kan u uiteraard ook per mail bij ons terecht. Dit kan via het 
algemene mailadres (info@wsd.be). 

− Voor problemen/vragen rond grensoverschrijdend gedrag of vertrouwenskwesties/klachten kan u steeds terecht bij 
de API (aanspreekpersoon integriteit) van onze zwemclub (arno.cnudde@wsd.be). 
 

 
CORRECTHEID, STIPTHEID en OPENHEID worden bij ons zeer gewaardeerd. 
Als familieclub willen we u stimuleren problemen tijdig aan te kaarten. Ouders; steun  jullie kinderen in het naleven van deze 
reglementen. 
 
 

Dit reglement werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van  6 januari 2017 en wordt ieder jaar voorzien van een update. 
 

Het Bestuur van Uw zwemclub W.S.D. 


