PC DE VUURTOREN V.Z.W.
Intern Reglement
Artikel 1 Algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd PC De Vuurtoren VZW is opgericht op 11/04/2014 en is gevestigd ter
Kardinaal Mercierstraat 4/0071 te 8301 Knokke-Heist.
2. Terreinen gelegen ter Heistlaan 124, 8301 Knokke-Heist.
3. Het Intern Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente
versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
zijn neergelegd.

Artikel 2 Leden (toegetreden)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De vereniging bestaat uit: junioren, beloften en senioren & bijleden
Junioren zijn die leden die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt
Beloften zijn die leden die de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt
Senioren zijn leden van 26 jaar en ouder
Veteranen mannen + 55 vrouwen + 50
Bijleden (= toegetreden leden) zijn aangesloten bij de federatie via hun eigen club en spelen bij
ons op eigen risico

Artikel 3 Ereleden
Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen
verplichtingen meer jegens de vereniging, maar zij hebben echter wel alle rechten van de
toegetreden leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.
Artikel 4 Het lidmaatschap
1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris
te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam,
voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en rijksregisternummer.
Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke
vertegenwoordiger.
2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het Bestuursorgaan vastgesteld. Deze
kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
3. De voorzitter/secretaris dragen er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te
worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.
Artikel 5 Een veilige sportomgeving
a. Al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de
nodige verzekeringen.
b. Te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie.
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c.
d.
e.
f.

Sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden.
Te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen.
Een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt.
Op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

Artikel 6 Rechten en plichten van leden
Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:
1. Bij toetreding als effectief lid of toegetreden lid dienen zij een exemplaar van de het Intern
reglement te ontvangen.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en clubwedstrijden.
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten in de Algemene Vergaderingen. De
effectieve leden hebben stemrecht, toegetreden hebben geen stemrecht
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het
bestuur niet anders is bepaald.
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het dagelijks bestuur in te dienen.
Het Bestuursorgaan is gehouden deze zo spoedig mogelijk te onderzoeken c.q. te doen
behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het
onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
6. Elk toegetreden lid met een licentie bij de Petanque Federatie Vlaanderen vzw via Pc De
Vuurtoren vzw kan zich schriftelijk kandidaat stellen tot effectief lid van de vereniging. Zijn
kandidatuur dient met een gewone meerderheid aanvaard te worden door het Bestuursorgaan.
7. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
8. Zij hebben de plicht tot bijdrage van de contributie.
9. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de
richtlijnen opgesteld door de federatie.
10. Zij verklaren zich akkoord dat foto’s van hen gemaakt mogen gepubliceerd worden op de website
en facebook van de club evenals de website en facebook van PFV en PFV W-VL en in de Media.
(zie bijlage privacyverklaring)
Artikel 7 Straffen
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel
de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de
belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast
een straf welke aan een speler of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de
federatie, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een
beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden
na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene
vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.
Artikel 8 Clubkleuren
Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
Kleur wordt bepaald door het bestuursorgaan:
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a. Poloshirt
b. Jasje
c. Regenvestje

Artikel 9 Bestuursorgaan
Het Bestuursorgaan bestaat uit min 5 en max 7 bestuurders waaronder een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester zoals vermeld in de statuten.
Artikel 10 Het dagelijks bestuur
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden
uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende
bestuursvergadering mede.
2. Taken van de voorzitter:
a. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven
b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een
ander bestuurslid heeft overgedragen
3. Taken van de secretaris:
a. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle
van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de
ingekomen stukken te bewaren
b. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de
vereniging zijn toevertrouwd;
c. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
d. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en
reglementen;
e. Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden
van verdienste en ereleden zijn opgenomen;
f. Hij/zij kan in samenspraak met het voorzitter laten taken overnemen door de voorzitter,
deze taak word in onderling overleg overeengekomen.

4. Taken van de penningmeester:
a. Beheert de gelden, van de vereniging;
b. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor
alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
c. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de
voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande
stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van
eerdergenoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
e. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen;
5. Het dagelijks bestuur kan werkende leden die ”vrijwillig en onbezoldigd medewerker is”
aanduiden en hun titel vastleggen:
a. Vb: sportleider die ”vrijwillig en onbezoldigd medewerker is”
b. Vb: terreinverantwoordelijke die ”vrijwillig en onbezoldigd medewerker is”
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c. Vb: kapitein die ”vrijwillig en onbezoldigd medewerker is”
d. Het dagelijks bestuur kan een taak, taken tijdelijk toevertrouwen aan één of meerdere
leden van het dagelijks bestuur, dit om continuiteit te waarborgen.

Artikel 1 1 Bestuursverkiezing
leder bestuurder is volgens de statuten benoemd.

Artikel 1 2 Kostenvergoedingen
Het bestuursorgaan is bevoegd om aan de leden en toegetreden leden gemaakte kosten van vervoer
te vergoeden. De vergoeding wordt jaarlijks bepaald, dit word medegedeeld door ophanging aan
infobord en website van de club.
Vergaderingen van PFV:
PVF Vlaanderen en PFV West-Vlaanderen vergadering met lunch, lunch wordt betaald door de club.
Gewone vergadering de club betaald 2 consumpties.
Vervoer: € 0,36/km
Competitie verplaatsingen: € 0,18/km, = vergoeding ambtenaren verplaatsing woon- werverkeer.

Artikel 13 Gebouwen van de vereniging
1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard
ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van
deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan, dit wordt gepubliceerd op de website.
Artikel 14 Wedstrijden
Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen
Artikel 15 Aansprakelijkheid van de leden
leder der effectieve leden en toegetreden leden is aansprakelijk voor de door hem aan de
eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht
veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt,
indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
Artikel 16 Sponsoring
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.
Artikel 17 Slotbepalingen
1. Ieder effectief lid, toegetreden lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen
van dit reglement.
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2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de
leden' Dit Intern reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14
dagen na ondertekenen van de tekst. Wordt ook gepubliceerd op de website.
Aldus vastgesteld door het Bestuursorgaan conform Art. 21 van de statuten, de dato .. 16-12-2019.

Namens het Bestuursorgaan van de vereniging:

De voorzitter:

Ondervoorzitter:

Linskens Michel

André Codden

De penningmeester

Bestuurder:

Bestuurder:

Verstraete Freddy

Van Eeghem Jef

Lorson Jean
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